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HOOFDREDACTEUREN. 
In de korte gedachtenwisseling, welke wij met den 

heer A. Heldring hadden — men zie ook nog elders in 
dit nummer — bemerkten wij een misverstand, dat in 
de kringen der directeuren meer voorkomt en waaraan 
wij toch gaarne een eind willen maken. 

Immers:, 
hij maakte een tegenstelling tusschen den Journalis

ten-kring eenerzijds, en de directeuren en hoofdredac
teuren anderzijds. Deze tegenstelling gaat uit van de 
onjuiste gedachte, dat ,,de" hoofdredacteuren geen lid 
van den Kring zouden zijn. Wij zullen het dan nu maar 
eens anders doen zien. 

W a t de directeuren betreft is de tegenstelling groo
tendeels juist. Zelfs hier niet geheel. W a n t van de ruim 
80 leden der Directeuren-Vereeniging zijn er toch nog 
8 lid van den Kring, namelijk de heeren H. P. M. Ver-
linden, H. H. J. van de Pol, A. W . Sijthoff, H. Diemer, 
P. W . Peereboom, L. M. Weterings, S. S. Smeding en 
D. Manassen. Hieronder zijn zelfs twee bestuursleden 
der Directeuren-Vereeniging. Zoodat 10% van deze 
vereeniging ook bij ons lid is. Bovendien behooren tot 
ons de directies van het Nederlandsch Corresponden
tiebureau in Den Haag, van het Persbureau Vaz Dias 
te Amsterdam, van het Nederlandsch Telegraaf-Agent-
schap te Amsterdam en van enkele kleinere bureaux. 
Men kan dus niet zeggen, dat het directoriale element 
geheel bij ons ontbreekt: de genoemde heeren zijn alle 
natuurlijk ook hoofdredacteur. 

W a t de hoofdredacteuren alléén betreft, staat de 
zaak veel sprekender. 

Zie hier: 

1. Nieuwsblad van Friesland; 2. Amersfoortsch Dag
blad; 3. Alkmaarsche Courant; 4. Handelsblad (één der 
hoofdredacteuren); 5. Haarlemsen Dagblad; 6. Het 
Volk; 7, Nieuwe Tilburgsche Courant; 8. Tubantia; 9. 
De Amsterdammer; 10. Zutphensche Courant; 11. Dag
blad van Rotterdam; 12. De Standaard; 13. Haagsche 
Courant; 14. Het Vaderland; 15. Prov. Noord-Brab. en 
Bossche Crt.; 16. De Nieuwsbron; 17. Deventer Dag
blad; 18. Bredasche Courant; 19. Dordtsche Courant; 
20. Voorwaarts; 21. Limburger Koerier; 22. De Avond-
post; 23. Gazette de Hollande; 24. Prov. Overijs. en 
Zwolsche Courant; 25. De Zoom; 26. Nieuwe Ventosche 
Courant; 27. Her Centrum; 28. Utrechtsch Nieuwsblad; 
29. De Rotterdammer; 30. Leeuwarder Courant; 31. 

Nieuwe Prov. Groninger Courant; 32. Nieuwe Haar-
lemsche Courant; 33. Middelburgsche Courant; 34. 
Utrechtsche Courant; 35. Delftsche Courant; 36. De 
Scheepvaart; 37. Nieuwe Apeldoornsche Courant; 38. 
Leeuwarder Nieuwsblad; 39. Prov. Geldersche en Nij-
meegsche Courant; 40. Arnhemsch Dagblad. 

Van al deze 40 dagbladen is de hoofdredacteur lid 
van onzen Journalisten-Kring. 

Bovendien: 

wij hebben in deze lijst niet opgenomen: t e n e e r 
s t e : de hoofdredacteuren van Indische bladen, die 
lid zijn; t e n t w e e d e : de redactioneele leiders aan 
die dagbladen, waar geen uitgesproken functie als 
hoofdredacteur bestaat, doch die feitelijk wèl hoofd
redacteur zijn (zoo zijn er verschillenden!); t e n 
d e r d e : de hoofdredacteuren van één-, twee- of drie
maal per week verschijnende bladen, waarvan v e l e n 
tot den Kring behooren; t e n v i e r d e : enkele col
lega's die, min of meer officieel, de functie van „adjunct
hoofdredacteur" vervullen (zooals mr. P. C. Swart aan 
de N.R.Crt). 

Wanneer wij dus, na zulk een zorgvuldige restrictie, 
tot 40 hoofdredacteuren komen, waarnaast zich nog 
ettelijke dozijnen hoofdredacteuren van één of eenige 
malen per week verschijnende bladen plaatsen, dan 
vragen wij ons af of het geoorloofd is, hetzij met het 
oog op de representatie hetzij om een andere reden, het 
voor te stellen of de hoofdredacteuren buiten den Kring 
staan. 

Neen. 
Wij zijn niet alleen een vereeniging van redacteuren, 

wij zijn ook een vereeniging van hoofdredacteuren 
— en tellen wij de boven uitgezonderde groepen er bij, 
dan komen wij niet tot 40, maar ten minste tot het 
dubbele. 

Hiermede is, hopen wij, nu voor goed een eind ge
maakt aan de misvatting, dat „de" hoofdredacteuren 
als tegenstelling tot den Kring zouden moeten worden 
gezien en als zou de Kring dus niet het recht hebben, 
als representeerende vereeniging óók van hoofdredac
teuren op te treden. Dit recht hebben wij. In de salaris
overeenkomst, welke wij destijds met de Directeuren-
Vereeniging sloten, komt trouwens ook een speciale 
clausule voor hoofdredacteuren voor. Zeker, wij erken
nen dat een aantal hoofdredacteuren nog niet of niet 
meer bij ons aangesloten is, maar dit kan tenslotte 
het algemeen karakter niet beïnvloeden, en, zoo ja, dan 
toch zeer weinig. In ieder geval k u n n e n zij allen, 
zonder uitzondering, tot ons komen, maar er zijn enkele 
hoofdredacteuren, die de voorkeur geven aan hun eigen 
(katholieke) vereeniging en er zijn enkele anderen, die 
om persoonlijke redenen voor onze vereeniging hebben 
bedankt. 

Nogmaals — dit tast het karakter van onze vereeni
ging niet aan, in geen enkel opzicht. 

Men heeft jaren geleden eens gepoogd, een „Ver-
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eeniging van Hoofdredacteuren" op te richten. De 
poging ging grootendeels uit van enkelen, die als gevolg 
van onze statutenwijziging geen lid meer b ij o n s 
konden zijn. Zij is mislukt. Hoewel de grenzen zóó ruim 
werden getrokken, dat ook hoofdredacteuren van pe
riodieken en dat zelfs niet-hoofdredacteuren lid konden 
worden, is er van deze vereeniging nooit iets terecht 
gekomen. W a t dan ook volkomen begrijpelijk is. Zoo-
als men weet heeft de Kring later zijn statuten weer 
verruimd en tegen toetreding van directeur-hoofd
redacteuren bestaat thans geen enkel bezwaar meer. 

De ware vereeniging óók van en voor hoofdre
dacteuren is dus de Nederlandsche Journalisten-Kring. 

D. H. 

Algemeene belangen. 

Officiëele Mededeelingen. 

Ledenlijst. 
Voorgedragen als gewoon lid: 
Mr. J. A. Leerink, Hbld., Stadhouderskade 27 hs, Am-

sterdam-Z. 
Tj . Douwes, Persbur. Vaz Dias, N. Amstellaan 106, 

Amsterdam. 
J. G. C. Kooiman, Ned., Laakkade 80, Den Haag. 

Adresveranderingen: 
P. H. de Wit , Ie v. d. Boschstraat 307, Den Haag. 
R. Dinger, Speelhuislaan 25, Breda. 
Ph. Mechanicus, Schipbeekstraat 25 II, A'dam Z. 
J. P. Vermeulen, Rugehavenstraat 2, Haarlem. 
Ph. A. Mees van Arnhem naar Bosch en Vaartstraat 25, 

Haarlem. 
J. J. van der Laan, van Medan naar N. Zuylenstem-

straat 31, Den Haag. 
H. Heymans, Huizerweg 1, Bussum. 
J. G. Jonquière, Eendrachtsweg 12b, Rotterdam. 
G. M. Hekkelman, Reinkenstraat 44, Den Haag. 

Plaatselijke en Gewestelijke Vereenigingen 

Amsterdamsche Pers. 
Voor het lidmaatschap van onze vereeniging heeft 

zich aangemeld collega S. v. d. Velde (Het Volk). Be
zwaren kunnen binnen acht dagen worden ingebracht bij 
den secretaris J. C. E. Sand, Wakkerstraat 28, A'dam-
Oost. 

Haagsche Journalistenvereeniging. 

Als lid wordt voorgedragen J. J. van der Laan, N. 
Zuylensteinstraat 31, Den Haag. 

Bezwaren binnen acht dagen bij de secretaresse Em
my J. Belinfante. 

Groningsche Journalistenvereeniging. 
De Groningsche Journalisten Vereeniging vergader

de in de Harmonie, onder voorzitterschap van den heer 
J. Leeninga, secretaris der vereeniging. Alvorens de 
aaenda aan de orde te stellen, wijdde de heer Leeninga 
enkele woorden van weemoedige hulde aan de nagedacn-
tenis van wijlen den heer W . A. Wijnberg, in leven 
hoofdredacteur van het Groninger Dagblad en voorzit
ter der vereeniging. Allen verhieven zich daarbij van 
hun zetel. Aan de orde was o.m. een bestuursverkiezing. 
Het bestuur is thans als volgt samengesteld: L. v. d. 
Reis, voorzitter, J. Leeninga, secretaris, Koninginnelaan 
53a en J. N. Spoelstra, penningmeester. Men besloot het 
12^-jarig bestaan der vereeniging binnenkort met een 
intieme feestelijke bijeenkomst te vieren. 

Nogmaals Savoir Vivre. 

Het orgaan der Directeuren-Vereeniging nam in zijn 
jongste nummer mijn antwoord aan den heer A. Hel
dring geheel over en deze schreef er bij: 

„Ik vind volledige opneming in onze Mededeelingen 
billijk tegenover den heer Hans. 

Ik handhaaf ten volle, dat na het gebeurde te Ant
werpen het gevaar bestaat, dat de dagbladwereld de 
reputatie krijgt, dat haar vertegenwoordigers op allerlei 
diners, waar zij als out-siders uit beleefdheid genoodigd 
zijn, die beleefdheid aangrijpen om ongevraagd naar 
voren te komen om vakbelangen te gaan colporteeren, 
welke met het feest van dien dag in de allerverste verte 
niets te maken hebben. Ik nam in mijn vorig stuk reeds 
aan, dat de heer Hans de zaak handiger had behandeld 
dan' hier gerapporteerd was — en nu hij zelf zegt een 
groot succes geboekt te hebben, wil ik daaraan niet 
twijfelen en wil gaarne aannemen, dat hij hier het bo
vengenoemd gevaar ontsnapt is (hetgeen mij oprecht 
verheugt), al weet helaas het groote publiek dit niet, 
hetwelk alleen uit de courantenverslagen zijn indruk 
opmaakt. 

Overigens kunnen de ondankbare directeuren het 
„savoir vivre" van den heer Hans uit zijn repliek be-
oordeelen." 

In dit antwoord moet voor Antwerpen vermoedelijk 
gelezen worden: Delft. 

