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AFSLUITING VAN EEN PERIODE
P 13 Maart komt de Kring in
algemene vergadering te AmO
sterdam bijeen. Deze samenkomst
betekent.de af sluiting van het eerste
tijdvak van het Kringleven na de
herrijzenis in 1946; van de stichtingsperiode, waarin, dikwijls moeizaam, de grondslagen voor de ontplooiing van de activiteit van , de
Kring zijn gelegd.
Deze grondslagen waren in de
eerste plaats van organisatorische
aard. Zowel intern als in de samenwerking met de Katholieke Kring
moesten we op gang komen. Het
Federatiesecretariaat,
dat
steeds
meer ook met de uitvoering van de
werkzaamheden van de Kringsecretariaten wordt belast, heeft in deze
eerste periode met personeelsmoeilijkheden te kampen gehad; we
mogen aannemen, dat deze overwonnen raken en dat het Federatiesecretariaat
binnenkort
dusdanig
uitgerust zal zijn, dat het de belangrijke taken, welke de Kringen in
nauwe samenwerking gaan verrichten, op behoorlijke wijze tot uitvoering kan brengen. We denken dan in
de eerste plaats aan de toepassing
van de collectieve arbeidsovereenkomst en voorts aan de instelling
van de tuchtrechtspraak. Ook bij het
zetten van de eerste stappen op de
weg van de vakopleiding — de derde ,
taak, bij de wederoprichting in %et
oog gevat — zal het secretariaat
ongetwijfeld eveneens een zekere rol
te spelen krijgen.
De invoering van de C.A.O. zal ook
dit belangrijke organisatorische voorCorrespondentie voor redactie en
administratie a.uJb. -richten
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deel hebben, dat de inning van de
contributies der dagbladjournalisten
over de ondernemingen zal lopen en
dat de financiën van de Kringen
daarmede de stabiliteit zullen krijgen, welke we voor de uitvoering
van onze plannen zo hard behoeven.
Dan ook zullen de afdelingen kunnen
rekenen op de regelmatige toevloeiïng van de gelden uit de Kringkas, welke zij voor de ontplooiing
van de plaatselijke en regionale activiteit nodig hebben.

jjTVE in deze eerste periode gehou*J den algemene
vergaderingen,
bijeenkomsten van de Kringraad en
van het Kringbestuur hebben zich
voornamelijk in de organisatorische
sfeer bewogen. Gaandeweg verschuift
het accent evenwel naar de materiële werkzaamheden. Het Kringbestuur wenst hieraan op de komende
algemene vergadering op treffende
wijze uitdrukking te geven door deze
bijeenkomst niet alleen aan verenigingszaken te wijden, doch door daar
tevens een algemeen onderwerp' aan
de orde te stellen. Het is de bedoeling een spreker buiten het journalistieke kamp uit te nodigen, die voor
ons de maatschappelijke betekenis
,van collectieve arbeidsovereenkom' s t e n zal schetsen. Het Kringbestuur
beoogt hiermede onder de vakgenoten
het inzicht in het belang van de afsluiting van de eerste C.A.O. voor
dagbladjournalisten te verdiepen.
Het lag aanvankelijk in het voornemen de behandeling van een dergelijk algemeen onderwerp te laten
geschieden in een door de beide Kringen gezamenlijk belegde bijeenkomst.
De Katholieke Kring zal echter om
begrijpelijke redenen ditmaal zijn
algemene vergadering in het zuiden
des lands houden. De gedachte om
een gecombineerd congres te beleggen, blijft echter bij de beide Kringbesturen levendig. Zulk een congres
kan de manifestatie van het eensgezind optrekken van de journalistieke organisaties in Nederland worden.
»

LS blijk van de afsluiting van de
A
eerste periode in het nieuwe
Kringleven mag gelden het agendapunt tot bekrachtiging van enkele
ondergeschikte wijzigingen in de
Kringstatuten, welke het Kringbestuur tegenover het Ministerie van
Justitie reeds heeft vastgesteld, teneinde de rechtspersoonlijkheid te
verkrijgen. Deze verkrijging geschiedt niet op de gebruikelijke wijze
(n.1. tengevolge van de goedkeuring
van de statuten op grond van de wet
op het recht van vereniging en vergadering), doch ingevolge een regeringsbesluit op grond van nog geldend Londens noodrecht; dit betekent
dat de beide Kringen zullen worden
beschouwd als de rechtsopvolgers van
de in 1940 opgeheven journalistieke
verenigingen. Het is te verwachten,
dat het desbetreffende besluit zo tijdig zal afkomen, dat de Kring zich
op zijn algemene vergadering als
rechtspersoon kan presenteren'.
Het slot van het eerste tijdvak
komt voorts tot uitdrukking in het
feit, dat ingevolge een der statutaire
overgangsbepalingen het , Kringbestuur in zijn geheel zal aftreden en
dat een geheel nieuw bestuur zal
worden gekozen, dat in de toekomst
volgens de normale bepalingen zal
v/orden vernieuwd. Eigenlijk had een
en an&er reeds na een jaar moeten
geschieden. Het Kringbestuur heeft
het echter wenselijk geoordeeld, niet
af te treden, zolang de onderhandelingen over de C.A.O. niet waren
afgesloten. Het is een oude wijsheid,
niet midden in de stroom van paarden te wisselen! Het Kringbestuur,
dat overigens nog geen protesten
•tegen dit aanblijven heeft vernomen, »
vertrouwt, dat zijn beleid ook ten
deze de goedkeuring van de algemene
vergadering zal verwerven.
LS een rode draad loopt door het
A
vorenstaande betoog de C.A.O.
heen. Waar het hart vol van is, loopt
de mond van over!" Het bewijst tevens, dat het Kringbestuur, hoezeer
ook in beslag genomen door organisatorische zorgen, de grote doeleinden van ideële en materiële aard,
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welke de Kring zich bij zijn wederoprichting heeft gesteld, bij voortduring in het oog heeft gehouden.
Voordat het Kringhuis voltooid was,
is het Kringbestuur reeds doende geweest het zoveel mogelijk bewoonbaar te maken.
Wat deze C.A.O. aangaat, op het
ogenblik^ dat ik dit schrijf is het
wachten" nog op de goedkeuring van
Rijksbemiddelaars. Tot voorbereidingvan het voorgeschreven advies vart
het bestuur van de Stichting van de
Arbeid hebben delegaties van de
N.D.P. en van de beide Kringen in
grote eensgezindheid het door de
verenigingen
aanvaarde
ontwerp
verdedigd tegen enkele bedenkingen,
welke de Looncommissie van de
Stichting te berde meende te moeten
brengen. Het is te hopen, dat het
door het Stichtingsbestuur inmiddels
uitgebrachte advies gunstig luidt en
dat Rijksbemiddelaars grond aanwezig zullen achten hun goedkeuring
aan onze C.A.O. te hechten. We
hopen tevens, dat deze goedkeuring
op de 13de Maart reeds zal zijn afgekomen, opdat bij de behandeling van
de maatschappelijke betekenis van
collectieve
arbeidsovereenkomsten
zulk een contract de verzamelde
journalisten niet voorkomt als een
fata morgana, doch als „klinkende"
werkelijkheid!
ROOIJ.

HET PROCES-LUNSHOF

N het Journalistiek Journaal, van
ons vorig nummer gaven wij een
kort overzicht van de zaak-Lunshof.
Wij kregen nadien gelegenheid kennis
te nemen van het door het Hof gewezen vonnis. Aangezien wij vermoeden, dat vele collega's hierin belang zullen stellen, laten wij hier de
rechtsoverwegingen van het vonnis
volgen (naar men zich zal herinneren
was de uitspraak ƒ 10,— of 10 dagen).
„Overwegende, dat namens verdachte, met een beroep op het in
artikel 218 van het Wetboek van
Strafvordering bepaalde, wel Is betoogd, dat voor hem geen wettelijke
verplichting bestond om als getuige
de rechter-commissaris mededeling
te doen van de relatie van wie hij
'n exemplaar va» de zogenaamde geheime notulen van Linggadjati ontvangen had, doch het Hof de juistheid van dit betoog verwerpt en de
journalist naar 's Hofs oordeel bedoeld verschoningsrecht niet heeft;
dat toch de journalist uit hoofde
van zijn beroep niet verplicht is tot
geheimhouding van datgene, waarvan de wetenschap hem als journalist
is toevertrouwd;
dat een dergelijke verplichting van
de journalist maatschappelijk niet
algemeen is erkend en uit de aard
van het beroep van de journalist, die
publicist is en aan wie — in tegenstelling „met de arts en de advocaat
—- in het algemeen geen mededelingen gedaan worden ten aanzien van
J H R . M R . B. DE JONG
welke de zegsman geheimhouding
VAN BEEK EN DONK
verwacht, de bedoelde verplichting
Met groot leedwezen maken wij tot geheimhouding dan ook geenszins
gewag van het overlijden van jhr.
voortvloeit;
mr. Benjamin de Jong van Beek en
overwegende, dat zowel door de in
Donk, sinds 1918 correspondent van
eerste instantie gehoorde getuige als
van de N.R.C, in Zwitserland, eerst
door de in hoger beroep gehoorde
te Bern later te Genève gevestigd.
getuige-deskundige onder meer ter
Vooral in de periode tussen de beide
sprake is gebracht een meer beperkte
oorlogen heeft De Jong van Beek en
verplichting tot geheimhouding, die
Donk zijn blad en zijn lezers uitnehierin zou bestaan, dat de journalist
mende diensten bewezen door zijn
verplicht is de naam van zijn zegsuitvoerige en deskundige voorlichman geheim te houden, doch ook een
dergelijke verplichting niet is erkend;
ting over de Volkenbond en zijn
onderdelen. Niemand, zo schrijft de
overwegende, dat deze beperkte
N.R.C., was beter dan hij voor die
verplichting geen algemeen • "vertaak berekend. Na te Leiden * in de schoningsrecht als bedoeld in artikel
rechtswetenschap gepromoveerd te '218 van het Wetboek van Strafvorzijn (in 1909 door zijn promotie in de
dering kan motiveren;
staatswetenschap gevolgd) was hij
dat deze beperkte verplichting
van 1907—'17 ambtenaar aan het
nimmer kan voortvloeien uit de op
departement van justitie. Van zijn
ieder mens rustende plicht het verstudietijd af hielden de vraagstukken
trouwen, dat in hem gesteld wordt,
niet te schenden, daar de wet in
van internationaal recht hem bezig
artikel 221 van het Wetboek van
en daarbij vooral dat van verzekeStrafvordering de getuige in het
ring van de wereldvrede. Van 1911
algemeen verplicht op de hem getot '14 was de Jong van Beek en
stelde vragen te antwoorden;
Donk redacteur van Vrede door
Recht, van 1914—'18 secretaris van
dat bedoelde verplichting dan ook
de Nederlandse anti-oorlogsraad en
geadstrueerd is met het betoog, dat
het algemeen belang medebrengt,
van '15—'18 secretaris van de Orgadat de journalist zijn beroep onbenisation Centrale pour une Paix
lemmerd kan uitoefenen, en hiervoor
durable. Natuurlijk had de Volkenis vereist, dat de zegsman er zeker
bond van ó)en beginne af zijn volle
van moet zijn, dat zijn naam niet
belangstelling en zijn correspondentgenoemd wordt;
schap van de N.R.C, en andere bladat echter dit belang niet kan worden heeft hem in staat gesteld veel
den erkend, zeker niet zolang het
tot verbreiding van de Volkenbondsberoep van journalist voor ieder
gedachte bij te dragen.

IN MEMORIAM
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zonder enige beperking openstaat en
niet met. voldoende waarborgen is
omringd en bovendien de zegsman
gewoonlijk nog andere wegen openstaan om zijn mededelingen vertrouwelijk bekend te maken, terwijl,
voor zover door de zegsman bij het
doen zijner mededeling, aan de journalist in strijd met artikel 272 van
het Wetboek van Strafrecht een
ambtelijke verplichting tot geheimhouding wordt geschonden, een mogelijk belang, dat gelegen zou zijn in
de voren omschreven onbelemmerde
uitoefening van het journalistenberoep, naar 's Hofs oordeel nimmer
mag strekken tot het frustreren van
de op het algemeen belang berustende norm, neergelegd in genoemd
artikel 272 van het Wetboek van
Strafrecht;
overwegende, dat het bewezene
volgens de wet strafbaar is, immers
na te melden misdrijf oplevert;
overwegende, dat verdachte deswege strafbaar is, omdat te zijnen
aanzien geen strafuitsluitingsgronden zijn gebleken;
overwegende,
dat
verdachtes
raadsman te dien aanzien heeft betoogd dat hier sprake is van overmacht, daar verdachte, zou hij zijn
geheim aan de Rechter prijs geven,
in de ogen zijner beroepsgenoten onmogelijk en door hen moreel gewraakt zou worden;
overwegende, dat dit beroep op
overmacht echter niet aanvaardbaar
is, daar verdachte door de mededeling van zijn zegsman aan te nemen
en op grond daarvan zijn artikel te
publiceren zich door zijn eigen vrije
daad in de toestand heeft gebracht,
die hem voor de keuze moest stellen
aan de justitie mededeling te doen
van zijn zegsman,, of het hem ten
laste gelegde, strafbare feit te
begaan."

JONG JOURNALIST
(sinds
kort
gedemobiliseerd)
zoekt werkkring. Brieven gaarne
aan: G. van Barneveld, Minckelerslaan 13, Zeist.

WELK PROVINCIAALOF STREEKBLAD
heeft verantwoordelijke functie
voor journalist met vijf jaar ervaring, waarvan twee jaar als
zelfstandig provincie-redacteur bij
groot provinciaal dagblad.
Bijzondere .belangstelling voor sociaal en cultureel leven ten plattelande. Reportages en artikelen
hierover ter inzage. Wil ook
graag voor weekblad reportages
verzorgen.
Brieven onder No. 3/48, De Journalist.