W a t de zaak zelf betreft moet ik ontkennen, dat het 
vraagstuk van de universitaire opleiding van den jour
nalist zuiver „een vakbelang" is. Zeker, het is dat o o k , 
maar, breeder gezien, is het een zaak van groot a l g e 
m e e n belang. W a a r nu de tafel-voorzitter in zijn toe
spraak de pers had begroet en besproken, mocht ik, 
daarop antwoordend, dan niet even spreken over de 
betrekking tusschen journalistiek en hooger onderwijs, 
tusschen journalistiek en de Delftsche Hoogeschool, en 
in dit verband gewagen van het gewichtige, een vitaal 
belang rakend punt der journalistieke opleiding? Nie
mand had er bezwaar tegen en ik raakte onmiddellijk 
daarna met eenige hoogleeraren in een discussie 
over de zaak. Neen, geachte heer Heldring, ik 
heb niet gezegd dat ik „een groot succes" heb ge
boekt, ik schreef slechts dat, naar ik duidelijk bemerkt 
had, 'hetgeen ik zeide „een goeden indruk" had ge
maakt. Dit m o c h t ik zeggen, nu het werd voorge
steld" alsof ik feitelijk de pers had geblameerd. 

W a t den slotzin van 's heeren Heldrings antwoord 
betreft, wil ik wel zeggen, dat mijn (eerste) stukje 
scherper was uitgevallen dan ik gewoon ben te schrij
ven. Men kent mij — ook in directeurs-kringen — ge
noeg om te weten, dat ik mij steeds gematigd pleeg uit 
te drukken, vooral in het onderling verkeer der organi
saties. Maar de aanval van den heer Heldring heeft mij 
gegriefd, vooral ook om vorm en argumenteering. 

D. H. 

Pers-excursie naar Limburg. 
Een vijf-en-twintigtal Nederlandsche journalisten 

hebben op 13, 14 en 15 October op uitnoodiging van 't 
Comité ter behartiging van de belangen der Limburg-
sche industrie, een bezoek aan de provincie Limburg 
gebracht en daar verschillende typen van nijverheid, als 
rubber-, cement-, steen-, zinkwit-, aardewerk-, kristal-, 
electrotechnische-, meel-, tricotage, tabaks-, meubel- en 
andere fabrieken gadegeslagen. Ook particuliere en 
staatsmijnen werden vluchtig bezichtigd, evenals de 
kanalisatiewerken bij Maastricht. De Commissaris der 
Koningin, mr. E. J. O. M. baron van Hövell tot Wester-
flier, maakt dezen driedaagschen tocht, die bedoelde de 
aandacht van de Nederlandsche consumenten op de 
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voortbrengselen der Limburgsche nijverheid te vestigen, 
mede, terwijl den derden dag, te Venlo, ook minister 
Verschuur van zijn belangstelling blijk gaf. De Kring 
was vertegenwoordigd door den heer mr. L. }. Plemp v. 
Duiveland, eere-voorzitter en F. Th. Holsboer, voorz. 
der Oostelijke pers, die den heer D. Hans, voorzitter van 
den Kring op diens verzoek verving, daar laatstbedoelde 
verhinderd bleek. 

De provinciale Journalist. 

Collega Holsboer heeft in het „Deventer Dagblad" 
een beschouwing gewijd aan den provincialen journa
list. Hij wijst op de moeilijkheid om altijd medewerking 
te krijgen ten einde het publiek te kunnen inlichten en 
hij voegt er bij: 

Alwetend is ook de persman niet en dus moet hij dik
wijls zijn licht elders opsteken, omdat „de menschen ' 
nu eenmaal van hem verwachten en verlangen, dat hij 
in elk geval véél zal weten en hen daarvan laten profi
teered Zoodoende bekleedt hij soms de functie van tus-
schenpersoon, maar mag hij toch nooit daarbij eigen 
zelfstandigheid en oordeel prijsgeven. Hij moet rijp en 
groen van elkaar scheiden, hij moet beseffen, dat ook 
publiciteit haar grenzen heeft en hij mag toch nimmer 
toestaan, dat die grenzen te nauw worden getrokken; 
omdat het algemeen belang de grootst mogelijke open
baarheid eischt voor alles wat met de publieke zaak in 
betrekking staat. Bovendien woont hij in een glazen huis; 
ieder kijkt bij hem als 't ware op tafel, en wat meer 
zegt, op de werktafel, terwijl hij daartegen zich niet 
kan verweren, omdat het immers juist in zijn bedoeling 
ligt, dat zijn arbeid zoo veel en zoo snel als doenlijk on
der de oogen van Jan-en-alleman komt. Hij mag en 
moet critiseeren, maar staat zelf altijd-door aan critiek 
bloot. Hij wordt soms geprezen, soms ook heftig aan
gevallen. Zelfs komt het voor, dat de laster hem niet 
spaart en men zijn motieven verdacht maakt of hem 
bedoelingen toeschrijft, die nooit bij hem zijn opgeko
men. Hij moet dus, om behoorlijk en onophoudelijk de 
belangen van zijn blad en van het algemeen te dienen, 
een dikke huid hebben en toch ook weer hyper-gevoelig 
zijn voor alle dagelijksche indrukken, voor alles wat tot 
verbetering van zijn geestesproduct, de krant, kan bij
dragen en wat zijn lezers belangstelling kan inboeze
men. Met autoriteiten, colleges, vereenigingen, privé-
personen moet hij in relatie staan, doch ook en vooral 
ervoor zorgen zelfstandig en onafhankelijk te blijven. 
En als hij dan ten slotte meent, aan al die voorwaarden 
wel zoo ongeveer te voldoen, doet er zich plotseling, on
verwacht, het een of ander struikelblok voor op zijn 
„long way", dat uit den weg dient te worden geruimd, 
zonder veel rumoer of omslag, maar met tact en beleid, 
opdat geen stap terug of een sprong in het onbekende 
het resultaat van soms jaren voorwaarts schrijden zou 
vernietigen. 

Is het zoo met de taak en de positie van den jour
nalist in 't algemeen gesteld, eigenaardige bezwaren 
vindt daarenboven nog de persman op zijn pad, die bui
ten de groote bevolkingscentra, in wat daar gewoonlijk, 
min of meer „hautain", de „provincie" genoemd wordt, 
zijn werkkring heeft gezocht. Al het bovenstaande is 
ook zijn deel, zijn werk, zijn leven, maar er komt nog iets 
bij, dat voortspruit uit den aard van zijn omgeving, uit 
de plaatselijke verhoudingen en toestanden, uit de groo
tere „intimiteit" der sfeer, waarin hij zijn toch allereerst 
van openbaren aard zijnd werk moet verrichten. Die 
sfeer is niet altijd gemakkelijk te vatten, laat staan te 
omschrijven. Misschien duiden we haar het best aan door 
het woordje „huiselijk", omdat immers de bewoners van 
een kleiner centrum zich meer dan de groot-stedelingen 
nog leden gevoelen van een, zij het dan wel erg uitge
breid, huisgezin, waarin de beteekenis der gezinshoof
den — want de vergelijking met een „gewoon gezin 
gaat niet gehéél op, zoodat we hier in 't meervoud spre
ken — hooger wordt aangeslagen dan van de „gros 
bonnets" in de wereldsteden, welke gewichtige functie 

dan ook de hunne mag zijn. Bovendien is de aanraking 
tusschen de leden van dat „provinciale gezin" veel in
tenser en veelvuldiger en heeft men dus ook des te meer 
kans, persoonlijke gevoeligheden, zij het onwillekeurig, 
te treffen. Ook de aangelegenheden, waarop de publieke 
belangstelling zich vooral richt, zijn dikwijls in de eerste 
plaats van localen aard. Het stads- en plaatselijk nieuws 
moet dan ook een voornaam deel van de courant in be
slag nemen, maar daarnaast mag het meer „algemeene" 
deel niet verwaarloosd worden, want veel meer dan de 
„groote pers", hoe voortreffelijk en goed-ingelicht zij 
ook moge zijn, dringt de provinciale pers overal de huis
kamers binnen en wordt daar met aandacht, vaak van 
a tot z of van z tot a gelezen, omdat zij immers mee 'n 
deel uitmaakt van het eigene, het locale of gewestelijke, 
waar men in 't bizonder prijs op stelt. Te zorgen dat het 
publiek ook op de krant zelve prijs blijft stellen, dat hij 
zijn oor te luisteren legt naar billijke en te vervullen 
wenschen van dat publiek, is een eerste eisch voor den 
provincialen journalist. Daarnaast echter heeft hij te 
zorgen, dat eigen positie en eigen wil ook gehandhaafd 
blijven, desnoods tegen hier en daar heerschende opvat
tingen in. En dit valt al weer minder gemakkelijk, min
der licht in de zooveel nauwer onderling verbonden om
geving, waarin hij moet arbeiden, zoodat de kans op bot
singen er aanmerkelijk door wordt verhoogd. 

Laat ons evenwel met erkentelijkheid constateeren, 
dat in den loop der jaren ook de provinciale persman 
veel staketsels en versperringen, die in den letterlijken 
zin zijn loopbaan belemmerden, heeft zien verdwijnen. 
Dat over 't geheel ook zijn werksfeer er minder „zwaar" 
op is geworden, dat vooral ook breedere opvattingen en 
meeningen omtrent den aard en het karakter van zijn 
functie zich hebben baan gebroken; mede, dit voegen wij 
erbij, doordat hij daarbij zelf een handje geholpen heeft. 
En constateeren wij dan tenslotte, dat de zelfvoldoening, 
die een journalist in de „provincie" heeft, wanneer zijn 
werk waardeering vindt, misschien nog wel zoo „echt" 
is als die van zijn „grootere" collega's, daar de bewijzen 
van die waardeering hem nader ter harte gaan en wel
licht ook meer uit het hart voortkomen. 

Herhaalde waarschuwing. 

Eenigen tijd geleden heb ik in ons blad (ten einde 
raad) meenen te moeten waarschuwen tegen enkele in 
Nederlandsch-Indië verschijnende dagbladen, die het 
vermoeden wettigen, dat zij in Europa geregelde corres
pondence's bestelden en die eenigen tijd afdrukten, om 
dan, als de correspondent om betaling vroeg, zich dom 
te houden, niet te antwoorden en het zelfde spelletje met 
een ander collega voort te zetten. Ik verklapte, dat mij
zelf zooiets met de Oosthoekbode te Malang overkomen 
was, van welk blad ik 300 gulden voor Berlijnsche cor
respondence's te vorderen had (en nog heden heb). De 
tegenwoordige directie van de Oosthoekbode, die ik 
niet de eer heb te kennen, ging hierop op wel eenigszins 
wonderlijke wijze in. Zij vertelde, dat inderdaad haar 
voorgangster een wéinig-ordelijk beheer gevoerd had^ 
maar in plaats van nu de reputatie van het blad te red
den door met mij af te rekenen, nam zij de gelegenheid 
waar om eenige hatelijke en persoonlijke opmerkingen 
aan mijn adres te richten(!) Ik heb tot November 1930 
gewacht, of zij wellicht nog tot beter inzicht zou komen. 
Thans ben ik genoodzaakt vast te stellen, dat de nieuwe 
directie van de Oosthoekbode" evenmin iets van zich 
heeft laten hooren als de vorige. Wellicht is in rechten 
daar niets tegen in te brengen? W a r e ik in haar plaats 
geweest, dan zou ik mij niet achter „vroeger wanbeheer" 
verscholen hebben. 

MAX BLOKZIJL. 

Berlijn, 3 November 1930. 
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Mederlandsch Indië. 
H E T EERSTE BOEK O V E R DE INDISCHE 

PERS. 

A short history of journalism in the 
Dutch East Indies by G. H. von 
Faber, author of ,,Oud-Soerabaia' . 
G. Kolff & Co. Sourabaya, Java. 

Het zat in de lucht en is er nu opeens uit komen 
ploffen: het boek over de Indische pers. Allang had het 
geschreven moeten Worden. Maar niemand der ouderen 
vond er totdusver tijd voor. Nu heeft een der jongeren 
het klaar gespeeld tusschen de bedrijven van zijn jour-
nalistieken werkkring in een der heetste tropensteden 
door. Dit is op zichzelf een prestatie. Het toeval moest 
hem nog dienstig zijn. Collega von Faber schrijft in op
dracht der gemeente Soerabaia de geschiedenis van zijn 
geboortestad en heeft, al snuffelend in krantenleggers 
(die in Indië ouder dan de meeste stadsarchieven zijn) 
zichzelf tegelijk de boeiende film van Indië's pershistorie 
voorgedraaid. Toen is de geest vaardig over hem ge
worden en hij heeft er een boek van gemaakt. 

Een Engelsch boek. Om een grooter publiek te be
reiken, naar hij in de voorrede verklaart. Meteen doelt 
hij hiermede op de bijzonder klemmende reden waarom 
zulk een boek totdusver niet verscheen; een in 't Neder
landsch geschreven boek over de Indische pers zou te 
weinig lezers gevonden hebben dan dat het zonder sub
sidie had kunnen worden uitgegeven. Dit lijkt bescha
mend, maar ons taalgebied is eenmaal te beperkt voor 
uitgaven over speciale onderwerpen als dit. De heer 
von Faber zal niet voor zijn genoegen zijn boek hebben 
laten vertalen. Ook hierom niet — ik loop even op den 
inhoud vooruit —, omdat hij onomwonden met zijn col
lega's spreekt over de tekortkomingen der Indische 
journalistiek. Dan vraagt men zich allicht af: heeft daar 
de heele wereld nu mee te maken? Schrijver kan zich 
echter reeds verantwoord achten door de overweging 
dat het grootste deel der buitenlandsche lezers uit man
nen van het vak zal bestaan; die lezen met begrip en 
herkennen er vele eigen tekortkomingen in. En liggen 
trouwens niet in tal van persboeken, in een wereldtaal 
verschenen, ook voor ons de gebreken der buitenland
sche pers open en bloot? Men moet in den vreemde ook 
onze pers maar nemen zooals ze reilt en zeilt. 

Er is voor ons, Hollandsche journalisten, echter een 
ander bezwaar. Tal van citaten uit oude en nieuwe kran
ten krijgen wij getrouwelijk in het Engelsch overgezet 
opgedischt. De vertaler heeft zelfs berijmde persiflages 
met rijm en al verengelscht, maar dan staat tenminste 
in een noot ook de Hollandsche tekst vermeld hoeveel 
meer waarde zou het boek voor den Nederlandschen 
journalist hebben, indien ook het aangehaalde proza in 
haar oorspronkelijken vorm in noten terug te vinden was. 
Hoe zou hij de taal van oude kranten en pamfletten, 
den stijl van de voormannen in 't vak uit vroeger en 
later tijd beter hebben kunnen waardeeren! 

* » 
* 

Dit is verdienstelijk pionierswerk. W a t er totdusver 
over de Indische pers verscheen, mocht niet den naam 
van een volledig overzicht hebben: brochures, dagblad
en tijdschriftartikelen, feuilletons met overzichten in 
vogelvlucht of verhandelingen over enkele perioden en 
figuren, dat was alles, al was het ook niet wejnig. 
Schrijver vond dus wel eenige bronnen aangeboord. 
Maar het meeste toch heeft hij uit de kranten zelf moe
ten halen. Wij weten allemaal wel wat 't beteekent, in 
oude leggers te bladeren. Bekoring en inspanning gaan 
hier samen. Die pikante folianten zijn in alle beteekenis-
sen onhandelbaar. In Indië komt men bovendien voor de 
zonderlingste hiaten te staan. Maar heel weinig Indische 

dagbladen hebben hun complete jaargangen bewaard. 
Brand en witte mieren hebben gewedijverd om de ge
schreven geschiedenis te verslinden. Jubileumuitgaven 
der kranten leveren natuurlijk den vorscher wel veel ge
mak. Maar soms heeft hij voor een enkelen datum ploe-
terwerk te verrichten. Dat doet men geriefelijker in de 
Koloniale of de Koninklijke Bibliotheek in den Haag dan 
in een Indisch archief. 

Het historisch overzicht, waarmee het boek begint, 
heeft schr. in tweeën gesplitst; de offieieele en de niet-
officieele pers. In het eerste deel passeeren achtereen
volgens de Bataviasche Nouvelles (1744—'46), het 
Vendunieuws (1776—1809), de Bataviasche Koloniale 
Courant (1810—11), The Java Government Gazette 
(1812—'16), de Bataviasche Courant (1816—'28) en 
de Javasche Courant (1828—heden) de revue. Van de 
Indische pershistorie is dit oudste tevens het meest be
schreven deel. Er is veel over gekronikeerd, o.a. door 
mr. J. A. van der Chys, den samensteller van de eerste 
Indische bibliografie, en dr. F. de Haan, den schrijver 
van Pfiangan en Oud-Batavia, aan wie collega von 
Faber, met getrouwe bronvermelding, allerlei heeft ont
leend. Het anecdotisch element heeft hij er niet in ver
waarloosd. Oud-Indië, met zijn reminiscensen uit Com-
pagnie's-dagen, leefde nog lange jaren in deze ons nu 
soms al te huiselijk lijkende nieuwspapieren na. Daar
van vertelt hij smakelijke voorbeelden, waarvoor ik naar 
het boek zelf moet verwijzen. 

Minder materiaal moet hij kant en klaar tot zijn be
schikking hebben gevonden, toen hij de geschiedenis van 
de niet-officieele, de particuliere pers, ging schetsen. 
Eerst teekent hij de ontwkkeling dezer pers in verband 
met de regelingen, waaraan zij van overheidswege was 
onderworpen. Het is daarbij m.i. een tekortkoming dat 
hij niet iets meer van de ontwikkeling van Indies poli
tieke en oeconomische geschiedenis heeft gezegd. Zon
der dat de beteekenis van het cultuurstelsel, de strijd 
voor vrijen arbeid, de ontwikkeling van een westersch 
bedrijfsleven, de opbloei van den handel door de opening 
van het Suez-kanaal, de ontsluiting van de buiten
gewesten, de emancipatiebeweging in de westersche en 
daarna in de oostersche maatschappij, de modernisee
ring van het koloniaal beleid zonder dat al deze factoren, 
zij het ook maar in beknopten vorm, worden behandeld, 
is de ontwikkeling van de Indische pers niet recht te 
verstaan. W a n t al die factoren werkten in op de Euro-
peesche samenleving en die weer op de zoo gevoelige 
Indische journalistiek. De schr. zou goed doen, hieraan 
in een eventueelen nieuwen druk, niet enkel ten behoeve 
van den buitenlandschen, maar ook van den Nederland
schen lezer, eenige inleidende bladzijden te wijden. De 
evolutie der pers, ook in haar betrekking tot publieK en 
overheid, zal dan als een onderdeel van heel de kolo
niale evolutie gezien kunnen worden. 

In dat verband zal hij, terwille van de volledigheid, 
die ook in een kort overzicht niet gemist mag worden, 
naast het Drukpersreglement ook het oude Wetboek van 
Strafrecht moeten noemen als oorzaak van onvrijheid 
der Indische pers. Schrijver vermeldt 1906, toen van het 
Drukpersreglement de preventieve bepalingen geschrapt 
werden, als het jaar waarin de persvrijheid is ingeluid; 
men kan op goede gronden betoogen, dat het 1918 is 
geweest, het jaar waarin de voor de pers fnuikende 
Code Pénal door het nieuwe Wetboek van Strafrecht 
werd vervangen, hetzelfde dat in Nederland geldt. De 
heele geschiedenis, van den strijd voor drukpersvrijheid, 
waarvan Baron van Hövell en Lion al omtrent het mid
den der vorige eeuw de voorpostgevechten leverden en 
die in Holland na de fundamenteele Grondwetswijzi
ging van 1848 mede gestreden werd, omdat, toen de 
Kamers voor het eerst zeggenschap in Indische zaken 
kregen, er in Nederland een brandende dorst naar ken
nis van Indië ontstond, heel die werkelijk groote cam
pagne is door von Faber's boek wel wat vluchtig ge
schetst. Voor de vakgenooten is deze strijd juist in het 
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licht der daarmee verwante ontwikkeling zoo merk
waardig. 

Gelukkiger is schr. in zijn overzicht van de geschiede
nis der Indische kranten. Zulk een verzameling data en 
namen van Bataviasche, Semarangsche en Soerabaiasche 
persorganen vond men totdusver nergens bijeen. Uit
voerig Worden de geschiedenis van de Java-Bode, de 
Locomotief, het Soerabaiasch Handelsblad behandeld; 
beknopter die van bladen van minder indrukwekkende 
traditie; slechts aangestipt wordt de geschiedenis van 
wat men zou kunnen noemen: de provinciale pers. Hoe 
heeft, vraagt men zich af, schrijver al die gegevens bij 
elkaar gekregen? Nederlandsche journalisten, die, Indië 
niet kennende, zoo vaak blijk geven van onbekendheid 
zelfs met de hoofdtrekken der geschiedenis van bladen, 
die in de ontwikkeling van Indië een belangrijke rol heb
ben gespeeld, kunnen hier in de leer gaan. Maar ook 
menig Indisch journalist zal uit deze hoofdstukken ver
rassende bijzonderheden putten. Dikwijls bleek mij, dat 
voor onze jongeren namen als Lion, mr. des Amorie van 
der Hoeven, Baron van Hövell, Keuchenius, Eyssell, 
van Kesteren, Daum, Scheltema, mr. Brooshooft, mr. 
Schimmel niet meer dan klanken zijn. En hoe weinigen 
zelfs kennen de periode van Busken Huet aan de )ava-
Bode. 

A propos, het is niet rechtvaardig van den schr., te 
zeggen dat Huet „betaling" had genoten om het karwei 
der afschaffing van de liberale pers in Indië op te knap
pen; hij genoot — elders heeft schr. dit trouwens zelf 
opgeteekend — louter vrijen overtocht voor zich en zijn 
gezin; zonder dat had hij die reis eenvoudig niet kunnen 
ondernemen. Huet's pen was gelukkig niet te koop, al 
blijft het jammer dat hij het meest nog door geheimhou
ding van zijn zonderlinge zending, die hij overigens te 
goeder trouw, maar zonder eenig begrip van Indische 
toestanden aanvaard moet hebben, zich in een dubbel
zinnige positie had gebracht. 

Nog een andere opmerking ter wille van de historische 
juistheid. Niet de felle Lion zelf had het befaamde mani
fest aan het Nederlandsche volk geschreven, waarvoor 
hij later indirect zoo ongenadig zou worden gestraft, 
maar zijn medewerker, de geleerde dr. Bleeker, secreta
ris van het Bataviasch Genootschap, die het hem had 
afgestaan op voorwaarde dat hij, Lion, de geheele ver
antwoordelijkheid op zich zou nemen, en hem, Bleeker, 
buiten spel zou laten, waartoe deze zich gerechtigd kon 
achten, nadat Lion er wijzigingen in had aangebracht, 
die de goedkeuring van den auteur niet konden weg
dragen. 

Schrijver's objectiviteit jegens de meest bekende jour
nalisten mag men waardeeren. Voor hem, in 1899 ge
boren, moet trouwens het meerendeel der penvoerders 
van de eerste twintig jaar van deze eeuw al haast histo
rische figuren zijn geweest, die hij zonder hinder van 
persoonlijke ervaring heeft kunnen beoordeelen. Hij 
streeft er iiï elk geval naar, ieder het zijne te geven. De 
toevalligheidsfactor speelt hier natuurlijk een rol. Van 
den één lagen de biografica dichter bij de hand dan van 
den ander. Heel wat namen zijn genoemd van bekwame 
en toegewijde tropische werkers, die in breederen zin 
toch deel van de Nederlandsche journalistiek hebben 
uitgemaakt, zonder dat vaderlandsche collega's hun be
staan hebben vermoed. 