VAN ALLERLEI KANTEN EN KRANTEN
Naar gevoel.
In ons vorige nummer hebben wij
gewezen op de persprocessen, die in
ons land in groter mate dan wij gewend zijn, worden gevoerd. Be Groene
Amsterdammer
isfiaat d&t( avenmlin
als ons aan:
„Van de kant van de bladen niet,
die blijkbaar geneigd zijn op de grens
van het toelaatbare te balanceren (of
ze die grens hebben overschreden,
kan nog uOtgemiaakt worden) en van
de kant van die aanklagers evenmin.
Waar gaat het heen als iedereen in
politieke prenten naar beledigingen
gaat zoeken? Een tamme caricatuur
is een slechte caricatuur. Grote mannen zijn in dit opzicht nooit kittelorig geweest: denk aan Kuyper en
Hahn.
We hebben het nare gevoel dat
men hier op de verkeerde weg is.
Kritiek kan scherp zijn zonder grof
te worden of ook maar de gedachte
aan belediging te wekken. En een
openbaar gezag dat door vonnis op
vonnis tegen belediging zou moeten
worden beschermd, zou in feite zijn
gezag al verspeeld hebben."
Slechte manieren.
T>e Culemborgsche Courant ergert
zich over berichtgeving naar aanleiding van een moord, te Groningen
gepleegd. De verdachte had — volgens sommige krantenverslagen —
gezegd dat hij zich verweerd had
teg;en oneerbare handelingen. En de
Culemborgsche merkt nu op:
Lieden, die • met revolvers en inbrekerswerktuigen op reis gaan, zijn
meestal in een eerste leugen niet gebarsten en zoals alle misdadigers
zullen zij na arrestatie op alle mogelijke wijzen trachten hun daad te
ontkennen en indien zulks onmogelijk
is geworden, hun daad door gefingeerde motieven te verlichten.
Aan de politie om de juistheid
ervan te toetsen, maar tegenover de
slachtoffers die zich niet kunnen
verweren en hunne familie vooral is
het onverantwoordelijk, ja zelfs minderwaardig, die beschuldigingen zonder enig verder bewijs te publiceren.
Dit zijn zacht uitgedrukt slechte
persmanieren.
„Onafhankelijk".
Ons dunkt dat het onderstaande,
ontleend aan een hoofdartikel van de
Leeuwarder Courant zeker interessant en vermoedelijk discussiabel is:
„We hebben vijf jaar lang in toenemende mate de ellende van een
gebonden pers ervaren; we mogen
echter niet denken dat'in de vrijheid
de onafhankelijkheid van de pers ons
zomaar toegeworpen zou worden: die
staat immers te allen tijde aan bedreiging bloot. Steeds doemen gevaren op, van buiten en van binnen.
De staat poogt voorzichtig in te grij-

pen, internationale machten willen de
geesten in hun richting leiden, het
kapitaal wil de völksvoorlichting aan
zijn belangen dienstbaar maken. Of,
van binnen uit: De krant wordt op
het instinct, de sensatie-lust van de
grote massa afgestemd; er worden,
in inhoud en opmaak, alle mogelijke
concessies gedaan, om toch maar met
de film en de radio te kunnen concurreren; de adverteerder is koning;
ten slotte, — de geraffineerdste,
maar meest voorkomende vorm van
pers-slavernij, — de „partij" of het
„partij-standpunt" dicteert de inhoud,
de mening van de krant.
In het mogelijk, zich al die gevaren
van het lijf te houden en werkelijk
„onafhankelijk" te blijven? En is het
laatste dan hetzelfde als „neutraal",
een woord, dat deze week enige
malen ter aanduiding van ons blad
gevallen is? — Gehéél, absoluut onafhankelijk is geen krant ter wereld.
Ieder blad is immers ook min of
meer gebonden aan de erkende persbureaux en aan de waarheidsliefde
en integriteit van zijn correspondenten; bovendien legt de-nijpende papierschaarste het door de noodzaak
van selectie al een zekere beperking
op. Niet ieder ook beschouwt hetzelfde als belangrijk; de keuze wordt
noodgedwongen door zekere persoonlijke normen bepaald.
Al is deze onafhankelijkheid dus in
zekere zin betrekkelijk, zij dient zo
hartstochtelijk mogelijk door de bonafide journalistiek nagestreefd te
worden."
De onteigening
De Regering heeft, naar men wel
weten zal, bij de Tweede Kamer een
wetsontwerp ingediend, dat bepalingen vaststelt over onteigening in het
perswezen.
Deze onteigeningen zijn niet bedoeld als een bijkomende straf voor
de bladen, die moeten worden gezuiverd. Voor algehele onteigening
zullen in het algemeen in aanmerking
komen drukkerijen, waarvan de leiding zich tijdens de bezetting heeft
misdragen en die thans slechts dienst
doen als loondrukkerij.
Hierop zijn verschillende commentaren verschenen. Wij zullen uit twee
daarvan enige aanhalingen geven.
Aan het Algemeen Handelsblad zij
het volgende ontleend:
Veel bonter dan het wetsontwerp
zelf maakt het de Toelichting. Waarschijnlijk door den besten wil ter
wereld bezield, houdt minister Gielen
—r gesecundeerd door drie ambtgenoten, die mede ondertekenen, hier een
betoog, dat in zijn argumentatie herhaalde malen met zichzelf in tegenspraak komt. De onteigening — zo
blijkt uit de Memorie — mag niet
het karakter dragen van een „bijko-

mende straf" op de zuivering. Inderdaad, dat zou kwalijk in overeenstemming te brengen zijn met het onteigeningsbegrip. „Bovendien" — zo
lezen wij — „verdraagt het zich niet
met de rechtszekerheid dat de regelen, die de (nood) wetgever heeft gesteld met betrekking tot de bestraffing van collaborateurs, twee jaar na
de bevrijding met één worden vermeerderd."
Juist standpunt. Maar hoe is het
te rijmen met een latere passage,
„dat voor algehele onteigening in
den regel in aanmerking zullen komen drukkerijen, welker leiding zich
gedurende de bezetting heeft misdragen en die thans slechts als loondrukkerij fungeren".
Men begrijpe ons goed. Het is hier
niet de vraag of bedrijven die tijdens
de oorlog „fout" waren, de straf hiervoor moeten ontlopen. Maar tén eerste mag niet thans worden overgegaan tot instelling van een n i e u w e
straf voor oude misdrijven. En ten
^tweede is het in strijd met de rechtszekerheid e n de logica, het instituut
der onteigening te denatureren voor
gevallen, waarvoor het stellig niet is
bedoeld.
Zou er — maar dan op andere
grondslag — over een ordening in
deze tijd van schaarste der apparatuur; eventueel nog te praten zijn,
zeer zwak wordt de Memorie in haar
argumentatie, wanneer de vrijheid
van drukpers volgens art. 7 van de
Grondwet in het geding wordt gebracht. Het feit, dat een groot gedeelte der dagblad-ondernemingen
niet kan beschikken over een eigen
outillage, zou niet in overeenstemming met het beginsel der vrijheid
van drukpers zijn. Nu bepaalt artikel 7' der Grondwet, dat niemand
voorafgaand verlof nodig heeft om
door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren. Een sterke
waarborg dus tegen preventieve censuur. Maar hieraan een plicht voor
de overheid af te leiden, dat zij ook
voor de apparatuur voor het drukken
en uitgeven van dagbladen heeft te
zorgen, is op zijn zachtst gezegd
ongewoon.
Alles tezamen draagt dit kromme
wetsontwerp het karakter van een
gelegenheids-wetgeving, die bovendien het nadeel heeft, dat zij zonder
enige tijdslimiet ook als geldend
recht voor de toekomst is bedoeld.
Ondanks haar aanvaarding van het
desbetreffende amendement-Burger,
zal de Tweede Kamer dan ook goed
doen zich over de consequenties en
inconsequenties van dit ontwerp terdege te beraden.
En aan de twee hoofdartikelen die
de Nieuwe Courant aan dit wetsontwerp heeft gewijd, ontlenen wij de
volgenidie alineae:
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Waar komt de nieuwe wet op
neer?
Zonder voorafgaande wet, welke
het algemeen nut der onteigeningvordert kan de apparatuur van dagof nieuwsbladen of een gedeelte
daarvan worden gevorderd en ,,zo
nodig het gebouw, het complex van
gebouwen of een gedeelte daarvan".
Wij zullen maar aannemen dat deze
redactie niet bedoelt, flat de roerende goederen ook onteigend kunnen
worden als het n i e t nodig is. De
Staat onteigent dus (na een poging
" om het eigendom in der minne te
verkrijgen) en de rechtbank bepaalt
de schadeloosstelling. De onteigende
krijgt een som gelds, doch is zijn beschikking over zijn apparatuur of
gebouw en dus zijn mogelijkheid om
een dagblad uit te geven kwijt. Zijn
. machines en eventueel zijn gebouw
worden onderhands verkocht door de
liquidateur, bij het Kon. Besluit tot
onteigening aangewezen, aan een
andere onderneming of aan andere
personen. En wel tegen een prijs,
welke „zoveel mogelijk" gelijk is aan
de onteigeningsprijs.
Wij vragen wat er gebeurt als
degeën* op wie de Staat zijn oog had
laten vallen, deze prijs niet wil of...
kan betalen. Zal de Staat, de doodarme Staat, dan het verschil bijpassen, zodat de belastingbetaler moei^
bloeden om het eigendom van X naar
Y over te hevelen?
Een theoretische vraag is dit niet,
daar men in het jongste Kamerdebat heeft kunnen horen, dat het
lang niet alle ex-illegale bladen voor
de wind gaat.
E r schijnt nog een andere mogelijkheid. In art. 37 van het wetsontwerp leest men: „De onteigende zaken kunnen, v o o r z o v e r
zij
n i e t o p a n d e r e w ij z e e e n
b e s t e m m i n g k r i j g e n", door
de liquidateur onderhands worden
verkocht aan een concurrent van de
onteigende.
,

dom is van, of in vast gebruik is bij
een dagbladonderneming, niets maar
dan ook n i e t s te maken heeft met
wat ons boven alles dierbaar is: de
vrijheid van drukpers!

UIT HËT LEV DER AFDELINGEN
Kennemer journalisten
vergaderen

Het feesten van de
R. J . V.

D

M geen voedsel te geven aan de
gedachte van onze collega van
O
de Groene, dat ons diner „onbeschrij-

Inderdaad betreurenswaardig
Er 'is een vereniging van Nederlandse Journalisten, de Nederl. JourE Kennemer Journalisten Vernalisten Kring. Haar doel is enerzijds
eniging hield Maandag 23 Febr.
de maatschappelijke voorwaarden der
journalisten te verbeteren, anderzijds een ledenvergadering onder leiding
te waken voor de beroepszuiverheid. van collega J. C. Aschoff. De secreJournalistiek is n.1. een gevaarlijk taris bracht een verslag uit van de
vak. Het is verheugend, dat ordenen- gebeurtenissen van de oprichting der
de krachten door de journalisten zelf vereniging, op 9 Februari 1946, tot
en met 31 December 1947, In de loop
worden opgewekt.
van
deze periode werden vijf huisNaast deze N.J.K. bestaat er -een
katholieke J.K. De oorspronkelijk be- houdelijke bijeenkomsten gehouden.
doelde eenheid kon niet bewaard Verder namen de leden deel aan een
blijven. De algemene richtlijnen van excursie naar de Hoogovens te Velhet Episcopaat zijn op dit punt door- sen-Noord en zij luisterden naar de
voordrachten van de heren G. J. ter
slaggevend geweest.
Nu hebben ook protestants-chris- Woord („De taak van een parlementelijke journalisten zich tot een eigen taire verslaggever"), J. W. Nierorganisatie opgemaakt. Niet, omdat meyer („Radio-verslaggever") en S.
Carmiggelt („Humor in de k r a n t " ) .
een Episcopaat het vroeg, maar
'De Weine kring had het verlies te
ja, waarom eigenlijk?
van coll. S. Baarda, redacHet bestuur van de N.J.K. heeft betreuren
teur
van
de IJmuider Courant, die
een onderhoud gehad met deze pro- vice-voorzitter
Vereniging was.
testants-christelijke journalisten. Het Drie leden zijnder
in militaire dienst,
heeft voorstellen gedaan. Zelfs ver- waarvan twee in
Gehoopt
gaande voorstellen. Het heeft ge- wordt, dat als zij in Indië.
huiselijke kring
poogd de Prot. Chr. Journalisten Ver- terugkeren er voor hen
een plaats
eniging als sectie binnen het geheel in de journalistiek te vinden
zal zijn.
op te nemen, ' t e r behartiging van
samenwerking met de katholieke
haar specifiek-geestelijke belangen. De
verenigd in de KJV,
Het heeft zelfs voorgesteld een op- journalisten,
van aangename aard. Regelschortend vetorecht aan de sectie te was
wonen zij de ledenbijeenkomgeven, d.w.z. het recht om een be- matig
sten bij. Het verslag vermeldde
paald besluit opnieuw aanhangig te voorts
maken, als er principiële bezwaren bestuur. de werkzaamheden van het
tegen zouden bestaan. Alleen een abBij de. ingekomen stukken was een
soluut veto kon het bestuur niet
voorstellen. Zo was het neen en het verzoek van het Sportweekcomité
bleef neen van de zijde -der Prot. Haarlem, om een vertegenwoordiger
aan te* wijzen, die in het uitvoerend
Christelijke journalisten.
Wij. signaleren dit. En wij zijn het comité zal zitting nemen. De vergamet de voorzitter van de N.J.K., dering besloot gunstig op het verzcek
Mr. M. Rooy, die hierover in „De te beschikken en nodigde de secreJournalist" van Jan./Febr. '48 schrijft, taris uit zitting te nemen in het
eens, dat dit besluit betreurenswaar- comité.'
En:
De voorzitter gaf een toelichting
dig is.
Was minister Gielen op 5 Juni j.1.
Zeker, wanneer er een noodsituatie op de agenda van de vergadering van
(Handelingen Tweede Kamer pag.
bestaat, waarin de christen niet zijn de Nederl. Journalistenkring. Hij
L685) nog van oordeel dat onteigestem kan doen horen, dan is er reden merkte op, dat het wenselijk is, dat
ning anders dan „ten algemenen
tot oprichting van een eigen .organi- om beurten alle afdelingen een vernutte" in strijd met de Grondwet is,
satie. Maar hier wenste men ten volle tegenwoordiger in het kringbestuur
deze barrière heeft Z. Exc. sindsdien,
rekening te houden met de mening hebben. Aangezien de KJV meef dan
zij het ook met weinig elegantie, gevan protestants-christelijke
leden. 25 leden telt, kan zij twee leden afnomen. Vandaar dat het thans voorMen wenste zelfs een eigen sectie te vaardigen naar de algemene vergagestelde gemotiveerd wordt met een
aanvaarden. Men wenste alleen niet dering. Gekozen werden de collega's
beroep op de
vrijheid van drukpers. Het is geen verschrijving: later de laatste beslissing over „princi- J. Lodewijks en J. van Veen.
Plannen werden besproken voor het
verzekeren de ministers ons nog eens, piële" zaken in handen van een minderheid te leggen, al verklaarde men houden van bijeenkomsten en van een
dat het motief der onteigening —
zich ten volle bereid, er rekenschap gezellige samenkomst. Voor de laatlees overheveling — is het belang
van te geven. W a t een prachtkans ste ^werd een commissie benoemd,
van een waarlijk vrije pers.
Wij vragen ons af, of de afdeling laat men nu schieten om als christen waarin zitting hebben de collega's D.
Pers van- het Departement - van O., te getuigen van eigen visie, eigen Koning, W. L. Brugsma en H.
K. en W., deszelfs Ministers en diens overtuiging, binnen een groep van Schmidt.
ambtgenoten Lieftinck, Mansholt en beroepsjournalisten, de mensen van
de „koningin der aarde".
Van Maarseveen zó weinig thuis zijn
Dat is ook door de protestantsDaar komt nog bij, dat het niet
in de problemen der persvrijheid, dat
christelijke journalisten niet aangezij dit in ernst aan de Volksvertegen- duidelijk is, welke „principes" in ge- toond. Het gaat hier blijkbaar alleen
vaar zijn. Wij lezen het blad „De
woordiging voordragen!
maar om „het principe".
Dan mogen zij van een journalist, Journalist" trouw, maar wij hebben
Inderdaad: een betreurenswaardig
noch
in
de
handelwijze
noch
in
de
die steeds voor de persvrijheid op de
besluit.
bres heeft gestaan, de verzekering toon van de N.JJK. ooit iets ontdekt,
(Uit de „Hervormde Kerk"
aanvaarden, dat de vraag of een waartegen wij als christenen zouden
van 28 Februari 1948)
drukpers of een zetmachine eigen- moeten bezwaar maken.
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felijk" zou zijn, willen we U een verslag ervan niet onthouden. Bovendien mag het woord onbeschrijflijk
niet in onze vocabulaire voorkomen;
ook het onbeschrijflijke moet voor
een goed journalist te beschrijven
zijn, al valt het inderdaad' niet mee
een exquis diner zo in woorden te
doen leven, dat de lezer het als het
ware op zijn tong kan meeproeven.
Niet dat ons diner in het Beurs,restaurant zo exquis* was, maar het
onder elkaar zijn als collega's leidde
tot het 'bijzonder genoegen van aangenaam
tafelgezelschap • (tussen
haakjes: wat hebben journalisten
over het algemeen toch charmante
vrouwen) en geestige tafelrede voeringen.
J a dat gesproken woord. Daar zaten we met zestig verslaggevers en
niemand die bij zo'n rede zijn blocnote tevoorschijn haalde. Toch zullen
de woorden van burgemeester Oud,
die als ere-gast met mevrouw in ons
midden was, in ons geheugen gegrift
blijven. Onze spreker-aankondiger,
Piet Gaanderse, had de eerste burger
op de man af gevraagd te vertellen
hoe hij over de Rotterdamse journalisten dacht. De Rotterdammers, die
voor hun burgervader een zwak heb_ben, waren nieuwsgierig * naar zijn.
oordeel. Dat viel gelukkig erg mee.
Hij had respect en waardering voor
ons, al vond hij ons soms wel eens
een' beetje lastig, vooral als we wat
te vrijpostig gebruik maakten van
zijn onvermogen zich in bepaalde zaken met een stalen gezicht van de
domme te houden. En tot_slot wenste
mr. Oud ons veel papier tóe en bracht
hij een toast uit op de persvrijheid.
Onze andere ere-gast, mr. K. P.
van der Mandele, de voorzitter van
de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid-Holland, liet een ernstiger toon horen en herinnerde, bij
alle zorgeloosheid van de avond, aan
Neerlands economische moeilijkheden.
Iedereen was er blij om dat onze
Kring-voorzitter een zeer vriendelijk
woord sprak aan het adres van de
journalistenvrouwen, die 't zo zwaar
hebben. Hij trok in twijfel of het
schrijven van stukjes aan de leestafel
van een café beter gaat dan thuis en
zo maakte hij natuurlijk een goede
beurt bij onze lieve gaden. Later werd
hij daarvoor beloond — maar daar
was het niet om 'begonnen —• door
een journalistenvrouw, mevr. Diemer,
die in een juweel van een speechje
voor deze charmante attentie bedankte, de moeiten aan ons beroep
verbonden erkende en een dronk

De heer J. P. Ph. Doorenbos temidden van zijn Zeeuwse coïltega's en -andere
vrienden, gefotografeerd bij de huldiging ter gelegenheid van zijn J/0-jarig
journalisten-jubileum.
Naast hem collega J. Schraver, die o.m. het hoofdbestuur van de N.J.K. vertegenwoordigde.
(Zie artikel op blz. Ik)wijdde aan die journalisten, die mede
goede huisvaders zijn.
En dan was er natuurlijk Jan van
den Bergh, die het nog steeds niet
kon verkroppen dat de R.J.V. toch
ouder is dan de A.P. Hij voorspelde
moeilijkheden op de eerstvolgende
bestuursvergadering, toen hij een
paar flessen van de Mokumse Lucas
offreerde, waarmee hij alles weer
goedmaakte.
Tot onze gasten behoorden ook de
directies van de Rotterdamse dagbladen en namens hen sprak de heer
Groenewegen een waarderend woord.
Natuurlijk bleef onze voorzitter,
Jan Schraver, 't antwoord op al die
vriendelijke woorden niet schuldig.
Hij houdt ervan voor goede waar het
volle pond te betalen. Het einde'van
het diner bracht ook het vertrek van
de officiële gasten en de niet op verder feesten ingestelde collega's. De
blijvers zorgden dat het licht in de
naastliggende dancing tot 3 u. bleef
branden, en was er nog muziek ook.
Van de club van 25, die thuis bij
een der directeuren nog tot het ochtendkrieken heeft doorgefeest, - ontbreken juiste gegevens.

Vergadering van de
Amsterdamse Pers
rWB „Amsterdamse Pers" hield
1 ^ 2 0 Febr. 1.1. een algemene vergadering, welke werd bijgewoond door
het voltallig bestuur (behalve coll.
Messer, die nog in Zwitserland vertoeft) an 19 leden, terwijl voorts aanwezig was coll. F. Kampmeier, bestuurslid der afd. Noord-Holland van
de K.N.J.K.
In deze, vergadering is de agenda
der te houden alg. vergadering van

de N.J.K. behandeld. E r werden enkele Wenselijkheden geopperd, die
door de leden van de Kringraad: de
collegae Knap en Joseph, in de vergadering van de Kringraad en de alg.
vergadering van de N.J.K. ter sprake
zullen worden gebracht. Voorts werden voor het bestuur en voor de Redactie van „De Journalist" candidaten gesteld.
In verband met de Indische reis
van de secretaris, coll. v. Steenderen,
aanvaardde de vergadering het bestuursvoorstel coll. van der Velde
(ANP) te belasten met de tijdelijke
waarneming van het secretariaat.
Het adres blijft dan hetzelfde.
De voorzitter, coll. v. d. Bergh,
deelde mede, dat het voornemen bestaat eind Maart een bijzondere vergadering te houden, waarin mr. Rooy
zal spreken over: „De verhouding
Pers en Overheid". De bedoeling is
voor deze bijeenkomst uitnodigingen
te zenden aan de leden van het gemeentebestuur, K. v. K., rechterlijke
macht, commissaris der Koningin
etc. etc.
De algemene jaarvergadering der
A.P. is bepaald op midden April.
Het laatste punt der agenda „het
onderling collegiaal verkeer", leidde
tot de benoeming van een commissie,
bestaande uit de heren Elias, Joseph
en Parée, welke voorstellen op korte
termijn zal doen inzake verbeterde
borreltafel,
contact-bijeenkomsten
enz. enz.
De rondvraag bracht allereerst het
probleem der in bacchanalen ontaardende persconferenties. Opgemerkt
werd, dat journalisten, die „het journalistiek beroep niet waardig zijn"
moeilijkheden kunnen krijgen op
grond van de Statuten. Collega van
Steenderen meende overigens dat
het probleem: persconferentie in de
eerste plaats een zaak der redactiechefs is. De moeilijkheden op Schiphol blijven de aandacht van het bestuur behouden.

Mijnheer de Redacteur. *..
Afdeling Foei * )
Tijdens de officieuze persconferentie bij de mislukte aankomst van
Trygve Lie in Kasteel Oud Wassenaar, werden door journalisten van
verschillende pluimage verscheidene
consumpties gebruikt. Ik zelf was de
laatste, die in letterlijken zin het veld
ruimde. Daarbij bleek, dat het gezelschap, in welks midden ik een consumptie had genuttigd, in zijn geheel
niet had afgerekend. Om onze naam
hoog te houden, maakte ik het brede
gebaar, voor allen van deze tafel alsnog te betalen, doch toen de faam
dezer grootgebaardheid tot gevolg
had, dat nog een andere bediende en
tenslotte nóg een, dit aangrepen, om
de ook bij hen niet betaalde consumpties via mij geïnd te krijgen, heb ik
daaraan geen gevolg kunnen geven.
De standing van Kasteel Oud Wassenaar in aanmerking genomen, lijkt
het mij onwaarschijnlijk, dat de fout
in deze bij de bedienden gelegen zou
hebben en de conclusie blijft dus
over, dat de fout bij ons lag.
Ik zou mijn geachte collega's in
overweging willen geven, wat meer
nauwgezet met hun eigen geld om te
springen, d.w.z. hun gemaakte schui-'
den te betalen. Dit is geen advies,voor
hun persoonlijk leven, doch wel een
dringend beroep om de naam van
journalist, die hier in Nederland veel
disagio doet, enigszins te schragen.
Mr. A. L. C. KNOOK.

niets, totaal niets met religie te maken. Veeleer is het een klein politiek
groepje, dat een eigen organisatie
wil vormen, al begrijpen deze mensen zelf heel goed, dat ze het niet
buiten het contact met de N.J.K. kunnen redden.
Ik vraag me af, of ons land nogmaals bezet moet worden opdat wij
weer naar elkaar toe groeien, want
zoals het nu is, tiert de splijtzwam in
Nederland welig.
Ik hoop, dat andere protestantse
collega's er evenzo over zullen denken, daar wij allen belang hebben bij
één grote en sterke organisatie: de
Nederlandse Journalistenkring, waarvan een ieder lid kan worden, onafhankelijk van zijn politieke of godsdienstige overtuiginig.
J. ZEEMAN.
Den Burg, Texel, 9 Febr. 1948.