* * 

In het tweede deel van zijn boek behandelt schrijver 
de hedendaagsche pers, de omstandigheden waaronder 
Indische kranten leven, Indische journalisten werken. 
Schrijver doet alles behalve aan idealiseeren van den 
toestand., Eer heeft hij neiging te overdrijven, als hij alle 
moeilijkheden opsomt — van den kant van directies, 
bestuur, publiek, adverteerders en wie niet al —, waar
onder de Indische persman zijn arbeid heeft te verrich

ten. Het komt er, kan men hier opmerken, in Indië, 
evenals overal elders trouwens, in de eerste plaats op 
aan wie de journalist zelf is. Hij kan de omstandighe
den wel niet beheerschen, maar hij zelf vermag daarop 
toch een niet onbelangrijken invloed te oefenen. In zijn 
aanraking met overheid en publiek gaat ook in Indië 
tot groote hoogte op, dat men behandeld wordt zooals 
men wenscht — of moet ik zeggen: verdient? — behan
deld te worden. Waarmee ik niet de moeilijkheden, door 
schrijver genoemd, ontkennen wil. Ik spreek echter te
gen, dat dat de journalist daarvan zoozeer dupe zou 
behoeven te zijn als hier wordt voorgesteld. 

Tegen dit deel van het boek, dat over het heden han
delt, heb ik ook het bezwaar dat er een stuk verleden in 
is binnengedwaald; ik bedoel de ouderwetsche pers
polemiek. Schrijver heeft daarvan sappige voorbeelden 
verzameld uit den, gelukkig, voltooid verleden tijd, 
waarvan echter de indruk, alsof ze nog actueel zijn, 
niet geheel zal worden weggenomen door de paar zin
netjes aan het slot, die aantoonen dat zulke uitbarstin
gen nu nog maar zeer zelden voorkomen. 

In dit deel maakt de schr. een alleraardigste opmer
king over de „concentratie" in dien vorm, dat Indische 
bladen zich abonneeren op het recht om zonder bron
vermelding alles over te nemen uit groote Nederlandsche 
bladen, ter uitsparing van eigen correspondenten in 
Europa. Hij zegt namelijk, dat dit veel lijkt op wat in 
vroeger dagen gebeurde, toen tal van Indische bladen 
met weinig nieuws parasiteerden op de krachtiger Hol-
landsche pers. Toen werd er niets voor betaald. De ver
gelijking is hierom zoo treffend, omdat het eenige ver
schil ook werkelijk bestaat in voldoening van het abon
nement op dat geknipte nieuws. Alsof dit echter een 
verschil maakte voor de andere betrokken partijen: den 
Indischen lezer en den Nederlandschen journalist! 

Over het hoofdstuk inzake Aneta een enkel woord. 
Een netelig onderwerp als de betrekikng tusschen Aneta 
en pers heeft schr. hier met een prijzenswaardig stre
ven naar objectiviteit behandeld. Terecht stelt hij het
geen er aangevoerd wordt tegen de machtspositie, welke 
het persbureau inneemt, grootendeels op rekening van 
de Indische dagbladpers zelf. Dat de Locomotief, zooals 
schr. in verband met de bekende „Zweep"-campagne 
constateert, nimmer gebogen heeft voor den in die dagen 
uitgeoefenden „Aneta-terreur", was echter niet, zooals 
hij meent, het gevolg van haar financieele onafhanke
lijkheid. Zij was financieel niet krachtiger dan de andere 
groote bladen. Zij heeft echter gebruik gemaakt van 
een veel sterker wapen: de publiciteit. Daarmee heeft 
zij er toe bijgedragen een openbare meening te wekken, 
waartegenover Aneta tot eigen moreel profijt heeft ge
capituleerd. Merkwaardigerwijze is juist publiciteit een 
al te zelden door de Indische journalistiek gegrepen 
wapen in gevallen waarin de zaak der pers de zaak 
wordt van het publiek. De zedelijke kracht, die van een 
met onbeschroomde overtuiging geleide openbare mee
ning uit kan gaan, wordt, geloof ik, door schrijver hier 
en in andere hoofdstukken onderschat. Ik wil daartegen 
waarschuwen met het oog op den indruk, dien menig 
jong journalist uit dit boek zou kunnen meenemen, dat 
het materieele in Indië en in de Indische pers almachtig 
is. De geest wint het op den duur ook daar van de stof. 

* 

Het derde en laatste deel is louter van critischen aard. 
Schrijver heeft daarin zijn denkbeelden uiteengezet om
trent de betrekkingen der journalistiek met overheid en 
publiek tusschen de journalisten onderling, om ten slotte 
een z.i. afdoend geneesmiddel te geven voor den zieken 
staat, waarin hij de Indische pers acht te verkeeren. 

Hij stelt voorop, dat hij geen afbrekend, maar op
bouwend werk wil doen met het schrijven van dit boek. 
De verzekering was onnoodig, want men voelt dat er 
hier een eerlijk en goedwillend man aan het woord is. 
Als hij allerhande perseuvels, waarvan verscheidene niet 
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specifiek Indisch zijn, met haast pijn doende openhar
tigheid bespreekt, dan doet hij dit niet omdat hij er zijn 
„Freude" aan heeft, maar omdat hij op beterschap 
hoopt. Maar hij doet dan toch wel krasse uitspraken; 
b.v.: In Nederlandsch-Indië is de Koningin der Aarde 
de slavin van Zijne Keizerlijke Majesteit den Adver
teerder". In tegenspraak hiermee is alvast een elders 
gemaakte opmerking, dat er nog onafhankelijke dag
bladen zijn, die zelfs nimmer gecamoufleerde adverten
ties in den redactioneelen tekst opnemen. Maar gesteld 
al, dat ook deze uitzonderingen er niet waren, zou dit 
dan de uitspraak wettigen, dat de pers de slavin is van 
den adverteerder? Dat zou zoo zijn, indien de adverteer
der over de kolom van het hoofdartikel beschikte. Als 
er bladen zijn, die zich te zeer door commercieele over
wegingen laten leiden, moet men niet spreken van een 
opgedrongen machtsverhouding, maar van een vrijwil
lige handelstransactie. Zulke bladen zijn dan louter be
drijven zonder zedelijken „goodwill". 

Over de materieele positie van den journalist zegt 
schr. schrijnend juiste dingen. Hij erkent echter ook hier 
weer, dat het bij de beter gesitueerde bladen gunstiger 
is gesteld. Over het laten uitkomen van journalisten, uit 
Nederland heeft schr. een pessimistisch oordeel, dat ik 
niet kan deelen. Hij meent dat de in Indië geboren en 
getogen journalist, die land en volk zooveel beter zou 
kennen, tot grondiger oordeelvelling in staat is. Hier
tegenover valt vast te stellen dat verreweg het meeren-
deel der journalisten, die in Indië naam verkregen (men 
zou er schr.'s boek als bron bij kunnen gebruiken) 
„totoks" waren. In het algemeen staan zij, naar het mij 
voorkomt, juist onbevangener tegenover land en volk 
dan de collega's wier wieg onder de palmen stond. 

En nu het geneesmiddel: Neem, zegt schr., de tot 
commercialiteit en sensatie leidende concurrentie tus-
schen de bladen weg door ze samen te smelten in één 
krachtige onderneming, welker taak het zal zijn om heel 
Indië van nieuws te voorzien. Het handjevol Nederlan
ders verspreid over Indië, redeneert hij, heeft behoefte 
aan een goedkoop, betrouwbaar en goedgeredigeerd al
gemeen nieuwsblad. Bijzondere belangen van speciale 
groepen, hetzij van godsdienstigen of politieken aard, 
kunnen naar behooren behartigd worden door week
bladen en andere periodieken. Natuurlijk is er voor 
zoo'n samensmelting een reorganisatie noodig van de 
groepeering en den radius der dagbladen. Voor elke 
speciale afdeeling van de groote „nieuwsmarkt" zou 
één krant voldoende zijn om de Nederlandsen lezende 
inwoners op de hoogte van hun tijd te houden. De on
derneming moet goed gekapitaliseerd zijn, zoodat ver
spreiding naar ver verwijderde plaatsen geschieden zou 
met de meest moderne middelen van vervoer, n.1. vlieg
tuigen en auto's, die nu ook al gebruikt worden, doch 
niet als regel. Samensmelting van de tegenwoordige dag
bladen, tezamen met Aneta en de beide geïllustreerde 
weekbladen, bij rationeele organisatie van de productie
middelen, zou groot voordeel brengen aan de lezers, aan 
de adverteerders, aan de aandeelhouders en aan de jour
nalisten. De lezers zouden een goedkoop welingelicht 
dagblad krijgen, de adverteerders voordeelige reclame, 
de aandeelhouders een bevredigend dividend en de jour
nalisten zekerheid van bestaan 

Ziehier het toovermiddel tot genezing van de kranke 
"* Indische pers. 

Maar het zou, daar ben ik zeker van, falikant werken. 
Ik wil zoo kort mogelijk zeggen waarom. Ik acht dit 

gewenscht met het oog op een reeds zich openbarend 
streven naar zulk een samensmelting, zij het voorloopig 
nog op beperkte schaal. Welken waarborg hebben de 
lezers, onder het regime van zulk een krantenmonopolie, 
dat zij een goed en goedkoop dagblad krijgen? Op den 
duur geen enkel. Integendeel; zij moeten vreezen dat 
deze dagbladtrust, misbruik zal maken van haar macht 
om, nadat de kleinere dagbladen eerst met geweld uit 
den weg zijn geruimd, te profiteeren van haar alleen

heerschappij. W a n t let wel, ze zit, met Aneta-Reuter-
Havas als deelgenoot, op de bron van het nieuws, zoo
dat nauwelijks een ander er meer bij kan. Welke prik
kel blijft er overigens om den lezers in journalistieken 
zin het beste te geven, als de primeur eenmaal voorgoed 
de nek is omgedraaid en alle wedijver om de kwaliteit 
te verbeteren is gesmoord? Ik denk ook dat de lezers op 
verre posten tevergeefs naar de snelle maar dure vlieg
machines uit zullen zien! Voor de adverteerders vrees 
ik het ergste. Zij zullen, tot wanhoop geknepen, mis
schien naar het middel grijpen van contra-trusts. De 
aandeelhouders zullen lachen zoolang de vlieger opgaat. 
De journalisten? Hun formatie zal tot een minimum 
worden ingekrompen. Velen zullen uitvallen. Overgele
verd aan één machtige organisatie, moeten zij zich wel 
heelemaal rechteloos voelen. Uit den kring der uitge-
schiften zullen zij op ieder moment vervangen kunnen 
worden. En Indië? Hoe zal het met Indië's politieke 
ontwikkeling gaan, als het veelstemmig koor der pers 
tot een enkele dreunstem verdunt? Dan nog maar één 
greep van een internationalen intkoning — de de open
bare meening in Indië is een wereldbeursnoteering! 

* 

Mijn bespreking werd te lang. Misschien was ze ook 
te critisch. Daar moge dan enkel uit blijken, dat ik, on
danks bedenkingen, het boek als ernstig werk beschouw. 
Het dient zich aan als een „short story". Misschien 
wordt ook nog eens een breeder opgezet werk over de 
Indische pers geschreven. De hier gepresteerde arbeid 
zal dan toch niet verloren zijn. 

L IEVEGOED. 

Vaklitteratuur. 
Een Hollandsch boek over de krant is wel een bizon-

derheid. John Kooy heeft er een samengesteld, dat als 
„Het Boek van de Pers" bij W . de Haan Utrecht, ver
scheen. In een zevental hoofdstukken bespreekt hij de 
krant in de kinderschoenen; de krant van papier en inkt, 
het gezicht, de zenuwen, de ziel van de krant, de over
heid, de krant en het publiek en ten slotte de toekomst 
van de krant. 

In een inleidend woord verontschuldigt de schrijver 
zich voor zijn stoutmoedigheid om het boek te durven 
schrijven; hij geeft als excuus zijn liefde voor de krant 
èn de oude spreuk: waar het hart vol van is, loopt de 
mond van over. W e kennen den heer Kooy als journa
list helaas niet en weten dus niet hoe we dat te be-
oordeelen hebben. 

W a t zijn boek betreft, dit is drommels-handig in el
kaar gezet. Het maakt den indruk, dat de schrijver in 
een minimum tijd een maximum aantal boeken heeft 
doorgerend en er bundels aanteekeningen uit gemaakt, 
toen met een razende vaart aan het sorteeren trok en 
daarna vier dagen en nachten doorschreef om er een 
boek van te maken. En dan is het knap werk: er staat 
heel veel lezenswaards in zoowel voor buitenstaanders 
als voor krantenmenschen. Hadde de schrijver zich meer 
tijd gegund, eens eenige jaren rustig en systematisch 
een hoeveelheid boeken doorgelezen en wat diepere 
studie van het krantenwezen gemaakt, hij had stellig 
iets belangrijks geleverd. Vooral in zijn eigen beschou
wingen over de krant maakt hij thans te veel den indruk 
een dilettant te zijn. Uit diverse opmerkingen blijkt, dat 
de moderne wetenschap over het kranten-wezen hem 
onbekend is; overal vinden wij grootere en kleinere brok^ 
stukken terug uit andere boeken, met virtuositeit aan 
elkaar gebreid. . . . 

Virtuoos, handig, vaardig maar. . . . dilettant. 
Toch een aardig boek, met verschillende interessante 

platen. 
* * 

* 
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Onze Alkmaarsche collega Tj . Adema heeft een jon
gensboek geschreven „De Verslaggever van De Nieuws
bode", dat bij Van Goor in den Haag is verschenen. 
Gelijk de titel reeds zegt speelt het in het krantenmilieu. 
Een paar pientere jonge verslaggevers beleven heel wat 
avonturen als journalist, te veel om ze alle op te noemen. 
Laten wij maar eerlijk zeggen dat de lectuur van dit 
boek ons een zeer prettige afwisseling heeft bezorgd en 
dat wij vaak gelachen of geglimlacht hebben om de zeer 
smakelijke manier waarop Adema vertelt. Wij zouden 
zelfs de collega's willen aanraden het te lezen en ze zul
len zich de moeite niet berouwen. Adema schrijft heel 
vlot, heeft leuke vondsten en zal zeker de lezende jeugd 
boeien. Van te groote onwaarschijnlijkheden is het boek 
vrij. W e hebben wel eens de wenkbrauwen ge-
fronsd over de streken van sommige verslaggevers maar 
zij waren altijd weer gauw uit de plooien. 

Een boek dat zeker aftrek zal vinden. 

* * 
* 

Een goed Engelsch boek kondigen wij gaarne aan, 
omdat de Engelsche in den regel niet belangrijk zijn. 
Onder leiding van collega W . T. Cranfield hebben veer
tien journalisten elk een hoofdstuk over hun journalis
tieke „branche" geschreven. Over den hoofdredacteur, 
de provinciale pers, den correspondent, den parlements-
redacteur, den letterkundigen kritikus, andere kunst-
kritici, sport, free-lance, de vrouw in het beroep, de 
technische pers, de psychologie van den journalist, enz. 
Voor de kennis van het beroep van de Engelsche jour
nalist is dit boekje „Journalisme as a career" zeer over
zichtelijk. Het zijn geen luchtige schetsjes, maar ern
stige weloverwogen besprekingen. Sommige zijn ietwat 
somber, voor al voor de toekomst; andere zijn geest
driftig, de meeste nuchter in hun oordeel. Het doel van 
dit werkje is „Keeping some aspirants out of journalism 
and guiding others by the plain-speaking of his 
contributors." 

Pitman and Sons gaf het werkje, dat een serie por
tretten en foto's bevat, voor 5 sh. uit. 

* * 
* 

Een wetenschappelijk Amerikaansch boek over een 
onderwerp van de krant is een bijzonderheid. Julian 
Woodward brengt het ons over Foreign News in 
American Morning Newspapers. Hierin wordt een we
tenschappelijke analyse gegeven van den inhoud van 
de krant. Analyses van de public opinion zijn meest 
gegeven van individueele waarneming uit; hier wordt 
een objectieve basis genomen, warop vergelijkingen mo
gelijk zijn. De krant is zoowel de reflector als de maker 
der publieke opinie; volgens dezen schrijver méér het 
eerste. In breede beschouwingen over dit onderwerp, 
dat al in tal van boeken is behandeld, geeft de schrijver 
een eigen opinie, die nogal afwijkt van de gangbare. 
Vele tabellen en kaarten verduidelijken den tekst. Als 
sociologische arbeid is dit boekje van waarde. 

•Tegelijkertijd met dit Amerikaansche verscheen een 
analoog Duitsch werk, dat denzelfden geest ademt. Kri-
tisches über die Zeitung von heute, door Dr. Gotthard 
Würfel. 

De schrijver was op de Pressa in Keulen 1928 de 
leider van de wetenschappelijke statistische af deeling. 
In dit werkje geeft hij het resultaat van zijn arbeid. De 
verhouding der diverse onderdeden van de krant is 
hier diepgaand bestudeerd; waarbij ook het advertentie-
deel een belangrijke plaats inneemt. De krant heet hier 
de akkumulator zoowel als den motor van het leven; 
precies dezelfde conclusie dus als de Amerikaan in zijn 
boekje. Ook hier dus de krant beschouwd als de materie 
voor sociologische studie. Het gebied van vorsching is 
inderdaad zeer wijd. Dr. Würfel heeft met eindeloos 
geduld de statistische gegevens bijeengebracht en op 

grond van dit objectieve feitenmateriaal steunt zijn 
werk. Hij geeft de stofverdeeling in de krant zoowel 
als de indeeling der advertenties. Het handelsdeel voor
al is uitvoerig onderzocht. 

Als proeve van wetenschappelijke bestudeering is dit 
boek een voorbeeld. 

Het is uitgegeven bij Schulze en Co., Leipzig en 
Keulen. 

Personalia en Berichten. 
Voordrachten over Journalistiek. 

In de dagbladen heeft een bericht gestaan omtrent 
een serie voordrachten over journalistiek, die vollega 
D. Hans zou houden over het Instituut-Schoevers te 
's-Gravenhage. Naar wij vernemen, heeft de heer Hans 
bij nader inzien om verschillende redenen van persoon
lijken aard aan de directie van dat Instituut verzocht, 
zijn bereidverklaring terug te mogen nemen. De voor
drachten gaan dus niet door. 

— Bij de stukken over de begrooting Buitenlandsche 
Zaken is een Nota van Wijziging, waarin o.m. wordt 
voorgesteld 5000 Zw. fr. bij te dragen in het fonds tot 
stichting van een Huis voor de Internationale Pers te 
Genève. 

— Voor de rechtbank te Dordrecht heeft terecht ge
staan een journalist aldaar, die in het „Dordtsch Dag
blad" en „Papendrechtsch Nieuwsblad" een raadsover-
zicht van Papendrecht had doen opnemen, waarin vol
zinnen voorkwamen, waardoor het sociaal-democratisch 
raadslid dier gemeente K. van Wijngaarden zich in eer 
en goeden naam aangerand gevoelde. Het O.M. requi-
reerde ƒ 25 boete subs. 25 dagen hechtenis. 

— Naar de Ind. Crt. meldt, is de heer J. Veersema, 
thans verbonden aan het N. v. d. D., benoemd tot hoofd
redacteur1 van het weekblad De Indische Post te Soera-
baja. 

— Als hoofdredacteur van de Arnhemsche Courant 
zal in de plaats van den heer Ph. A. Mees, die naar 
Haarlem vertrok, optreden de heer W . Knap W . Gzn., 
tevens directeur van dat blad. 

— Te Amsterdam is plotseling overleden, 64 jaar oud, 
Jac. Rinse, die indertijd verscheidene jaren verbonden is 
geweest aan het Algemeen Handelsblad en daarna, om
streeks 1907, het Nederlandsch Correspondentiebureau 
voor Dagbladen oprichtte. In den laatsten tijd werkte 
hij voor diverse bladen. 

—• Coll. Hugo Heymans is benoemd tot reporter aan 
de Bussumsche Courant. 

— Het Nieuwsblad van het Noorden gaf ter gelegen
heid van de indienststelling zijner nieuwe 96-zijdige rota
tiepers, waarom een nieuwe machinehal werd gebouwd 
en tal van vernieuwingen en verbeteringen aan het kran
tengebouw werden aangebracht, een speciaal nummer 
uit. Verschillende artikelen zijn aan de krant gewijd; 
de fotopagina brengt al het nieuwe in beeld. 

— De Proletarische Vrouw heeft bij haar 25-jarig 
bestaan een nummer aan de herdenking gewijd. Het 
abonnementental liep in die jaren tot 60.000 op. De ge
schiedenis van het blad wordt in vele artikelen bespro
ken. Margot Vos gaf een gedicht dat als frontispice is 
afgedrukt. 
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CONGRES F. L J. TE BERLIJN. 
Overeenkomstig de opdracht van Uw Bestuur heb ik, te zamen 

met collega Max Blokzijl, den Nederlandschen Journalistenkring ver
tegenwoordigd op het congres der „Federation Internationale des 
Journalistes' , dat van 22 tot 26 Oct. te Berlijn gehouden is. Hier
onder volgt een verkort verslag van het daar behandelde, voor 
zoover dit voor onzen Kring van belang kan worden geacht. 

Een artikel van de statuten der F.IJ . schrijft voor dat iedere 
twee jaar, bij het aftreden van den Voorzitter, een congres ge
houden wordt in het land waartoe hij behoort. Toen twee jaar 
geleden Georges Bourdon aftrad werd daarom het congres in 
Frankrijk gehouden (Dijon), nu Georg Bernhard aftrad was 
Duitschland aan de beurt, en over twee jaar, als collega Richard
son zijn mandaat vervuld heeft, wordt het congres weer in Enge
land gehouden. Daartusschen-in komen dan tweemaal 's jaars de 
bijeenkomsten van het „Comité Exécutif", zooveel mogelijk af
wisselend in verschillende landen gehouden, om telkens de F.I.J. 
weer in nieuwe nationale omgeving bekend te maken, en belang
stelling voor haar arbeid te wekken. Het eerstvolgende Comité 
Exécutif zal in April of Mei 1931 te Bern bijeenkomen. 

W a t vergaderzalen betreft konden we al niet beter terechtkomen 
dan in Berlijn. Ik herinner mij niet of in „De Journalist" al eens 
iets verteld is van het prachtige clubhuis waarover het „Reichs-
verband der Deutschen Presse" beschikt. Voor zoover dat niet het 
geval is zij vermeld, dat deze vereeniging van het Rijk een groote, 
uitnemend gelegen villa aan de Tiergartenstrasse in huur heeft, die 
ze buitengewoon praktisch en smaakvol heeft laten inrichten. Op 
de benedenverdieping bevinden zich de clublokalen, rustig en stem
mig van toon, in verschillende tinten gehouden, de restauratie-zaal, 
en de grcote vergaderzaal, geheel met hout beschoten en bijzonder 
gelukkig van binnen-architectuur. Op de tweede verdieping komen 
dan de bureaux van het „Reichsverband" en kleinere zalen voor 
commissie-vergaderingen. Aldus ingericht vormde dit Pers-huis een 
absoluut volmaakt kader voor onze diverse bijeenkomsten, en als 
wij niettemin wel eens den indruk kregen dat we er langer ver
bleven dan ons lief ware geweest, dan was dat niet te wijten aan 
het mooie clubhuis zelf, maar aan het vuur onzer discussies, die 
ons eenige malen tot diep in den nacht bijeengehouden hebben. 