Sectarisme
jE oprichting van een ProtestantsD
Christelijke Journalisten Vereniging, waaromtrent wij in het vorige

nummer van De Journalist uitvoerige bijzonderheden vernamen, toehoeft weinig commentaar.
Men vindt er slechts het veelzeggende bewijs in, dat de ouderwetse
geest van sectarisme, die voorheen ïh
Nederland zoveel kwaad heeft aangericht, niet dood is.
Het schijnt, dat wij terugkeren tot
de tijd van dwergorganisaties, die tot
*) Opschrift met oprechte en vol- 1940 het Nederlandse maatschappeledige verontschuldigingen aan col- lijke leven onveilig maakten, de tijd
lega Dagboekanier. —• Red.
der „vakverenigingen" van 10 tot 20
leden, waarvan men er enige honderdtallen opgesomd vond in de offiDe splijtzwam tiert welig
ciële verslagen van vakorganisaties
met of zonder gesubsidieerde werkET is dan zover gekomen, dat
lozenkas.
enkele
protestant-christelijke
De daadkracht van ongeveer een
collega's een eigen organisatie wilvijfde der georganiseerde werknelen stichten.
mers in Nederland ging op die wijze
Een
betreurenswaardig
besluit, verloren, omdat de „dwergbondjes"
schreef onze voorzitter, coll. Rooy, niet verkozen hun gewichtigdoenerij
en zo is het inderdaad.
op te geven. Het „Verenigingetje"
De zo moeizaam verkregen opbouw spelen is ons, Nederlanders, nu een.
van de Nederlandse Journalistenkring m maal aangeboren.
komt hierdoor wel in het gedrang. *" De P.C.J.V. zal nimmer meer
Als lid der N.J.K. en belijdend lid kunnen zijn dan een „dwergorganider Ned. Herv. Kerk, dus ook prosatie" wier betekenis voor het algetestant, acht ik dit besluit volkomen meen belang der journalisten twijfelongemotiveerd. Be\t heeft volgens mij achtig, is.
Haar oprichting maakt de indruk
van geforceerd te zijn op religieuze
Jong intellectueel (Gymnas. opl.),
gronden, misschien ook met een politieke achtergrond.
bekwaam
stilist
critiscb
en
Politiek dient men echter in een
nauwgezet zelfst werker movakorganisatie buiten de deur te houmenteel psychol. ass. zoekt funcden en wat het religieuze element
tie als
betreft, vraagt men zich als argeloos
CORRECTOR,
lid van de N.J.K. af of men ooit een
of anderszins bij dagbl., weekbl.
Protestants-Christelijke collega aanof uitgeverij. Uitstekende ref. in
leiding heeft gegeven of heeft zien
pers- en umv. kringen.
geven om zich in zijn religieuze geBrieven onder No. 4/48, De Jourvoelens gekrenkt te achten.
naliet.
Hierbij willen wij ons vooral met

H
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genoegen herinneren, dat onze R.K.
collega's aanvankelijk voornemens
waren zich met al hun andere beroepsgenoten in de N.J.K. te verenigen, doch zij hadden te gehoorzamen
aan het voorschrift van hun Episcopaat, zodat dei K.N.J.K. tot stand
kwam.
Onze Protestants-Christelijke collega's zijn aan dergelijke voorschriften niet onderworpen.
En al heeft de N.J.K., volgens collega Rooy, geen ernstige ledenafval
%e vrezen, toch' moet de oprichting
der P.C.J.V. ernstig worden betreurd.
Gezien voorts de zeer loyale aanbieding tot vorming van een speciale
groepering van Protestants-Christelijke Journalisten binnen het kader
van de N.J.K., menen wij, dat de P.C.
J.V. noch reden van, noch rechtsgrond tot bestaan heeft. Op grond
van die motieven behoort zij niet te
worden toegelaten tot de Federatie
van Ned. Journalisten en evenmin
als partij bij de .Collectieve Arbeidsovereenkomst te worden erkend.
H-

Dissonanten
Er heerst in Nederland
veel onkunde, onbekwaamheid en amateurisme opkrantengebied. Er is veel
gebrek aan vakbekwaamheid. En nog meer aan die
(wereld)wijsheid, die een
journalist behoeft om zich
journalist te mogen noemen. Mogen wij het heel
eerlijk zeggen? De Nederlandse journalistiek is v e r schrikkelijk gedaald.
(De Journalist No. 8/9,
Febr. Mrt. 1947; Journalistiek Journaal).

Het ingezonden stuk van collega
Dagboekanier i n ' D e Journalist van
J a n — F e b r . "48, heeft ons helaas het
(zoveelste!) bewijs geleverd, dat de
woorden van collega E., hierboven
als citaat gebezigd, allerminst overdreven zijn.
Ronduit gezegd: toen wij een jaar
geleden bedoelde ontboezeming van
collega E. hebben gelezen, dachten
wij: „Kom, kom, is dat niet een
beetje zwaarmoedig?"
Dat er hier en daar een onkruidje
te wieden viel, was algemeen bekend, maar dat het nu werkelijk zó
droevig zou zijn als collega E.
meende, d a t konden wij ons niet
indenken.
Collega E. zal er vermoedelijk geen
behagen in vinden — hoe zonderling
dat ook moge klinken — dat hij door
de feiten (en niet alléén door het
artikel van collega „Dagboekanier")
in het gelijk gesteld is.
Men kan de door „Dagboekanier"
geschetste feiten, gelijk ,de redactie
van De Journalist dit doét, niet al te.

zwaar willen doen wegen, maar is
dit wel juist?
O.i. staan Dagboekanier en alle
anderen, die aanhoudend of incidenteel nageaapt worden, in hun recht,
als zij in verzet komen.
Het is waarlijk geen zucht of
Onze vriend' Knap van Parools
ziekelijke hang naar conservatisme
Amsterdams dagboek ergerde zich
als wij beweren;, dat de onaangename
meer dan wij —• aan zijn nabootsers.
gevallen, die thans in de journalisWij vinden nabootsing vleiend voor
tiek gesignaleerd worden, vóór 1940
de nagebootsten. Doch zeker niet
niet of nagenoeg niet voorkwamen.
voor de nabootsers. Het is ons zelfs
Niemand zal willen beweren, dat
min of meer onbegrijpelijk hoe een
er vóór de oorlog geen dingen in de
waar journalist er pleizier in kan
journalistiek waren, die men niet
hebben zijn journalistiek leven te leanders gewenst zou hebben, maar
ven achter het masker en in de (afhet is toch niet overdreven te zeggen,
gedragen) kleren van een ander.
dat de fatsoensopvattingen i e r jour- Eerlijk gezegd, zouden wij dezulken
nalistenj inzonderheid onderling, op
eigenlijk ook geen ware journalisten
een goed peil stonden.
willen noemen.
Vóór de oorlog was het zó, dat een
collega, die een originele inval had
Trouwens Dagboekanier kan toch
en daarmede in zijn blad succes
ook troost bij zijn imitatie-meditaboekte, niet beducht behoefde te zijn,
tie putten uit het feit, dat de navoldat een andere journalist zou pogen
gers slechts schamele na-stamelaars
hem zijn succes te ontfutselen of zou zijn meestal. Eén van deze lieden
trachten er ook een graantje van
houdt in zijn kolom een soort inlichmee te pikken.
tingenbureau voor verloren linkerNeen, voor de oorlog wensten wij
handschoenen, brillen en rechtereen succesvolle collega geluk met schoenen. Een Brie-a-Brac affairetje
zijn werk en wij complimenteerden
dat, onzes inziens, in de journalistiek
hem welgemeend om zijn originaliniet thuis behoort. Hoedt u voor het
teit. Wij lieten hem vóór alles de eer
hellend vlak!
van zijn werk en hoogstens namen
wij ons voor om hem door een nog
Toen wij de plechtige opening van
pittiger originaliteit te overtroeven. de Ronde Tafel Conferentie bijwoonEn daarbij konden wij er op rekenen
den zagen wij een legertje (zo heet
dat hij, als wij in ons voornemen
dat toch ?) van persfotografen en één
slaagden, ons op zijn beurt sportief
persfotogravin druk doende. Het reen collegiaal de hand zou reiken en
sultaat in vrijwel alle dagbladen was
de eerste zou willen wezen om ons te
één foto (al maar diezelfde éne foto)
complimenteren.
van de ministertafel. Welke foto even
Dagboekaniers klacht is een sympgoed op een normale begrotingsvertoom en dit geval is niet het enige
gadering van de Tweede Kamer had
in z'n soort. Er wordt tegenwoordig
kunnen zijn gemaakt. En er was geschaamteloos geplagieerd en dit
legenheid geweest allerlei typische
gaat zelfs zover, dat men niet alleen
foto's te maken en te plaatsen (bijv.
rubrieken na-aapt, maar ook stijl,
van de afgevaardigden van de West).
koppen en opmaak. Onlangs deed
Dat dat kon bewees Ons Vrije Nezich een geval voor van een botweg
derland. Het verwondert ons altijd
gestolen rubriek-titel.
een beetje dat wij in vrijwel alle dagNu kan men deze feiten medebladen vrijwel steeds dezelfde foto's
lijdend "aanschouwen, wijzen op de
zien. En ook altijd weer: dezelfde
geestelijke armoede, gebrek aan oriportretten van dezelfde mensen. Wij
ginaliteit en talent van hen, die zich
weten precies hoe Beel, Plesman,
op deze wijze misdragen, maar hierSchuman, Clay, Eisenhower en Trumede is de zaak niet afgedaan.
man er uit zien. En de lezers óók,
vermoeden wij.
Zomin als een auteur zich er bij
neerlegt, wanneer een onverlaat zich
Dat de journalistiek tot alles kan
op een of andere wijze aan zijn
leiden bewijst een reeks van Maaseigendom vergrijpt, zomin behoeft de
bode's parlementaire
redacteuren.
journalist dit te slikken.
Daar kwamen een minister, een gouDe journalist moet zich kunnen
verneur, een secretaris van den min.beschermen
tegen
„journalistieke
president uit voort. De laatste, Hans
zakkenrollerij" en wanneer iemand
Hermans, werd nu lector in de daggoede sier tracht te maken door het
bladwetenschap te Nijmegen. Hij
nabootsen van andermans werk, dan
heeft daarover in zijn oude blad het
moet hij op de vingers getikt worzijne gezegd. Er zal, zo vertelde hij,
den.
aandacht gewijd worden aan de algeDagboekanier en alle anderen, die
mene Vorming van de journalist energeplagieerd worden, hebben recht op
zijds en aan de vakopleiding anderbescherming van hun
geestelijk
zijds en een heel programma werd
bezit, ongeacht in welke vorm, en
door de nieuwe lector ontvouwd. Wij
het ligt o.i. stellig op de weg der
hebben uiteraard het resultaat af te
Journalistenorganisaties hierin op te
treden, mogelijkerwijze op grond
wachten, doch wij hebben nu reeds
van een „intern tuchtrecht".
h»t gevoel dat dat goed zal zijn, omdat dit lectoraat in goede handen is
gelegd.
M. G. H.

JOURNALISTIEK JOURNAAL
Het volgende bericht vonden wij
in een groot Nederlands dagblad:
„Op uitnodiging van de Zwitserse
legatie heeft dr. Ch. Sartorius, president van de Zwitserse dagbladpers,
die voor een internationale persconferentie in Amsterdam vertoeft, in
Pulchri een lezing gehouden voor een
aantal journalisten, waarin hij de
actuele problemen van de Zwitserse
pers heeft uiteengezet. Deze problemen lopen parallel met die, waarmede de Nederlandse krantenwereld te
kampen heeft, o.a. de papiervoorziening, de politieke aspecten, de nieuwsdienst via de aether etc.
Dr. Sartorius bracht hulde aan de
Nederlandse pers voor de snelle wijze,
waarop zij zich na de oorlog hersteld
heeft."
In dit bericht (dat achttien kostbare regels innam) wordt hoegenaamd n i e t s verteld. Wij vinden
zovele van zulke berichten in onze
dagbladen. Dit bericht i s een goed
staaltje van de nietszeggendheid van
dergelijke plaatsruimteverknoeiingen.
De belangwekkendste journalistieke kwestie-van-de^maand was het
off-or-on-the-record-drama van het
New Yorkse Aneta-bureau, de Commissie van goede diensten e.t.q. En
daarover zwijgen wij. Begrijpt u dat
nou?
Telkens wanneer wij in een of ander blad een boos stukje lezen van
de een of andere instantie die de pers
onheus bejegende en over de moeite
die de persvertegenwoordigers hadden om dan toch nog aan hun nieuws
te komen — begrijpen wij dat niet
goed. Deze dingen komen gelukkig
niet dikwijls voor, maar wanneer zij
voorkomen weten wij een probaat
middel: petje nemen en weggaan en
geen woord in de krant en nooit meer
een woord in de krant totdat die onheuse meneer of die onbeleefde instantie petje-in-de-hand verontschuldigingen zijn komen aanbieden.
Wanneer u eens een aardige moderne „suceess-story" wilt lezen dan
moet u de levensbeschrijving-pluskarakteristiek van „onze" Adriaan
Pelt eens lezen, zoals Robert Kiek die
geeft in The Knickerbocker (van Februari). Pelt is ongetwijfeld de Nederlandse journalist die het — naar
maatschappelijke maatstaven gemeten —. het verst gebracht heeft in de
wereld. Hij is ook de best-betaalde
journalist en Nederlander, die in de
annalen der historie staat .opgetekend. En Kiek «kiekt hem ten voeten
uit.