Ik vermeld in dit verband tevens even de officieele ontvangsten 
en plechtigheden, die onder den indruk van de verschrikkelijke 
mijnramp bij Alsdorf tot een minimum beperkt werden. Zoo verviel 
de receptie bij den Rijkskanselier, waartoe reeds uitnoodigingen 
aan de congressisten verzonden waren, en de ontvangst op het 
Berlijnsche stadhuis. Den eersten avond van het congres bood het 
„Reichsverband" in de groote zaal der club een diner aan, dat 
dcor verschillende ministers, gezanten en op den voorgrond tre
dende politieke personen bijgewoond werd. Den daaropvolgenden 
middag waren wij in deze zelfde omgeving de gasten op een noen-
maal, aangeboden door de collega's van den „Verein der auslan-
dischen Presse". Aangezien Dr. Curtius door ongesteldheid ver
hinderd was, was het staats-secretaris Von Bülow die ons aan het 
Ministerie van Buitenlandsche Zaken ontving. In verschillende 
schouwburgen hadden de congressisten met hunne dames vrijen 
toegang. Den laatsten Zondag was er een excursie naar Potsdam 
georganiseerd, waarbij de voorzitter van het „Reichsverband" den 
deelnemers en deelneemsters een déjeuner aanbood. Voor de dames 
waren tijdens de congreszittingen buitengewoon interessante be
zoeken en uitstapjes op touw gezet. Er was dan ook maar één 
roep over de wijze waarop de congressisten door hun Dul'sche 
collega's ontvangen en goedgedaan zijn. 

B E H A N D E L D E O N D E R W E R P E N . 

De voornaamste onderwerpen die het congres te behandelen 
had waren de volgende: 

1. Toelating van niet-nationale vereenigingen. 
2. Definitieve oprichting van een internatonale eere-rechtbank. 

Vaststelling van de procedure. Aanwijzing van de rechters. 
3. De radio-courant en de nieuwe vormen der pers in het al

gemeen. 
4. Het auteursrecht van journalisten. 
5. Statuten-wijziging. 
6. Verkiezing van het bureau en de gedelegeerden daarbij. 

1. Toelating van niet-nationale vereenigingen. — De F.I.J. is 
opgezet als een bond van nationale pers-vereenigingen, en er 
wordt streng de hand aan gehouden dat hij dat ook blijft. Dit 
beteekent eenerzijds dat de F.I.J. geen supra-uationale beteekenis 
mag krijgen, geen lichaam mag worden dat boven de nationale 
vereenigingen uitstaat en daarover gezag zou mogen uitoefenen, 
evenmin als de Volkenbond in zijn tegenwoordige formatie een 
dergelijk gezag over de aangesloten landen heeft, anderzijds dal' 
haar werkzaamheid zich slechts mag uitstrekken tot journalisten 
die deel uitmaken van hun nationale organisaties. 

Nu is in den loop van de eerste vier jaar van het bestaan der 
F.I.J. gebleken, dat op deze wijze een aantal journalisten die bui
ten hun land werkzaam zijn van de bescherming en de voordeelen 
die uit haar werkzaamheid voortvloeien zijn uitgesloten. Het zijn 
de buitenlandsche correspondenten, voor zoover die niet lid zijn 
van hun nationale pers-vereeniging. Velen hunner zijn georgani
seerd in „buitenlandsche pers-vereenigingen", als zoodanig geves
tigd in hoofdsteden waar veel vaste correspondenten werkzaam 
zijn. Na een langdurig overleg tusschen het Bureau der F.I.J. en 
enkele dier vereenigingen was men tot de conclusie gekomen dat 

het gewenscht was de buitenlandsche pers-vereenigingen in een of 
anderen vorm in de internationale federatie op te nemen. De ver
tegenwoordigers van de nationale organisaties, die aanvankelijk 
den eisch hadden gesteld dat al de in een buitenlandsche pers-
vereeniging vereenigde leden dan ook maar lid moesten zijn of 
worden van hun nationale vereeniging, gaven toe dat er tal van 
gevallen zijn waarin dit niet mogelijk is. Er zijn landen waar geen 
nationale organisaties bestaan; er zijn er waar dergelijke organisa
ties niet vrij zijn (Italië, Rusland), er zijn er waar condities worden 
gesteld van taal, ras of politieke overtuiging, die velen uitsluiten. 
Op de vorige zittingen van het Comité Exécutif was dan ook ten 
slotte een compromis ontworpen, dat het mogelijk maakte de bui
tenlandsche pers-vereenigingen in de F.I.J. op te nemen, maar met 
verminderde bevoegdheid, en dit moest nu door het Congres ge-
sanctionneerd worden. 

Dat ging echter niet zoo glad als men, na al hetgeen er vooraf
gegaan was, verwachten mocht. Nadat den vertegenwoordigers 
der internationale vereenigingen was toegestaan als gasten aan het 
congres deel te nemen ontspon zich in de desbetreffende commis
sie een heftige discussie, die ons tot half drie in den nacht bijeen
hield. Oorzaak daarvan was een nieuwe eisch, door de Engelsche 
vak-organisatie gesteld, dat dan toch in ieder geval een zeker per
centage van de leden, eener internationale pers-vereeniging die toe
lating vroeg lid moest zijn van hun nationale vereeniging. Ten 
slotte werd deze eisch echter niet gehandhaafd, maar een tekst 
aangenomen, die voorschrijft dat dergelijke buitenlandsche pers-
vereenigingen propaganda moeten maken onder hun leden, om 
hen ertoe te brengen tot hun nationale organisatie toe te treden, 
in alle gevallen waarin dat mogelijk is. De buitenlandsche pers-
vereenigingen die aanvragen tot toelating hebben ingediend wer
den toe toegelaten. Zij hebben statuair alleen het recht deel te 
nemen aan de beraadslagingen over vak-aangelegenheden, doch 
kunnen geen invloed uitoefenen op de gestie en de inwendige or
ganisatie van de F.I.J., en hebben met hun allen slechts één gede
legeerde in het Bureau en het Comité Exécutif. . 

Het kwam mijn mede-gedelegeerde Blokzijl en mij voor dat er 
voor ons geen bezwaar bestond ons met deze regeling te ver
eenigen. Wij zijn beiden bestuursleden van dergelijke buitenland
sche pers-vereenigingen, kennen de toestanden daarin, en weten 
dat de eisch dat de leden onder alle omstandigheden deel moeten 
uitmaken van hun nationale organisatie niet voor verwezenlijking 
vatbaar is. Handhaving ervan zou zijn neergekomen op uitsluiting 
van deze vereenigingen, die toch in een internationale federatie 
evenzeer thuishooren. De propaganda, die ze thans verplicht zijn 
in hun midden voor aansluiting aan de nationale organisaties te 
maken, kan eventueel den Kring nog ten goede komen, door dien 
enkele Nederlandsche journalisten in het buitenland als lid te be
zorgen, die dat tot dusver niet waren. Wij hebben dus vóór deze 
regeling gestemd, die met overgroote meerderheid werd aange
nomen. 

Een dergelijke regeling werd gemaakt voor de vereeniginy van 
Russische geëmigreerde journalisten die te Parijs bestaat, en die ook 
de belangen van andere dergelijke vereenigingen in andere landen 
behartigt. Het geldt hier een zeer speciaal geval, waarvan uit
drukkelijk gezegd werd dat het geen precedent mag scheppen voor 
andere persvereenigingen van nationalen aard, in het buitenland 
gevestigd. In het algemeen toch is de eenige nationale vereeniging 
die als lid van de F.I.J. erkend kan worden die welke zich in het 
land zelf van haar nationaliteit bevindt. 

2.. Eere-rechtbank. — Na de uitvoerige voorbereiding in het 
Bureau, in de ad hoc ingestelde commissie en in de zittingen van 
het Comité Exécutif te Praag, Antwerpen en Lyon, moesten th:ans 
de bepalingen betreffende de Internationale Eere-Rechtbank voor 
journalisten definitief worden vastgesteld, en moest die rechtbank 
worden geconstitueerd. De daartoe strekkende debatten hebben 
echter nog zeer veel tijd in beslag genomen, en tot uiterst scherpe 
nachtelijke discussies geleid. 

De diepere oorzaak van de oppositie, die speciaal van Oosten» 
rijksche zijde (door den bekwamen maar eindeloos-pratenden voor
zitter der Oostenrijksche pers-vereeniging Zappler) tegen het ont
werp gevoerd werd, was eenerzijds de meening dat men zich beter 
eerst met de verbetering van de materieele omstandigheden van 
den journalist kan bezighouden alvorens naar middelen om te 
zien om hem eventueel te bestraffen, anderzijds de angst dat bepa
lingen van het eere-wetboek, al worden ze nóg zoo voorziclitig 
geformuleerd, door onscrupuleuse tegenstanders, vooral staats
lieden of diplomaten, gebruikt zouden kunnen worden om een ver
oordeeling te bewerken van een journalist, die volkomen te goe
der trouw geweest is. Daarom drong Oostenrijk erop aan, dat 
de heele quaestie nog eens van het begin af aan besproken zou 
worden. Omdat te voorzien was dat, als men een nieuwe prlucipi-
ëele bespreking begon, er te Berlijn wéér niets definitiefs besloten 
zou worden, waren de Franschen daartegen. De voorzitter, Georg 
Bernhard, nam een wat dubbelzinnige positie in, door te verida-
ren. dat hij de artikelen een voor een in behandeling zou brengen, 
maar niet kon verhinderen dat de verschillende sprekers die nog 
eens in algemeenen zin bespraken. Ten slotte achtte men de op
merking van den Engelschman Richardson juist, dat de oprichting 
van de eere-rechtbank op zichzelf nu misschien nog zoo urgent niet 
was, maar dat het op het publiek in de diverse landen wel ?cn 
zeer ongunstigen indruk moest maken als er, na al wat er nu reeds 
over gepraat en geschreven is, nu wéér niets van kwam, hetgeen 
zou kunnen doen denken dat de journalisten het er dan maar 
volstrekt niet over eens kunnen worden wat in hun beroep als 
behoorlijk en niet-behoorlijk beschouwd worden moet. De moei
lijkheid bleef echter zitten in de vaststelling van den „Code d'Hon-
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neur", die de meerderheid tot de drie reeds te voren aangenomen 
artikelen beperkt wenschte te zien, en waarvan ook die al tot ver
schillende interpretatie aanleiding kunnen geven. , 

In dit verband heb ik voorgesteld voorshands het denkbeeld van 
de vaststelling van een eere-wetboek voor ons beroep, dat uit den 
aard der zaak een groot aantal mogelijkheden moet voorzien wil 
het een behoorlijke basis van rechtspraak vormen, te laten varen. 
Weliswaar eisenen de beginselen der moderne strafrechts-weten-
schap dat niemand veroordeeld moet kunnen worden dan op grond 
van reeds te voren bestaande strafbepalingen, maar we hebben 
hier te doen met een zeer speciale-vak-rechtspraak, uitgeoefend 
door een college van bij uitstek bevoegde vakmannen, gekozen uit 
de allerbesten in de verschillende landen. Laten we hen voorloopig 
vrijlaten naar hun beste weten en „als goede journalisten" uit
spraak te doen, en slechts een algemeene verklaring aannemen, 
waarin het congres enkele grondbeginselen van journalistiek fatsoen 
neerlegt. W e maken ons dan niet belachelijk door aan te komen 
met enkele voorschriften alsof die een volledig eere-wetboek voor 
het journalistieke beroep zouden uitmaken, en kunnen later altijd 
neg zien of de behandelde gevallen aanleiding geven tot het samen
stellen van een compleet wetboek, dat in ieder geval een werk van 
langen adem zou moeten worden. 

Dit voorstel werd aangenomen, en het eere-wetboek kwam 
daarmee te vervallen. Het werd vervangen door een algemeene 
beginsel-verklaring, gedurende een schorsing van het congres door 
den Franschman Sudre, den Duitscher Stern-Rubarth en mij op
gesteld, op de basis van de bepalingen waaromtrent men het op 
de vorige zittingen van het Comité Exécutif eens geworden was. 
Deze verklaring, Waarmee het congres zich vervolgens eenstem
mig vereenigde, luidt als volgt: 

,,De F.I.J., vertegenwoordigende alle beroeps-organisaties 
der journalistiek in de wereld, 

wenschende een instelling te stichten die ertoe medewerkt 
een goede verstandhouding tusschen de volkeren te vesti
gen en te handhaven, de waardigheid van het beroep te ver
heffen door den journalist bijzondere verplichtingen op te 
leggen, de gewettigde belangen van de leden zijner organi
saties te beschermen, 

richt een beroeps-eere-rechtbank op, die rechtspreken zal 
volgens de verder volgende regelen van procedure. 

Déze rechtbank zal met name de volgende beginselen in 
acht moeten nemen: 

lo . Het beginsel van de vrijheid der pers, die den on-
aantastbaren grondslag vormt van het journalistieke beroep. 
Dientengevolge zal geenerlei actie kunnen worden ingesteld 
tegen een journalist op grond van de beginselen die hij 
aanhangt, of van de commentaren die de gebeurtenissen hem 
in de pen geven. 

2o.De rechtbank heeft zich niet te bemoeien met mee
ningen. Tot haar competentie behooren slechts de berichten 
en de eerlijkheid der aangewende middelen, voor zoover de 
internationale betrekkingen daardoor beinvloed kunnen 
worden. 

3o. De rechtbank zal niet mogen toelaten dat meeningen, 
commentaren of leerstellingen gebaseerd worden op opzet
telijk vervalschte berichten, of op documenten die willens en 
wetens veranderd of verminkt zijn. 

4o. De rechtbank zal oordeelen dat elke journalist aan
sprakelijk is voor de berichten die hij zijn blad doet toe
komen, onder welken vorm dan ook, verslagen, interviews 
of enquêtes. In geval van een feitelijke dwaling of ernstige 
omissie zal zij een beroep op goede trouw, door den jour
nalist gedaan, toelaten, op voorwaarde dat de betrokkene 
eerlijk gedaan heeft wat in zijn vermogen was om een hel
dere, ondubbelzinnige rectificatie gepubliceerd te krijgsn. 

5o. De rechtbank zal oordeelen dat geen enkele journa
list mededeelingen moet openbaarmaken die hij heeft weten 
te verkrijgen door valschelijk te verklaren dat hij niet de 
bedoeling heeft ze te publiceeren, of door zich niet te houden 
aan de verplichtingen die hem in staat gesteld hebben ze 
te verkrijgen." 

Op deze beginselverklaring volgen dan de zeventien artikelen die 
de procedure voor de eere-rechtbank regelen. De eenige ingrijpende 
wijziging die gebracht is in den tekst zooals ik dien in het laa'ste 
nummer van ,,De Journalist" geresumeerd heb, is dat klachten 
tegen een journalist niet rechtstreeks bij de eere-rechtbank aan-
hangig-gemaakt kunnen worden, maar moeten worden ingediend 
bij de nationale organisatie in het land van den klager, die een 
eerste voorloopig onderzoek instelt, en de zaak alleen doorgeeft 
indien ze haar van voldoende beteekenis acht. 

Bij de verkiezing van voorzitter en leden der rechtbank, die den 
volgenden dag plaats had, werden aangewezen: tot voorzitter Iv'lr. 
B. C. J. Loder, tot plaatsvervangend voorzitter en Prof. Dr. Wet t -
stein (Zurich), tot permanente leden Georges Bourdon (Figaro, 
Parijs) en Dr. Feder (Berliner Tageblatt, Berlijn), tot niet-per-
manente leden Zamital (Tsjecho-Slovaijë ( en Clemensen (Dene
marken). De aanwijzing van de rechters geschiedde na een voor
afgaande bijeenkomst van de leiders der delegaties, waarin bepaald 
werd welke landen vertegenwoordigd zouden zijn. Bij de keuze 
der personen werden de candidaten, door de nationale organisaties 
voorgesteld, door het congres overgenomen. De aanwijzing van 
de heeren Loder en Wettstein geschiedde bij acclamatie en met 
geestdrift. Aan Engeland werd voorloopig in de rechtbank geen 
plaats gegeven, omdat de nieuwe voorzitter der F.I.J. Engelsen-
man is, en dit land dus zijn deel reeds gehad had. De verschillen
de landen hadden lijsten met candidaten voor de functie van rech

ter ingediend; wij zullen dit een volgende maal ook moeten doen 
als Mr. Loder aftreedt (de aanwijzingen gelden slechts voor een 
jaar) willen wij een zetel hebben in de rechtbank zelf. 

Omtrent de plechtige installatie van de rechtbank in Den Haag 
is nog niets bepaald. Overeenkomstig de mij gegeven opdracht 
heb ik verklaard dat die niet vóór Mei of Juni van het volgende 
jaar zou kunnen plaatshebben, waartegen geen bezwaar bestond. 
Het zou mij de beste oplossing lijken indien de inauguratie samen
viel met de herfstzitting van het Comité Exécutif van het volgend 
jaar, die dan in September in Den Haag gehouden zou moeten 
worden. Er waren gedelegeerden die mij verklaarden dat ze on
mogelijk nog eens een reis naar Den Haag zouden kunnen maken 
tusschen twee zittingen van het Comité Exécutif in andere landen 
in. Is men het hiermee in uw bestuur eens, en wil men dus de 
F.I.J. te gast hebben, niet alleen voor de inauguratie van de eere
rechtbank, maar ook voor het Comité Exécutif, dat twee a drie 
dagen in beslag neemt, dan zou mij tijdig opdracht gegeven moe
ten worden om Den Haag als eerstvolgende vergaderplaats voor 
te stellen op de vergadering van het Comité Exécutif van iet 
volgend jaar te Bern. 

In de bijeenkomst van uw bestuur van Zaterdag 11 Oct. is naar 
mij werd medegedeeld de opmerking gemaakt, dat men zich om.xent 
de oprichting van de eere-rechtbank ook met den Volkenbond zuu 
moeten verstaan. Uit het begin van dit verslap blijkt reeds hoe 
nauw de F.I.J. met den Volkenbond samenwerkt. Ik heb echter 
gemeend in den geest van uw bestuur te handelen door den heer 
Pierre Comert, chef van den persdienst van den Volkenbond, nog 
eens in het bijzonder naar de houding van den Bond ten aanzien 
van deze eere-rechtbank te vragen. De heer Comert machtigde mij 
u te verklaren, dat niet alleen zijn pers-afdeeling, maar ook het 
secretariaat van den Volkenbond, en sir Eric Drummond persoon
lijk, de stichting van deze rechtbank met vreugde begroeten, en 
dat zeker een vertegenwoordiger van den Volkenbond bij de 
plechtige openings-zitting aanwezig zal zijn, indien geen zeer bij-
zendere omstandigheden dit mochten verhinderen. 

3. Nieuwere vormen van journalistiek. — Omtrent de gesproken 
courant en andere nieuwe vormen van reportage (sprekende vei-
slaggevers die groote gebeurtenissen, speciaal op sport-gebied, bij
wonen, uitzending van radio-foto's van de plaats zelve aan allen 
die over een speciaal ontvangtoestel beschikken, enz.) waren 
rapporten uitgebracht door de collega's Fleischman, hoofdredac
teur van het „Journal Parlé" van Brussel, en René Sudre, Fransch 
gedelegreed. Ze behandelen verschillende van de problemen die 
zich bij deze nieuwe vormen van journalistiek voordoen, en con-
cludeeren tot gelijkstelling van den journalist die voor zulk een 
„gesproken blad" werkt (en die lang niet altijd zelf spreekt) met 
zijn voor de drukpers schrijvenden collega. Ik kan deze quaestie 
hier thans moeilijk uitvoerig behandelen, hetgeen te veel plaats
ruimte zou vergen, en verwijs naar de beide rapporten, die uw 
bestuur ongetwijfeld ontvangen zal hebben. De redacteur van ons 
maandblad zal daarin, als hij eens een oogenblik tijd heeft — 
helaas, wanneer hebben wij journalisten tijd voor iets! — interes
sante bespielingen vinden over de toekomst van ons beroep, door 
der zake kundigen geschreven. De bespreking der rapporten leverde 
niet veel op, omdat buiten de rapporteurs weinigen van deze 
quaesties op de hoogte waren. 

Ten aanzien van dit punt werd een motie aangenomen, waarin 
den nationalen organisaties de raad gegeven wordt zich te interes
seeren voor de ontwikkeling van deze nieuwe vormen van tech
niek, die ons beroep ernstige gevaren of belangrijke voordeelen 
kunnen bezorgen. Ingesteld werd verder een speciaal permanent 
bureau voor de bestudeering van het vraagstuk en het doen van 
voorstellen dienaangaande, dat te Brussel gevestigd zal zijn, en 
dat er op heeft te letten dat de vorderingen dezer bijzondere tech
niek den journalisten ten goede komen. De Belgische nationale 
organisatie zal met dit bureau nauw samenwerken, en een eerste 
rapport uitbrengen op het Comité Exécutif te Bern. , 

4. Auteursrecht voor journalistiek werk. — De quaestie van het 
auteursrecht van journalisten heeft al van het begin af aan de aan
dacht gehad van de F.I.J., en de rapporten en besprekingen op 
dit congres vormen dus slechts een schakel in den ketting van 
haar voortgezette actie in het belang van de journalisten in dit 
opzicht. 

Zonder diep op het vraagstuk zelf in te gaan, hetgeen veel te 
veel plaatsruimte vergen zou, kan gezegd worden dat de besener-
ming die de Berner Conventie den arbeid van den journalist geeft 
nog zeer onvoldoende is. Al is er vooruitgang, aangezien bij de 
wijzigingen der Conventie in 1909 en 1928 de bescherming van 
zuiver journalistiek werk uitgebreid werd, toch blijft de eisch dat 
elke journalistieke productie die geestelijken arbeid heeft gekost, 
evengoed als de litteraire of wetenschappelijke, zonder speciale 
formaliteiten als de toevceging van de woorden „nadruk verbo
den" beschermd meet worden, neg onvervuld. De actie der F.I.J., 
zocals die op het cengres tot uiting kwam, gaat dus in de eerste 
plaats in de richting van verdere wijziging van de Berner Con
ventie, en men zal daartoe op de eerstvolgende herzienings
conferentie, die in 1935 te Brussel gehouden wordt, de noodige 
voorstellen indienen. 

Maar zelfs met de tegenwoordige wetgeving in handen kan en 
meet er iets gedaan worden cm een eind te maken aan de schan
delijke plunderingen, die in verschillende landen, speciaal in den 
Balkan en in het Oosten, op de bladen die in wereldtalen ver
schijnen worden uitgeoefend. Naar de Grieksche gedelegeerde me
dedeelde, is het in zijn land doodgewoon dat de artikelen van be
kende Fransche, Duitsche, Engelsche journalisten letterlijk ver
taald als eigen correspondentie uit de Europeesche hoofdsteden 
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in de bladen worden opgenomen. Dit beteekent niet alleen schade 
voor de schrijvers, wier werk wordt overgenomen zonder dat ze 
er eenige vergoeding voor krijgen, maar ook voor de jounalisten 
in het land zelf, die werk zouden vinden als het niet eenvoudiger 
en goedkooper geacht werd dat van de buitenlanders maar een
voudigweg te stellen. En daartegen kan ook met de tegenwoordige 
internationale wetgeving op dit gebied al wel iets gedaan worden. 