*
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Uitspraak in het Groningse conflict
HET NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN TEGENOVER
HET GEMEENTEBESTUUR IN HET GELIJK GESTELD
N het November-nummer van „De
Ioverzicht
Journalist" gaven wij een uitvoerig
van het tussen B. en W.
van Groningen en het Nieuwsblad
van het Noorden gerezen conflict
naar aanleiding van een publicatie in
dit blad over hetgeen in een informele, niet voor de pers toegankelijke,
bijeenkomst van de Gemeenteraad
over de herbouw van Groningen behandeld zou zijn. Zoals men zich zal
herinneren, hebben B. en W. na
enige tijd de tegen het Nieuwsblad
genomen maatregel van uitsluiting
van alle gemeentenieuws ingetrokken, doch bleven zij zich op het
standpunt stellen, dat het Nieuwsblad onjuist gehandeld had. Dit blad
verklaarde prijs te stellen op een
uitspraak
van
onbevooroordeelde
deskundigen over het al of niet
oirbare der publicatie.
Op een daarop door de N.J.K. en de
N.D.P. 1945 aan het Gemeentebestuur
gedaan verzoek, een deskundige in
gemeentezaken aan te wijzen om in
een commissie van onderzoek zitting
te nemen (waarin genoemde organisaties ieder een vertegenwoordiger
hadden benoemd, t.w. Coll. Mr. M.
Rooy, voorzitter van de N.J.K. èn
Mr. W. G. J. Veenhoven, secretaris
van de N.D.P.), werd het antwoord
ontvangen, dat B. en W. op een dergelijke vertegenwoordiging geen prijs
stelden, maar dat zij bereid waren
de commissie nader in te lichten over
hun zienswijze, met betrekking tot
het gerezen conflict.
Na aan directie en hoofdredactie
van het Nieuwsblad gelegenheid te
hebben geboden, nadere inlichtingen
over de publicatie te verschaffen en
na vervolgens een bespreking te
hebben gevoerd met het College van
B. en W., welke in zeer aangename
geest verliep, heeft de uit de heren
Veenhoven en Rooy bestaande Commissie een uitspraak gedaan h v h e t
conflict, die ter kennis is gebracht
van partijen en het Bestuur van de
G.D.J.V.
Wegens het principiële belang van
deze uitspraak, laten wij de „rechtsoverwegingen"
daarvan
hier in
extenso volgen:
„De eerste vraag, welker beantwoording tot de vorming van een
oordeel over het journalistieke optreden van het Nieuwsblad kan bijdragen, is deze: of op objectieve
gronden moet worden aangenomen,
dat het Nieuwsblad terecht een
beroep op het algemeen belang heeft
gedaan.
Ondergetekenden
stellen
daarbij voorop, dat het feit, dat het
gemeentebestuur in , het algemeen
belang van mening is, dat een be-
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paalde aangelegenheid niet of nog
niet voor de openbaarheid bestemd
is, voor de betrokken journalist wel
een ernstig punt van overweging
moet uitmaken, doch dat deze omstandigheid niet beslissend is voor
de vraag, of hij tot publicatie mag
overgaan. De pers heeft het recht en
de plicht om zich op grond van de
haar bekende gegevens een eigen
' oordeel te vormen over hetgeen het
algemeen belang onder de concrete
omstandigheden vordert. Er zijn uit
de persgeschiedenis, zowel van Nederland als van andere landen, talrijke voorbeelden aan te halen, waarin het optreden van de pers, tegen
het oordeel van de overheid in omtrent hetgeen het algemeen beïang
vorderde, heilzaam heeft gewerkt.
Zonder een oordeel te willen uitspreken over vragen van voornamelijk Groningse gemeentepolitiek, menen ondergetekenden, mede op grond
van de verschijning van publicaties
in andere bladen dan het Nieuwsblad
aan de vooravond van de bewuste
raadsbijeenkomst, dat de zienswijze
van het Nieuwsblad, dat het algemeen belang gediend werd door een
zo spoedig mogelijke openbaarmaking
der plannen, zeker niet als een onverdedigbaar standpunt mag worden
aangemerkt.
' Ook het gemeentebestuur betwist
trouwens niet het principiële recht
van de pers om in gevallen als deze
zelf te beoordelen wat het algemeen
belang meebrengt; het toonde zich
voornamelijk gegriefd door het nog
nader te behandelen feit, dat het
Nieuwsblad zich niet vooraf van de
' motieven tot geheimhouding had
vergewist. In dit verband merken
ondergetekenden op, dat het gemeentebestuur de leiding bij de openbaarmaking van gegevens over het
wederopbouwplan in handen had,
kunnen houden, door eigener beweging terstond na het houden van de
informele raadsbijeenkomst de pers
in te lichten. Het heeft — een dikwijls bij autoriteiten optredend verschijnsel '— zich te weinig gerealiseerd, dat, wanneer eenmaal een
bepaalde kwestie in het middelpunt
der publieke belangstelling is komen
te staan, de pers het haar plicht k a n
en onder omstandigheden
moet
achten,
zelfstandig
op
te
treden. Hierbij kan het zich, zelfs bij
het betrachten van een grote mate
van
zorgvuldigheid,
gemakkelijk
voordoen, dat de eigen publicaties
van de bladen onvolledig of niet
geheel juist zijn. Hoewel de pers er
steeds op uit moet zijn, zo volledig
en zo juist mogelijk te publiceren,
mag zij, indien naar haar ernstig
overwogen oordeel het algemeen be-

lang op zichzelf met publicatie is
gediend, het risico van mindere volledigheid of juistheid aanvaarden, te
meer daar zij te dien aanzien' van
enig voorbehoud kan doen blijken.; In
vele gevallen kan de overheid door
het tijdig verstrekken van de voorlichting, waaraan een reële behoefte
blijkt te bestaan, genoemd risico
uitsluiten.
Beantwoorden ondergetekenden de
eerstbehandelde vraag inzake de
journalistieke rechtmatigheid van de
publicatie en het tijdstip daarvan
derhalve bevestigend, zij menen
tevens, dat het Nieuwsblad niet het
verwijt mag worden gemaakt, als
zou het bij de behandeling van deze
publicatie de vereiste zorgvuldigheid
niét in acht hebben genomen. In het
algemeen vooropstellende, dat verificatie van gegevens als deze journalistieke plicht is, zijn zij van oordeel,
dat in dit geval een voldoende controle was gelegen in het feit, dat de
gegevens aan de hoofdredactie door
meer dan één ibron werden verstrekt.
Vooral nu achteraf gebleken is, dat
het gemeentebestuur het principiële
recht van de pers om zelfstandig de
eisen van het algemeen belang te
beoordelen, niet wenst te betwisten,
kan echter gesteld worden, dat het
inwinnen van informaties bij het
gemeentebestuur
wenselijk
ware
geweest, al menen ondergetekenden
op grond van de hun door het
Nieuwsblad verstrekte inlichtingen,
dat kennisneming van de motieven
van het gemeentebestuur tot geheimhouding het blad niet van de in het
algemeen belang ondernomen onmiddellijke publicatie zou hebben weerhouden.
Dit alles betreft intussen de openbaarmaking van feitelijke gegevens
over het gewijzigde wederopbouwplan. Los daarvan moet worden gezien de publicatie van redactionele
beschouwingen n a a r a a n l e i d i n g
v a n deze feitelijke gegevens. Het
recht van elke redactie om eigen
critiek op enig onderdeel van het
overheidsbeleid te laten horen, is
naar het oordeel van ondergetekenden niet voor betwisting vatbaar.
In dergelijke beschouwingen zal
uiteraard de eigen visie van de
betrokken hoofdredactie op het algemeen belang tot /Uiting komen. Als
eis moet te dezen aanzien wel gesteld
worden, dat de beschouwingen uit de
eerlijke overtuiging van de schrijver
voortvloeien; in dit geval evenwel
he'bben ondergetekenden, zonder dat
zij zich met deze uitspraak ook maar
in enigerlei zin over de beschouwingen zelve wensen uit te laten, geen
aanleiding om er aan te twijfelen, of
aan de gestelde eis wel is voldaa;i.

Met name verwerpen zij met stelligheid, dat een grond voor een dergelijke twijfel gelegen zou zijn in de
omstandigheid, dat anderen op. de
gang van zaken met betrekking tot
het wederopbouwplan een aan dat
van het Nieuwsblad tegengesteld inzicht koesteren. Ondergetekenden
kunnen zich niet aan de indruk onttrekken, dat althans enkele leden van
het dagelijks bestuur van Groningen
niet scherp onderscheiden tussen het
recht van de pers om feitelijke gegevens in het algemeen belang openbaar te maken, en het recht van diezelfde pers om critiek te leveren, en
dat deze leden hun oordeel over
eerstbedoelde publicatie van feiten
min of meer onbewust mede hebben
laten bepalen door hun zienswijze
met 'betrekking tot de door het
Nieuwsblad geleverde politieke beschouwingen. Een dergelijk verband
mag volgens ondergetekenden echter
niet gelegd worden en zou ook niet
gelegd zijn, indien het Nieuwsblad
dezelfde beschouwingen had geleverd,
nadat de feiten door een a n d e r
Gronings blad zouden zijn openbaar
gemaakt.

Ondergetekenden menen hun taak
niet als voltooid te mogen beschouwen, indien zij niet tevens hun oordeel kenbaar maken over de door het
Gemeentebestuur tegen het Nieuwsblad getroffen maatregel. Zij menen,
dat uitsluiting van de gebruikelijke
overheidsvoorlichting van een orgaan,
dat op het openbaar 'belang een
andere visie blijkt te hebben dan het
gemeentebestuur, een ondeugdelijke
sanctie is. Daardoor wordt afbreuk
gedaan aan de primaire taak van de
pers, om het publiek, ook van het
officiële nieuws, ' o p 'de hoogte" te
brengen, en wordt dit publiek getroffen.
Van de zijde van het gemeentebestuur werd tegenover ondergetekenden de getroffen maatregel verdedigd met de stelling, dat, bij gebreke van een tuchtrechtspraak voor
journalisten, het geen andere weg
openstond om afkeuring over het
optreden van het Nieuwsblad te laten
blijken.
Ondergetekenden
menen
echter, dat het op zichzelf openlijk
kenbaar maken van het afkeurend
oordeel ten deze voldoende zou zijn
geweest, en dat de getroffen maatregel verder ging dan door de omstandigheden geboden werd, immers
de uitwerking kon hebben, schade te
doen aan de functie en het bestaan
van het betrokken persorgaan zelf.
Overigens had de tussenkomst van
de representatieve organisaties ingeroepen kunnen worden, ook nu nog
geen tuchtrechtspraak voor journalisten is ingesteld. Het verheugt
ondergetekenden dan ook, dat het
gemeentebestuur na verloop van
korte tijd de bewuste maatregel heeft
opgeheven, en de relatie met het
Nieuwsblad op de gebruikelijke voet
heeft hersteld".

CHARÏVARIA
Niéuwe spelling is moeilijk
Dimitrof heelt zijn verleden verlochent.
(Tijd).
Oekrain's nationalisme (Vrij Ned.).

In de oude spelling was het natuurlijk: Oekrain'sch.
Vervrouwelijking
De mening der R. K.

fractievoorzitter.
(Parool).
Anderzijds spreekt men van vermindering der communistische aanhang In
sommige sectoren; de recente studentenverkiezingen gaven een daling der communistische invloed te zien. (Groene).
Het Genootschap is die dag- en weekbladen welke in hun redactionele kolommen aandacht aan haar bestaan en aan
haar plannen hebben gewijd, hiervoor
erkentelijk. (Persbericht Ned._ Gen. v.
Documentrepr.).
Vermannelijking
Datgene wat des overheids is.
(Gemeenebest)

Engels
Cecily Veronica Wedgwood kan nauwelijks een geschiedschrijfster in de orthodoxe zin van het woord genoemd worden.
(Elsevier).
De aestheticüs Vanguard, specialiseert
zich speciaal op de waardering dezer
prenten. (Trouw).

Even terugvertalen: the aesthetic
vanguard
o ja, nu foegrijp ik het.
Frans
Romain Rolland zei het eenfe aldus:
„Men heeft Christus eens de prins van
de vrede genoemd." (Trouw).

In tegenstelling met de Statenvertaling, idie maar domweg van vredev o r s t spreekt (Jes. 9 : 5).
Noordzwitsers
Een principe, dat, boven alle geloofsverschillen uit. ons volk tezamen balde.
(Elsevier).
De oorlogsgetroffenen zijn uiterst ontevreden. (Volkskrant).
Op Parijsisch model afgestemd.
(Handelsbl., Antwerpen).
Voor alle dingen is het nodig, dat de
filosofie een systeem van waarden produceert. (Gemeenebest).

Niet voor alle dingen. Discipulus
ziet kans zonder zulk een systeem
zijn schoenen te poetsen.
Dubbel-op
De zakenlieden, ambtenaren of diplomaten, die zij gewoonlijk plegen te verzorgen. (Tijd).
Mijn Protestantse mede-broeders.
(Gemeenebest).

Noordzwitsers dubbel-op

De. Volkskrant heeft het over
„veranderingen met betrekking tot
visa's". En dat is nog wel de krant
van Romme en Liioker, die toch op
gymnasia's zijn geweest.
Onze generatie wordt met geen geringer probleem geconfronteerd dan de wapenspreuk der Oranjes waar te maken
en te maintieneren. (Dagblad).

De uitspraak is anders. De spelling ook. De ibetekenis ook.
Verrassende wending
Ofschoon wij nimmer in straatrevolutie
ons heil zullen zoeken, aldus deelde prof.
Gerbrandy mede, is de tijd van krachtiger middelen nog niet aangebroken.
(Dagblad).
Indien de schrijver een kapstok zoekt
om onplezierige dingen te zeggen over
deze bewindslieden, dan heeft hij er toch
bepaald naast gegrepen. (Elsevier).

Discipulus stelt zijn kapstok beschikbaar, enkel uit nieuwsgierigheid om te zien wat de schrijver er
mee zal doen.
,,Mit
hierin
malen
santer

ein bischen andere Worte" wordt
niets verteld dat reeds honderden
beter, gefundeerder en interesis verteld. (Vrij Ned.).

Dus toch oog tamelijk origineel.

Kleiner dan de kleinste electro-motor..
is de dwerg-electromotor, die deze dame
bewondert. De nietige „electrische centrale" heeft een doorsnede van nog geen
halve centimeter. (Parool).
De electromo toren van H e t P a rool zijn k l e i n e r d a n ze zijn. D a a r voor zijn h e t d a n o o k c e n t r a l e s .
Un hom me averti
Wacht U ervoor om een kind met een
waterhoofd te forceren.
(Amigoe di Curacao).
De Engelsman Mr. Packman ontdekte
de zelfrooiende aardappelmachine

en de Nederlander de heer
^Discipulus vond deze zin uit in De
Waarheid. ..
Uitvoerig behandelt de brochure de
respectievelijke eisen. (Volkskrant)
M e t wijselijk overleg, en n a rijpelijk 'beraad.
Dank aan allen die knipsels
hebben gezonden;
graag nog
meer.
DISCIPT7LUS.

N. V. V. begroet Marshall-plan met instemming. (Vrije Volk).

D. ibegrüssen
verwelkomen =
ontvangen.

=
verwelkomen;
met instemminig

De nieuwe comparatief
Niets is meer onjuist. (Vestdijk:
toekomst der religie).

De

Jawel: dit.

Gasslang wreekt zich
Gasslang losgemaakt, baby gedood.
(Vrije Volk)

E E N VERZOEK
Willen de collega's, die de eerste
jaarbeurzen in Utrecht „verslagen"
hebben, even een levensteken zenden
aan het secretariaat N.J.K., N. Z,
Kolk 28, Amsterdam ( C ) . En willen
zij, die collega's kennen, die tot de
eerste jaarbeurs-„verslaanders" hebben behoord, en wie dit „verzoek"
niet. bereiken zal, die collega's öf het
secretariaat
N.J.K.
even
waarschuwen!
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Algemene Vergadering
van de Nederlandse Journalisten Kring
ZATERDAG 1 3 MAART
1948
in hotel ,.Krasnapolsky" - Warmoesstraat, A'dam
Vergadering Kringraad.
's Morgens 10.30 uur in de Ontvangstzaal: Vergadering van de Kringraad
(met het N.J.K.-bestuur). Behandeling der agenda van de algemene vergadering.
\
Algemene Vergadering.
's Middags 1 uur in de Groene Zaal: Algemene Vergadering. De agenda is
afgedrukt in h e t vorig nummer van „De Journalist". Voor de door de afdelingen gestelde candidaturen en ingediende voorstellen zie men hieronder.
Na beëindiging der behandeling van de huishoudelijke zaken zal door
Mr. Dr. F . F . M. Stol wijk een inleiding worden gehouden over. de betekenis
van een collectieve arbeidsovereenkomst.
Vergadering Kringraad.
Na afloop der algemene vergadering zal de Kringraad weer in vergadering
bijeenkomen, ter verkiezing van zeven leden voor het N.J.K.-bestuur.

VOORSTELLEN DEK
AFDELINGEN
A De afd. Gooi verzoekt het
Kringbestuur en de Kringraad:
lo. te onderzoeken of aansluiting
van de N.J.K. bij een vakcentrale in
Nederland wenselijk is voor de positie der leden. en hun streven n a a r
sociale verbetering enz. teri goede
komt;
2o. ingeval vorengestelde vraag
bevestigend beantwoord wordt, te
rapporteren welke vakcentrale voor
de N.J.K. het meest verkieslijk
moet worden geacht.

noemd in het voorgestelde nieuwe
art. 54a van het Huish. Reglement ten goede te do«i komen aan
de afdeUngskassen, daar naar de
mening der afd. een te klein percentage van de contributie ten goede
komt aan de afdeliiigskassen, waardoor het afdelingswerk, vooral in een
groot rayon, als dat der Gron.Drentsè afd. wordt belemmerd.

Praeadvies van het Kringbestuur.
Het Kringbestuur is van mening, dat
in dit voorstel twee zaken aan elkaar
zijn gekoppeld, diet los van elkaar
moeten b^ijvenj. Indien het percentage van de contributie, dat aan de
Praeadvies van het Kringbestuur.
afdeUngskassen ten goede komt, te
Het Kringbestuur adviseert een der- klein is, zal dit moeten worden vergelijk verzoek niet tot dit bestuur
hoogd. Het Kringbestuur is bereid
en de Kringraad te richten, daar de om de mogelijkheid daarvan binnen
samenstelling van de: N.J.K. zodanig het raam der lbegroting-1948 van de
is, dat de beantwoording van de on. N.J.K. nader te bezien. Door de
der 2 gestelde vraag moet medebren- ƒ 5.— entreegeld a a n . d e afdeUngsgen, dat zich onoverbrugbare bet kassen ten goede te doen komen, zou
zwaren in de kring zouden voordoen. men alleen die afdelingen, die mogelijkheid voor uitbreiding van het
B De G-ron.-Drentse afd. vraagt of ledental hebben, tegemoet komen.
het mogelijk is, dat het N.J.K.-beDit voorstel der Gron.-Drentse afd.
stuur een uitwisseling van leden met •« zal behandeld worden bij punt 11 der
collega's in andere landen tot stand agenda.
brengt; een uitwisseling dus, welke
rechtstreeks door de vakorganisaties
D De Haagse Journalisten
Ver.
wordt geregeld.
stelt voor om art. 54a van het Huish.
Reglement als volgt te lezen: „Zij,
Praeadvies van het Kringbestuur.
die als lid worden aangenomen zijn
Het Kringbestuur is, alhoewel van
een entreegeld verschuldigd tot een
mening, dat een dergelijke uitwissebedrag, gelijk aan een jaar contriling voor vacantie-doelejnden bij de butie, met een minimum van ƒ 20.—,
tegenwoordige valuta-omstandigheden met dien verstande, dat zij, die gelijkop ernstige practische moeilijkheden
tijdig met hun .aanmelding als lid
stuit, bereid deze zaak nader onder van de N.J.K. hun intrede in de:
de ogen te zien.
< journalistiek doen en uit dien hoofde,
op grond der bepalingen van de
Indien een beroepsmatige uitwisseCA.O. lid van de N.J.K. moeten worling bedoeld wordt, wijst het Kringden, geen entreegeld zullen hebben
bestuur erop, dat de I.O.J. deze zaak
te betalen. Deze uitzondering geldt
reeds ter hand heeft genomen.
ook voor leerling-journalisten, die op
C Voorts stelt de Gron.-Drentse grond van de C.A.O. lid van de N.J.K.
afd. voor de ƒ 5.— entreegeld, gedienen te worden."
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De afd. stelt voorts voor dit artikel
in werking te doen treden op de dag,
waarop dit voorstel in ,,De Journalist" is opgenomen.
Praeadvies van het Kringbestuur.
Het Kringbestuur adviseert om tactische redenen dit voorstel niet aan
te nemen.
Ook dit voorstel zal behandeld
worden bij punt 11 der agenda.
E Voorts verzoekt de H.J.V. het
Kringbestuur i n de eerstvolgende bestuursvergadering van de Federatie
van Ned. Journalisten de wenselijkheid te bepleiten van het doen van
stappen bij de Directeur van het Centraal Distributiekantoor (C.D.K.) of
bij andere bevoegde instanties, welke
leiden tot het verstrekken van extra
textielpunten of toewijzingen ter verkrijging van officiële kleedij doo r die
journalisten, die deze voor de uitoefening van hun beroep behoeven
en daarvoor een bewijs van hun
hoofdredacteur, eventueel directeur,
kunnen overleggen.
Praeadvies van het Kringbestuur.
Door het Federatiebureau zijn bij de
bevoegde instanties reeds zulke stappen gedaan, die slechts een volledige
afwijzing van het verzoek tengevolge
hebben gehad.
F De afd.
Noord-Holland-Noord
stelt voor jaarlijks in „De Journalist" op te nemen een lijst met de
namen en adressen der secretarissen
van de afdelingen en bij mutaties
daarin die in „De Journalist" te publiceren.
Praeadvies van het Kringbestuur.
Geen bezwaar.
G Voorts vraagt de afd. NoordHolland-Noord het Kringbestuur een
lijst samen te stellen van sprekers
(eventueel met onderwerpen) voor de
vergaderingen der afdelingen.
Praeadvies van het Kringbestuur.
Het Kringbestuur is gaarne bereid
dit nader te overwegen.
H Tenslotte stelt de afd. NoordHolland-Noord voor, dat het Kringbestuur zich tot de Ned. Spoorwegen
zal wenden met het verzoek, dat het
verzenden van cliché's e.d. per treinbrief zal worden toegestaan.
, Praeadvies van het Kringbestuur.
Het Kringbestuur is bereid deze zaak
die vermoedelijk niet alleen de Directie der Spoorwegen aangaat, nader
te onderzoeken en te behandelen.
I „De Oostelijke: Pers"
wenst
het voorgestelde art. 54a van het
Huish. Reglement als volgt aan te
vullen: „Wie na 1 Januari 1947 toetreedt en voordien journalist was,
verbeurt één jaar contributie bij toetreding."
Praeadvies van het Kringbestuur.
(Zie het praeadvies op voorstel D).
Ook dit voorstel zal behandeld
worden bij punt 11 der agenda.

J Voorts verzoekt de „O.P." de
Kringraad zich uit te spreken over
de wenselijkheid om de financiële afdracht aan de afdelingen te verruimen.
Praeadvies van hét Kringbestuur.
•Zie het praeadvies op voorstel C.

De afd. Leiden:
V o o r z i t t e r : Mr. M. Rooy.
S e c r e t a r i s : J. J. F . v. d. Bergh.
P e n n i n g m e e s t e r : A. J. Koejemans.
Redactie ,,De Journalist":
Mr. E. Elias en Y. Foppema.

Candida turen
Voor het Kringbestuur en de Redactie van „De Journalist" zijn door
de afdelingen de volgende candidaten
gesteld:

De afd. Noord-Holland Noord:
De zeven andere
bestuursplaatsen:
Tj. N. Adema (Alkmaar);
P. Teeling (Zaandam).

De „Amsterdamse Pers":
V o o r z i t t e r : Mr. M. Rooy.
S e c r e t a r i s : J. J. F . v. d. Eergh.
P e n n i n g m e e s t e r : A. J. Köejemans.

De „Oostelijke P e r s " :
V o o r z i t t e r : Mr. M. .Rooy.
S e c r e t a r i s : J. J. F. v. d. Bergh.
P e n n i n g m e e s t e r : A. J. Koejemans.

De seven andere
bestuursplaatsen:
Mevr. M. A. v. Meurs—v. d. Burg
(Amsterdam);
Mevr. G. Brautigam (Amsterdam);
Mr. M. Rooy (Rotterdam);
J. J. F. v. d. Bergh (Amsterdam);
A. J. Koejemans (Amsterdam).
%
Redactie „de Journalist":
Mr. E. Elias en Y. Foppema.
De aid. Friesland:
V o o r z i t t e r : Mr. M. Rooy.
S e c r e t a r i s : J. J. F . v. d. Bergh.
P e n n i n g m e e s t e r : A. J. Koejemans.
De zeven andere
bestuursplaatsen:
Jhr. Mr. J. W. J. Witsen Elias
(Leeuwarden).
De afd. „Het Gooi":
V o o r z i t t e r : Mr. M. Rooy.
S e c r e t a r i s : J . J . F . v.d. Bergh.
P e n n i n g m e e s t e r : A. J. Koejemans.
De zeven andere
bestuursplaatsen:
L. J. van Looi (Hilversum).
De Haagse Journalisten Ver.:
V o o r z i t t e r : Mr. M. Rooy.
S e c r e t a r i s : J. J. F. v. d. Bergh.
Penningmeester:
A. J. Koejemans;
K. Voskuil.
De zeven andere
bestuursplaatsen:
Jhr. Mr. J. W. J. Witsen Elias
(Leeuwarden);
Mr. J. C. de Wit (Zwolle);
J. C. Visser (Apeldoorn);
J. Schraver (Rotterdam);
Dr. E. v. Raalte (Den H a a g ) ;
H. Jongsma (Deri H a a g ) ;
G. Ballintijn (Middelburg);
Mevr. M. A. v. Meurs—v. d. Burg
(Amsterdam);
Mevr. G. Brautigam (Amsterdam).
De afd. Kennemerland:
V o o r z i t t e r : Mr. M. Rooy.
S e c r e t a r i s : J. J. F . v. d. Bergh.
P e n n i n g m e e s t e r : A. J. Koejemans.
De zeven andere bestuursplaatsen:
T. Dokter (Haarlem);
P. Teeling (Zaandam).
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De zeven andere
bestuursplaatsen:
Mr. J. C, de Wit (Zwolle).
De Rotterdamse Journalisten Ver.:
V o o r z i t t e r : Mr. M. Rooy en
J. Schraver.
S e c r e t a r i s : J. J. F. y. d. Bergh
en D. J. Lambooy.
P e n n i n g m e e s t e r: A. J. Koejemans iem. K. Voskuil.
De zeven andere
bestuursplaatsen:
Mevr. M. A. v. Meurs—v. d. Burg
(Amsterdam);
Mevr. G. Brautigam (Amsterdam);
Mr. E. v. Raalte (Den H a a g ) ;
J. Schraver (Rotterdam);
Mr. J. C. de WÏt (Zwolle);
J. C. Visser (Apeldoorn);
T. Dokter (Haarlem);
P. Teeling (Zaandam);
Jhr. Mr. J. W. J. Witsen Elias;
C. A. iSchilp (Utrecht);
J. v. Staveren (Utrecht).

IN MEMORIAM
H. T. LYSEN
TVE dood, die hem wilde onthouden
l ' w a a r hij recht op had, heeft hem
ingehaald, toen hij juist een voet over
de drempel naar zijn levensavond had
gezet. Nauwelijks uit het werk, is hij
eigenlijk nog in het werk, dat zijn
liefde had, maar daarop met veel
moeite en deceptie antwoordde, gestorven. Hij bleef zijn vak voorbeeldig trouw, op een plaats, die niet veel
ruimte bood aan de ontplooiing van
een ongewone persoonlijkheid, maar
daarvan eerder terughouding verlangde en aanpassing bij een algemene maat. Lysen had zijn eigen
maat, die hij niet vertoonde, maar
waaruit hij bestond. Er zouden er
meer zijn, die dit wisten, wanneer
zijn eerzucht maar enigszins gelijke
tred gehouden had met zijn gaven
en talenten. Wij hebben in latere
jaren die eerzucht willen prikkelen,
maar het lukte niet, tenzij het doeleinden betrof, waarachter hij zelf
schuil kon gaan. De jonge jaren,
waarin hij gedichten en dichterlijk
proza publiceerde in litteraire maandbladen, lagen ver achter hem en hij
heeft nadien geen moeite meer gedaan om de aandacht op zich te
vestigen buiten een kring van vertrouwden, die ontvankelijk waren
voor de. werken, waarin zijn diep
geestes- en rijk verbeeldingsleven
neersloeg.