Ma een uitvoerige bespreking nam het congres een resolutie 
aan, waarbij de conclusies van de rapporten van Raymond Weiss, 
chef van den juridischen dienst van net „Institut International de 
Cooperation Intellectuelle", Adrien Peytel, advocaat te Parijs, en 
DasKalakis, Grieksch journalist, werden overgenomen, en verder 
het volgende gezegd werd: 

„De r\ l .J . besluit een officieel verzoekschrift te richten tot het 
Internationale Bureau voor Auteursrecht te Bern, met het doel 
gedaan te krijgen dat de toekomstige vergaderingen waarin de 
tegenwoordige Conventie gewijzigd moet worden nooit worden 
bijeengeroepen zonder dat competente en geautoriseerde vertegen
woordigers der beroeps-journalisten worden uitgenoodigd er de 
bijzondere belangen van dit beroep te vertegenwoordigen, belangen 
die niet identiek zijn met die van de andere categorieën van schrij
vers, maar die evenzeer recht op bescherming hebben. 

Zij wenscht dat deze gedelegeerden zich bij de uitoefening van 
hun mandaat zullen richten naar de conclusies der te Berlijn aan
genomen rapporten, en eischt in het bijzonder voor de journalisten 
het algemeene recht op bescherming van den litterairen eigen
dom, zonder voorwaarden of bijzondere restricties. 

Zij verzoekt de nationale organisaties al het mogelijke te doen om 
de wetgeving op het auteursrecht in hun eigen land te verbeteren, 
en de praktische uitvoering daarvan te verzekeren, ook op het 
gebied van de „gesproken" journalistiek. 

Zij belast het secretariaat-generaal, onverwijld over te gaan tot 
de stichting van een speciaal bureau voor journalistiek auteurs
recht, dat tot taak zal hebben al het mogelijke te doen om reeds 
thans inachtneming en toepassing in hun belang te verkrijgen van 
de rechten, die den journalisten door nationale wetten en inter
nationale conventies worden gewaarborgd, en voor de toekomst üe 
verbetering en uitbreiding van deze rechten voor te bereiden". 

De bedoeling is natuurlijk niet terstond een groot bureau te 
gaan oprichten, met vertakkingen in alle landen, om op inter
nationalen journalistieken diefstal een afdoende controle te gaan 
uitoefenen. Men zal beginnen met processen in enkele landen, waar 
de diefstal in het groot en openlijk bedreven wordt, om zoodoende 
langzamerhand een basis te krijgen voor latere regelmatige hef
fingen, en geleidelijk een organisme voor internationaal journalis
tiek auteursrecht op te bouwen. De beteekenis van een en ander, 
ook al wordt onze pers, wegens de geringe verspreiding van ODze 
taal, minder geplunderd dan die der groote naties, zal iederen 
collega duidelijk zijn, en men mag verwachten dat deze functie op 
den duur een van de belangrijkste worden zal van onze inter
nationale journalisten-organisatie. 

5. Statuten-wijziging. — Sinds de oprichting van de F.l.J. 
waren de statuten onveranderd gebleven, maar in de praktijk was 
het wenschelijk gebleken enkele wijzigingen aan te brengen. Ook 
moest thans ook statuair de mogelijkheid worden geschapen van 
toelating van de internationale pers-vereenigingen, op speciale 
voorwaarden. Van deze gelegenheid wenschten in het bijzonder 
de Duitsche collega's gebruik te maken om verandering te brengen 
in de werkwijze van de Federatie. 

De voornaamste grond van hun actie daartoe was dat zij oor
deelden dat het Bureau van de F.l.J. te veel onder Franschen invloed 
stond. Het was gewoonte geworden dat daarin Fransche experts 
zetelden voor bijzondere quaesties, hoewel de statuten dergelijke 
functies niet kennen; de oud-voorzitter Bourdon nam geregeld E an 
de zittingen deel, en men had den indruk dat sommigen van de ge
delegeerden van verre landen meer Franschman geworden waren 
dan dat ze hun vroegere nationaliteit nog hadden bewaard. Daar
bij kwam nog dat vele vreemde gedelegeerden de vergaderingen 
van het Bureau niet heel trouw bezoeken. Hoewel het Bureau als 
zoodanig geen besluiten nemen kan, en slechts voorbereidenden 
arbeid verricht voor de zittingen van het Comité Exécutif, welks 
besluiten het heeft uit te voeren, meenden de Duitschers en Oosten
rijkers toch dat ertegen gewaakt moest worden dat in de Federatie 
een bepaalde natie te veel overheerschte. Vandaar het voorstel dat 
voortaan het Bureau gevestigd zou zijn in de woonplaats van 'Jen 
voorzitter, hetgeen meebracht dat de zetel iedere twee jaar wis
selen zou. . . . 

Over dit voorstel is zeer veel te doen geweest. Eenerzijds wer
den de Duitsche bezwaren erkend, en werd toegegeven dat een 
internationale bond zelfs den schijn moet vermijden van te veel 
onder één bepaalden invloed te staan. Anderzijds werd erop gewe
zen dat de nadeelen van het telkens verhuizen van het Bureau 
grooter zijn dan de voordeden, omdat men dan steeds weer gede
legeerden krijgt die volstrekt niet op de hoogte zijn van hetgeen 
tot dusver gedaan is, waardoor de continuïteit van het werk der 
Federatie bedreigd wordt. Ook is het gemakkelijker dat de voor
zitter (die zich bovendien door een der beide onder-voorzitters kan 
laten vervangen) eens per maand naar Parijs komt, dan dat ce 
alg. secretaris zich met al zijn dossiers verplaatsen moet. 

Na uitvoerige debatten werd besloten dat het Comité Executit 

telkens zal bepalen waar gedurende de volgende zes maanden het 
Bureau zetelen zal, en dat dit voorloopig te Parijs gevestigd blijft. 
Aangezien men er van Fransche zijde nu voortaan op bedacht zal 
zijn dat er niet te veel Franschen op de zittingen zijn, mag men 
verwachten dat ook op den duur Parijs, plaats waar het secreta
riaat gevestigd gevestigd is, en gratis huisvesting krijgt in het 
„Institut de Cooperation Intellectuelle", als zetel van het Bureau 
gehandhaafd zal blijven. 

6. Verkiezingen. — De voorzitter der F.l.J. treedt iedere twee 
jaar af, en wordt dan vervangen door iemand van een andere 
nationaliteit. Nu er een Franschman en een Duitscher aan de beurt 
geweest waren, waren er twee candidaturen: die van den Engelsch-
man Richardson, en die van den Belg Dons, beide gesteld door ae 
betrokken nationale organisaties. Bij de stemming verklaarde de 
Belgische afgevaardigde Duwaers dat in het belang van de goede 
verstandhouding, en ook omdat het gewenscht was vooral in het 
nogal geïsoleerde Engeland belangstelling voor het werk der F.l.J. 
te wekken, België thans zijn candidatuur introk, maar dat het voor 
de toekomst het recht handhaaft ook voor de kleinere naties hun 
beurt voor het presidentschap te krijgen. Bij deze laatste verklaring 
sloot de Zwitsersche gedelegeerde Bourquin zich aan. Daarna 
werd met algemeene stemmen voor de komende twee jaar tot voor
zitter gekozen collega Richardson, alg. secretaris van de Engelsche 
„National Union", die zooals de meeste op syndicalistische leest 
geschoeide vereenigingen er geen voorzitter op nahoudt. Richard
son is een man van groote beteekenis op journalistiek-organisato-
risch gebied in Engeland... hij heeft de specifiek-Engelsche eigen
schappen van onverstoorbaarheid en humor in hooge mate, en zal 
zeker een goed president zijn. Jammer is echter dat hij geen enkele 
andere taal dan de zijne spreekt, zoodat onder zijn presidentschap 
zoowel in het Bureau als in het Comité Exécutif letterlijk alles ver
taald zal moeten worden. 

Voor de openvallende plaatsen der twee vice-presidenten, te 
voren door een Belg en een Pool ingenomen, was één candidatuur 
ingekomen, die van den Zwitser Bourquin, voorgesteld door de 
Zwitsersche nationale organisatie welker voorzitter hij is. 

Ter vergadering stond de Belgische afgevaardigde Duwaers, 
voorzitter der algemeene Belgische pers-vereeniging, op, en stelde 
mijn candidatuur, met een paar vriendelijke woorden over mijn 
werk in de F.I.J., en met de bijvoeging dat het den Belgen aan
genaam zou zijn als de plaats die een hunner openliet door een 
Hollander werd ingenomen. Ik verklaarde daarop dat ik geenerlei 
opdracht had van mijn nationale vereeniging, en dus de benoeming 
alleen zou kunnen aanvaarden indien men mij het recht liet ze te 
beschouwen als niet-persoonlijk, maar als de benoeming van een 
Nederlander, zoodat de Nederlandsche Journalistenkring het recht 
zou hebben in mijn plaats een ander aan te wijzen. Dit werd goed
gevonden. Nadat de Deensche afgevaardigde na de candidatuur 
had gesteld van den voorzitter zijner nationale vereeniging Eskelund 
werd gestemd, waarbij Bourquin 11 stemmen, ik 8 stemmen en 
Eskelund 6 stemmen behaalden. Ik had niet op mijzelf gestemd, 
maar de Zwitser had alle elf stemmen. Volgens de bepalingen is 
hij eerste vice-voorzitter, omdat hij de meeste stemmen gehad heeft. 

Het is geen oogenblik bij mij opgekomen naar het vice-president-
schap te streven, en deze benoeming is dan ook volkomen uit de 
lucht gevallen. De omstandigheden waaronder mijn candidatuur 
gesteld werd, door een Belg en met de speciale bedoeling een 
welwillendheid aan ons land te bewijzen, maakten het mij onmoge
lijk ze te weigeren, al brengt dit alweer meer werk mee, en ver
plicht het mij althans moreel de komende zittingen van het Comité 
Exécutif ook buiten Frankrijk bij te wonen. Maar ik zou het zeer 
onaangenaam vinden indien men in uw bestuur meende dat ik mij
zelf op een of andere wijze op den voorgrond heb willen stellen, 
en ik verzoek u daarom met nadruk de vraag te willen behandelen 
of naar uw meening een Nederlandsch journalist in ons land zelf 
meer voor dezen post in aanmerking komt. Eerst wanneer uw 
bestuur mij mededeelt geen anderen Nederlandschen collega op 
dezen post te willen plaatsen beschouw ik dan ook mijn benoeming 
als definitief. 

De overige stemmingen hadden tot resultaat dat de alg. secre
taris Stephen Valot, de adjunct-secretaresse Madame Péladan, en 
de penningmeester Raper (Engelschman) met algemeene stemmen 
herkozen werden. 

Verder valt nog slechts mede te deelen dat de jaarverslagen 
van secretaris en penningmeester werden goedgekeurd, en dat 
besloten werd de decisie van Dijon in 1928, volgens welke de 
contributie van 80 centimes op 1 goudfrank per lid gesteld wordt, 
thans in werking te doen treden. 

Een voordracht van den pers-professor Dr. Dovifat over de 
concentratie in het dagbladwezen bracht, na hetgeen daaromtrent 
reeds vroeger in de F.l.J. medegedeeld is (rapport-Delaisi), weinig 
of geen nieuws; men vindt er een voerig résumé van in het speciale 
congresnummer van „Deutsche Presse", het orgaan van het 
„Reichsverband", dat zeker wel aan ons secretariaat is toegezonden. 

Met collegiale groeten, 

U w dw. 

Mr. M. C. M. VOORBEYTEL. 

Parijs, 2 November 1930. 