Alleen de oorlog, die hem afsloot van
de zee en zijn geliefd Walcheren in
de baaierd liet verdwijnen, was in
De afd. Utrecht:
staat zijn bijna fanatieke bescheidenV o o r z i t t e r : Mr. M. Rooy.
heid te doorbreken en hem, ter wille
S-e c r e t a r i s : J. J. F. v. d. Bergh. van een algemeen doel, tot het uitP e n n i n g m e e s t e r : A. J. Koe- geven van verzen te bewegen, die
jemans.
eens te meer getuigden van zijn
meesterschap over woord en vorm
De zeven andere
bestuursfuncties:
en zijn behagen in het poëtische
klankbeeld. Al het andere hield hij
C. A. Schilp (Utrecht).
in overgrote schroomvalligheid terug.
Als kunstenaar was hij een romantiDe Zeeuwse Journalistenkring:
cus, als denker in een geheel onDe zeven andere
bestuursplaatsen:
schoolse zin een belijder van het
G. Ballintijn.
beginsel der redelijkheid, zoals hij
het van Bolland had geleerd, een
NA DE /ERGADERING
beginsel dat hem hielp om het tegenHet ligt in de bedoeling van het ' gestelde en tegenstrijdige niet uiteen,
Kringbestuur de vergadering zo tijdig maar samen te denken en dat zijn
te beëindigen, dat er daarna voor de persoonlijkheid
een
merkwaardig
leden gelegenheid zal zijn voor on- stempel van breedheid en tolerantie
derlinge gesprekken.
opdrukte, zonder gevaar op te leveren
Voorts kan men in „Krasnapolsky" voor zijn karaktervastheid, waarvan
de maaltijd gebruiken: soep, vlees hij de proef in de moeilijkste jaren
met groente en aardappelen en een schitterend heeft doorstaan. Hij
nagerecht a ƒ 3.50 (met een voorge- deelde niet het inzicht, dat de dieprecht: ƒ 4.50).
ten van het leven voor het begrip
ten volle toegankelijk zijn; zij verAttentie !
zonken hem in de onuitputtelijkheid
Door een drukfout is in de vorige van het mysterium, waarin hij thans
„Journalist" vermeld, dat de alge- zelf opgenomen is.
mene vergadering zou gehouden
worden: Zaterdag 31 Maart. Dit Batavia, 16 Jan. 1948.
moest zqn: Zaterdag 13 Maart.
R. F. BEERLING
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I.O.J. „Executive" vergadert te Brussel
„Executive" van de „International Organization of Journalists" heeft
op 23 en 24 Februari 1.1. te Brussel vergaderd. De eerste vergadering na
het congres te Praag in 1947. . Alhoewel het officiële verslag dier verhouding van de „Guild" met de
„Execution"-vergadering en de tekst I.O.J. werd naar de Januari-vergadeder daar genomen besluiten nog niet ring der Executive van de „Guild"
in het bezit van het „Federatie"- verschoven. iBij het begin der versecretariaat zijn, zij nog in dit numgadering in Brussel was nog niet
mer van „De Journalist" een en bekend welke beslissing die „Execuander daaromtrent vermeld.
tive" ter zake had genomen. Doch
Ter vergadering waren met presi- nog juist vóór de sluiting kon de
dent K e n y o n, secretaris-generaal vertegenwoordiger
van
Amerika,
H r o n e k en diens assistent K1 a n - dank zij telefonisch contact met
s k y , aanwezig vertegenwoordigers New York, mededelen, dat de „Ameuit 12 der 24 aangesloten organisa- rican Newspaper Guild" bij de I.O.J.
ties, n.1. uit B e l g i ë , D e n e m a r - aangesloten blijft. Van welk toesluit
ken,
Engeland,
G r i e k e n - de „Executive"-vergadêring der I.O.J.
l a n d , H o n g a r i j e , N e d e r l a n d , met begrijpelijke voldoening kennis
O o s t e n r i j k , P o l e n , R o e m e - nam.
n i ë , S p a n j e (Spaanse collega's
Ook in A u s t r a l i ë is een voorin verbanning te Parijs), T s j e c h o S 1 o w a k ij e en de V e r . S t a t e n , , stel om zich van de I.O.J. los te
maken aan de orde geweest. DaarHet bestuur der Federatie van
over
hebben echter bij de stemming
Ned. Journalisten had, gezien de
belangrijkheid der op deze vergade- in de jaarvergadering van de „Federing te behandelen onderwerpen, een ral council" de stemmen gestaakt,
delegatie van drie leden samen- waarop deze „council" besloten heeft
gesteld, n.1. de coll. Mr. Rooy, Fre- over deze zaak per referendum een
uitspraak der leden uit te lokken.
quin en v. d. Bergh.
Het resultaat van dit referendum
Als ik wil trachten een indruk van was tijdens de vergadering te Brussel
deze vergadering te geven, dan kan nog niet bekend. De „Executive"
geconstateerd worden, dat het ver- heeft echter besloten een dringend
loop daarvan de zorg, waarmede beroep op de Australische collega's
onze delegatie naar Brussel is ge- te doen om de internationale samentrokken, op vele punten heeft weg- werking niet te verbreken.
genomen. Want de daar genomen
Dat F r a n k r ij k op de „Execubesluiten zijn met grote eenstemmigheid genomen en wanneer zich in de tive"-vergadering in Brussel ontbrak
discussies spanningen voordeden en hield blijkbaar verband met interne
tegenstellingen zich
openbaarden, moeilijkheden in de nationale organidan is daarvoor, door de algemene satie naar aanleiding van de scheuwil om de internationale samenwer- ring in de C.G.T., waarvan de Franse
king te behouden, een oplossing ge- organisatie lid was.
vonden, waartoe president Kenyon's
Van de R u s s e n , die na het
voortreffelijke leiding ongetwijfeld congres te Praag zich officieel bij de
zeer veel heeft bijgedragen, terwijl I.O.J. gemeld hebben en ook een
de Nederlandse delegatie — dit zij eerste
contributiebetaling
hebben
m e t . alle bescheidenheid geconsta- gedaan, was generlei bericht bij het
teerd — daarbij een actieve rol heeft I.O.J.-bureau 'binnengekomen.
gespeeld.
De vergadering te Brussel had
Uit het rapport, dat secretaris- over drie aanmeldingen voor het
generaal H r o n e k over de werk- lidmaatschap der I.O.J. te beslissen.
zaamheden der I.O.J., na het congres I t a l i ë werd, wanneer de statuten
te Praag, aan deze Exeeutive-verga- der organisatie in overeenstemming
dering uitbracht, bleek o.a. dstf; zich met die der I.O.J. blijken te zijn,
in d e V e r . S t a t e n e n i n A u s t r a - toegelaten. Een aanmelding van
1 i ë na het Praagse congres moeilijk- N o o r d - C h i n a werd voor nader
heden hebben voorgedaan inzake het onderzoek gesteld in handen van het
lidmaatschap der nationale organi- Bureau. Een aanmelding van de
saties in die landen van de I.O.J. In organisatie van P o o l s e j o u r n a de V e r . S t a t e n heeft Milton l i s t e n t e L o n d e n werd afgeMurray, de president van de „Ame- wezen, daar van ieder land slechts
rican Newspaper Guild" voorgesteld één organisatie lid der I.O.J. kan
om die organisatie uit de I.O.J. te
zijn en de nationale organisatie in
doen treden. Dit voorstel is echter Polen reeds deel uitmaakt van de
niet aangenomen en de kwestie der I.O.J.
REDACTEUR
De Geïllustreerde Pers N.V. te Amsterdam, vraagt een ervaren redacteur
met kennis van fotoreportages en met amibitie voor lay-out.
Brieven met uitvoerige inlichtingen aan de directie van De Geïllustreerde
Pers N.V., N. Z. Kolk 31 te Amsterdam.
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De aanmeldingen van E g y p t e
en I r a n , die door het congres te
Praag naar de „Executive" waren
verwezen, omdat de statuten dier
organisaties; die zowel journalisten
als uitgevers omvatten, werden —
daar aandrang van het bureau op
deze organisaties om hun statuten
te wijzigen, tot nu toe geen succes
heeft gehad — voorlopig afgewezen.
De I.O.J. omvat dus thans 24 landen met ongeveer 60.000 leden.
De f i n a n c i ë l e positie der I.O.J.
bleek, volgens het rapport van de
secretaris-generaal, nog moeilijk te
zijn, omdat 'verschillende aangesloten
organisaties hun contributie nog niet
'hebben voldaan.
De vergadering besloot een dringend jberoep op die organisaties te
doen inzake betaling der verschuldigde contributie.
Voorts heeft de „Executive" besloten om voor het in 1949 te Brussel
te houden congres streng door te
voeren de bepaling, dat een nationale
organisatie, die haar financiële verplichtingen ten aanzien der I.O.J. niet
is nagekomen, geen stemhebbende
gedelegeerden op het congres zal
kunnen hebben.
Aansluiting Wereldvakverbond
Van de voorts door de „Executive"
genomen besluiten zij allereerst vermeld dit, inzake aansluiting bij het
Wereldvakverbond (W.F.T.U.), welke
kwestie door het congres te Praag •
in handen der „Executive" was
gesteld.
Bij nader onderzoek is het bureau
gebleken, dat niet te verwachten is,
dat de W.F.T.U. een „special international trade department" voor
journalisten zal instellen, doch dat
zij de journalisten zou willen indelen
bij het binnenkort in functie tredende „trade department" van „Employers, Technicians and Scientific
Workers" of bij dat der „All
Grafie Trade". Enkele der nationale
journalisten-organisaties zijn reeds
lid van de bij de W.F.TlU. aangesloten landelijke vakcentrale, dus
wat hun aansluiting betreft, is er
voor de W.F.T.U. generlei moeilijkheid. Voor die nationale journalistenorganisaties, die om een of andere
reden niet zich wensen aan te sluiten
bij de landelijke, bij de W.F.T.U. aangesloten
vakcentrale,zou
de
W.F.T.U. de zaak kunnen regelen
door hun directe aansluiting bij een
der genoemde trade departments van
de W.F.T.U.,
Bij de discussie over deze materie
hebben België, Denemarken en Nederland ernstig bezwaar gemaakt
tegen een eventuele aansluiting bij

:
de W.P.T.U., zelfs tegen een aanbeveling der „Executive" aan de nationale organisaties inzake hun aansluiting direct of indirect.
De „Executive" heeft met algemene, stemmen haar uitspraak te
dezer zake er zich toe bepaald, de
secretaris-generaal op te dragen om
voor die nationale organisaties, die
van een eventuele mogelijkheid tot
directe aansluiting gebruik zouden
willen maken, nadere inlichtingen bij
de W.F.T.U. in te winnen.
Een ere-gerechtshof voor
de journalistiek
De „Executive" heeft verder met
algemene stemmen aangenomen een
resolutie, waarin — met verwijzing'
naar een, bij deze resolutie gevoegde
uitspraak van een in Jan. 1.1. te
Zagreb gehouden congres van het
,,A11 Slav Committee" en de journalisten uit Roemenië, Hongarije en
Albanië — aan de einde Maart a.s.
te Genève te houden Conferentie der
Ver. Naties over de „Freedom of
Information" verzocht wordt
te
willen bevorderen, dat onder auspiciën der Ver. Naties, met medewerking van de I.O.J. en de Int. Organisatie van Dagbladdirecteuren een
ere-gerechtshof voor de journalistiek
wordt ingesteld. Daarbij wordt de
wenselijkheid uitgesproken, dat de
uitvoering der door dit Hof op te
leggen straffen — indien het leden
ener bij de I.O.J. aangesloten nationale organisatie betreft — aan die
organisaties zal worden overgedragen en dat voor de gevallen, waarbij
de straffen niet bij die nationale organisaties aangeslotenen betreffen,
de Ver. Naties de nodige maatregelen voor de uitvoering dier straffen
zal treffen.
De Conferentie te Genève
Na uitvoerige besprekingen heeft
de „Executive", gezien de grote
belangrijkheid der komende Conferentie van de Ver. Naties t é Genève
over de „Freedom of Information" en
de wenselijkheid, dat de I.O.J. op
deze conferentie op passende wijze
.vertegenwoordigd zal zijn, besloten
een delegatie van vier leden n a a r die
conferentie af te vaardigen, n.1. de
president der I.O.J., de secretarisgeneraal (of zijn plaatsvervanger) en
2 leden, waarvan één aan te wijzen
door de nat. organisatie in de Ver.
Staten (of die in België) en één door
de nat. organisatie in Sovjet-Rusland.
In verband met de financiële positie der I.O.J. werd besloten, dat ter
financiering dezer delegatie, de bijdrage per lid aan de I.O.J. voor het
volgend jaar van 6 pence tot 8 pence
zal worden verhoogd.
Tot zover de belangrijkste besluiten dezer „Executive"-vergadering,
welke mede door de hartelijke en
gastvrije ontvangst door de Belgische collega's in Brussel een prettig
en voor de toekomst moedgevend
verloop had.
v. d. B.

NIEUWS IN HET KORT
= Onlangs was het een kwart-eeuw
geleden dat de heer H. Diemer het
voorzitterschap aanvaardde van de
Centrale Commissie in het Boekdrukkers- en Rasterdiepdrukbedrijf, het
hoogste rechtsprekende college in het
typografenbedrijf. Terecht is hij gehuldigd.
= Dr. G. W. Fris, die gedurende ongeveer 21fi jaar -pers-chef en hoofd
der afdeling publiek contact van het
ministerie van Overzese Gebiedsdelen
is geweest, zal wegens^ vertrek naar
Indië, zijn functies aan het ministerie
neerleggen. Hij wordt opgevolgd door
de heer E. W. Ostreig, die reeds
vroeger aan deze afdeling verbonden
was.
= Hendrik de Wit werd redacteur
voor West-Indische aangelegenheden
bij het Algemeen .Handelsblad. Wij
geloven: de eerste in die functie bij
enig Nederlands dagblad. In de oorlog was hij redacteur van Beurs- en
Nieuwsberichten te Curagao. Daarna
pers-man voor West-Indië bij Overzeese Gebiedsdelen, waar zijn heengaan een (pijnlijke) open plaats heeft
gelaten. Wordt die plaats nu vervuld?
= „Oost Brabant" heeft een nieuwe
64-zijdige rotatiepers gekregen. Het
blad kan dus met zestien bladen verschijnen
Onze gelukwensen!
= Het Groninger Dagblad is ter ziele,
al had het toch nog 18.000 abonné's.
Jammer! Het blad uit de Turf torenstraat waaraan de namen Oppenheim,
Vic Wijnberg en Leeninga verbonden
zijn, was een echt-Gronings „landmark". En lange jaren het enige
ochtendblad dat buiten de grote
steden verscheen. Een weemoedig
eresaluut op dit weemoedig graf.
= Gedelegeerden van de Verenigingen van directeuren en uitgevers van
dagbladen uit een achttal WestEuropese landen hebben in een dezer
dagen te Amsterdam, onder voorzitterschap van resp. de heren J. van de
Kieft en J- W. Henny, gehouden, conferentie besloten tot de oprichting
van een Internationale Federatie.
In het voorlopig comité zullen zitting hebben gedelegeerden* van de
verenigingen uit Zwitserland, Frankrijk, België en Nederland.
= Voor de duur zijner detachering
aan de Ned. ambassade te Ottawa,
is aan mr. -L. G. A. Schlichting de
persoonlijke titel van persattaché
verleend.

= The Knickerbocker in New York
is thans maandblad voor de lage landen. Editor: Simon Koster; Associate
editors Robert Kiek en Max Tak;
News editors: Floris Canté, Daniel
L. Schorr, Martin Zwart. Directeur:
.Albert Balink (die indertijd het blad
in Californië stichtte). De kantoren
zijn nu gevestigd bij Aneta. Het blad
telt maandelijks acht-en-veertig pagina's, waarvan acht in het Nederlands. Het ziet er, met zijn vele illustraties op mooi papier, uitstekend
uit. Als hoofdredacteuren heeft het
respectievelijk gehad: Albert Balink,
Bernard Person, weer Albert Balink,
mr. L. A. Ries en nu' Simon Koster.
Als directeur: Albert Balink, Alexander Tailleur, Albert Balink.
= Jan Goderie, de even bekwame als
vrolijke Haagse correspondent van
De Tijd, werd hoofdredacteur van Het
Lichtspoor (Indische editie).
= Inmiddels is de redactie van Het
Lichtspoor van Amsterdam naar Den
Haag verhuisd.
= S. Stokvis is benoemd tot redacteur bij de Wereldomroep voor uitzending van het Nederlandse nieuws
naar de overzeese rijksdelen.
= De heer Michael A. Robb verving
de heer Gauntlett als pers-attaché
bij de Britse Ambassade in Den Haag.
= Met groot leedwezen wordt het
overlijden bericht van kapitein Jan
Werkman, bekend sportjournalist.
== Bram van Echt, R. Evenhuis, Basjou en Joost de Klerk zijn nu werkzaam ter redactie van Elseviers
Weekblad.
— Dr. Johan Hartog trad af als
hoofdredacteur van de Gooi. en Eemlander.
(Wij" houden ons ten zeerste
aanbevolen voor berichten voor
deze rubriek. Vooral die van
mutaties
zijn
ons
uiterst
welkom.)
Redacteur-verslaggever, 29 jaar
oud, werkzaam bij flink provinciaal dagblad, zoekt positie met
wat meer vooruitzichten. Enige
jaren ervaring als redacteur en
verslaggever
voor
algemeen
nieuws en sport, ook grotere reportage. Goede stijl en veel werklust. Brieven onder No. 2/48, De
Journalist.

H O OOFFDDRREE ED A C T E U R
Groot provinciaal, vooruitstrevend dagblad
da;
in Noord-Holland, met verschillende edities, zoekt hoofdredacteur
hoofdredacteu met practische ervaring op- alle
lev
terreinen van het journalistieke leven.
Goed organisatievermogen is
absolute vereiste. Gedegen kennis van de provincie Noord-Holland strekt
tot aanbeveling.
Brieven, met uitvoerige inlichtingen o"
over tegenwoordige, eventueel vroegere werkkring, onder No. 7/48, Bureau
Burea van dit Blad.

13

JUBILEUM J. J. I • DOORENBOS
De nestor der Zeeuwse journalisten gehuldigd
Doorenbos, dat had je
JA,tenvriend
volle verdiend, om eens een
keertje in de bloemen gezet te worden en de echt gemeende gelukwensen van je directie, collega's en vrienden in ontvangst te mogen nemen.
Je bent altijd zo'n heel bescheiden
man geweest. Maar nu het veertig
jaar geleden was, dat je je eerste
schreden zette op het glibberig- pad
der journalistiek, en nu je die lange
weg zó hebt afgelegd, dat je velen
tot een voorbeeld van toewijding en
plichtsbetrachting bent geweest en
voor alle persmensen, met wie je in
aanraking .kwam, een joviale, hartelijke kameraad waart, nu hebben we
je in onze kring genodigd en eens
gezellig met je willen praten en eten.
Je hebt vele collega's zien komen
en ook zien gaan. Ja, toen je op 7
Februari: in de Nieuwe Doelen in je
geliefde Middelburg de kring overzag, heb je er maar een paar ontdekt, die tot de oude garde behoren.
Mag ik als een van degenen, met wie
je een lange reeks van jaren hebt
gewerkt, een kort artikeltje in „De
Journalist", die je altijd zo trouw
leest, wijden?
Meer dan 20 j a a r heb ik vrijwel
elke dag copie v a n je gekregen en
die bewerkt. Wat een ontelbaar aantal berichten en verslagen van jouw
hand heb ik onder mijn ogen gehad.
Hoe dikwijls hebben we samen aan de
perstafel gezeten in de vaak afschuwelijk vervelende raadsvergaderingen van Middelburg, in de soms langdurige Statenzittingen, op de jaar:
lijkse landbouwdagen en in de tenten op tentoonstellingsterreinen.
Maar altijd kwam ik weer onder
de indruk van bepaalde eigenschappen, die je sierden. Ik wil er enkele
noemen.
Je geweldige ijver. Nooit zag je tegen het werk op. Wat kon je toornen, als je jongere collega's zag
luieren. Je was letterlijk overal bij,
dikwijls zelfs het eerste. Hele dagen
en meestal ook nog een stuk van de
nacht zat je te ploeteren, hetzij voor
je eigen krant, hetzij voor de vele
andera bladen, die van jou hun WaL
chers nieuws kregen. Veel tijd om te
eten en te slapen nam je er niet af
-en het was een hoge uitzondering, als
je eens met een paar dagen vacantie
ffing. •
Je betrouwbaarheid.
Niet alleen,
dat we op je als mens aankonden en
dat je je beloften nakwam, maar ook
je werk was betrouwbaar. Ik weet
dat uit. ervaring. Geen sensatie, geen
fantasie. De redacties konden je berichten gerust zonder verdere informaties plaatsen. Je hebt de journalistiek altijd met ere gediend.
Je hulpvaardigheid.
Nooit deed,
voor zover ik weet, een collega tevergeefs een beroep op je. Altijd was
je bereid om te helpen.
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Je onpartijdigheid
en
verdraag,
saamheid. We zijn geen geestverwanteii i n religieuze en politieke zin.
Maar nooit is hierover tussen ons in
al die jaren in de persoonlijke omgang een onaangenaam woord gevallen. We wisten best, wat we aan
elkaar hadden en konden rustig over
de wederzijdse standpunten praten.
E n verwijdering bracht dat nooit.
Of je nu een verslag moest geven
van een vergadering van je eigen
partij ofi Van een van de „tegenpartij",
het had op je werk niet de minste
invloed. Dat was objectieve journalistiek.
Doorenbos, ik hoop van harte, dat
de vele goede wensen, die je op
7 Februari' zijn meegegeven, in vervulling zullen gaan.
Dat ze van harte gemeend waren,
daarvan kun je zeker zijn. Vijanden
heb je niet, dan alleen onder de
Duitsers en hun trawanten, die je in
1942 uit Zeeland hebben verbannen.
Ik weet, hoe je dat ontzaglijk pijn
gedaan heeft.
Maar je hebt het voorrecht mogen
smaken, om in je helaas: zo zwaar
getroffen gewest terug te kunnen
keren.
Dat je hier nog menig jaar moogt
verblijven en ook nog wat kunt
blijven werken!
Goes

A. DE LANGE

Veertig jaar
in het vak
^ U N Zeeuwse collega's en vele
"
andere vrienden en bekenden
hebben Zaterdag 7 Februari de heer
J. P. Ph. Doorenbos, beter bekend
ails „Jos" Doorenbos, in verband met
zijn 40-jarig jubileum als journalist
een hartelijke huldiging bereid.
Eigenlijk door een toeval belandde
de heer Doorenbos in 1908 in de journalistiek. Aanvankelijk werkte hij
voor het correspondentiebureau van
wijlen zij$ mentor D. A. P. de Zeeuw
en later werd hij verbonden aan de
voormalige Middelburgse Courant
als stadsverslaggever. Aan deze
krant met traditie werd hij zelf een
stuk traditie: iedereen in Middelburg
en velen daarbuiten leerden hem
kennen als een kundig journalist en
een aangenaam mens en zijn kennis
van Middelburgse- en algemeen
Zeeuwse zaken werd spreekwoordelijk.
Toen door een aanzienlijke uitbreiding en door samenwerking de
Middelburgse Courant over ging in
de Provinciale Zeeuwse Courant
bleef Doorenbos ook voor het nieuwe
blad de verslaggeverij en de reportage verzorgen. De laatste jaren
behartigde hij voor dit dagblad de
Goesse berichtgeving. Op 1 December

Dit nummer verschijnt iets te laat,
doordat een deel van de kopij pas na
de bestuursvergadering van 28 Februari koqjj worden doorgegeven. Ter
bespoediging van de afwerking is een
aantal bladzijden al eerder opgemaakt, waardoor de indeling wat
onregelmatig is. geworden. Overvloed
van „officiële" kopij op het laatste
ogenblik was oorzaak dat enkele
andere actuele stukken, waaronder
een over het afscheid van coll. Berding van de Zwolsche Crt.. moesten
blijven liggen.

j.1. is hij met pensioen gegaan, doch
dit meer in naam dan metterdaad.
Zijn collega's weten het: als Doorenbos niet meer voor de krant kan
werken, lééft hij niet meer en daarom — maar daarom niet alleen .
blijft hij een gewaardeerde en wel^
kome medewerker, op wiens kennis
van Zeeuwse zaken nog dikwijls
door zijn collega's, die niet in Zeeland geboren en getogen zijn, een
beroep wordt gedaan.
De
Zeeuwse
Journalistenkring
bood de jubilaris een „broederlijke
maaltijd" in De Nieuwe Doelen te
Middelburg aan, waarbij de stemming uitstekend en de toespraken
talrijk waren. Coll. Schraver uit
Rotterdam vertegenwoordigde het
hoofdbestuur van de N.J.K. en
tevens de oudere collega's, die in het
— inmiddels grijze — verleden met
Doorenbos in Middelburg hebben
samengewerkt of onder zijn leiding
de eerste schreden zetten op het pad
der journalistiek. Namens deze bood
de heer Schraver hem een vulpen en
bloemen aan. Tot de andere sprekers
behoorden de heren F. B. den Boer
en F. van de Velde, directeuren van
de P.Z.C., G. Ballintijn, hoofdredacteur van dit blad, H. A. Bosshardt
voorz. v. d. Z.J.K., N. J. Karhof namens De Stem en J.- J. Tevel namens
het Zeeuws Dagblad. Er waren veel
bloemen en talrijke mooie geschenken, er werden oude herinneringen
opgehaald en vele
welverdiende
pluimpjes werden op de hoed van de
jubilaris, voor wie deze huldiging
een bekroning was van zijn loopbaan, gestoken.
G. B.

Rechtspositie
Nieuwsblad-journalisten
T J E T bestuur der Federatie van
**• Ned. Journalisten heeft, nu de
C.A.O. voor dagblad-journalisten is
afgesloten, met het bestuur van „De
Neo\. Nieuwsblad Perst" lbaspi*ekingen gevoerd inzake een regeling der
rechtspositie van de journalisten,
werkzaam aan nieuwsbladen.Deze besprekingen hadden een inleidend karakter, waarbij besloten is,
dat het N.N.P.-bestuur gegevens zal
verzamelen inzake de situatie bij de
redacties dezer bladen.

Journalisten v *n alle landen
D U L L E T I N No. 5 (Januari 1948)
van de International Organization of Journalists bevat de volgendewetenswaardigheden.
De Nationale Federatie van Italiaanse Journalisten riep op 17 Januari
telegrafisch de steun van de I. O. J.
in. Een verbond van dagblad-uitgevers in Midden- en Zuid-Italië „viciously attacked" de journalistenorganisaties, „suggesting a series of
separate
local bargainings"
en
„trying to produce a split inside the
Federation and to prevent its activity, and this in spite of their having
signed a National Contract". Als antwoord organiseerde de journalisten
een proteststaking. De I. O. J. kon
niet tussenbeide komen, daar de
Italiaanse Federatie nog niet is aangesloten, maar betuigde haar sympathie.

imaginary, false, distorted or incomplete reports likely to slander or
injure anybody or to spread mutual
mistrust, hatred, distorted information and opinion, thus injuring the
public interest;
2X) report on results of these investigations to the Association of Czechoslovak Journalists, submit a comparison between the examined distorted report and the ascertained (or
ascertainable) truth J|id make pro^
posals as to • the publication of the
results of investigation or to any
other measure to be taken.

Unesco heeft 950.000 dollar uitgetrokken voor de secties Pers, Radio
en Film. Het hele budget van Unesco
beloopt 7.500.000 dollar.

De I. O. J. houdt zich bezig met
het geval Champenois. Collega Champenois is, of liever was, correspondent van de Agence France Presse
in Moskou, waar hij de oudste van de
buitenlandse correspondenten was.
Hij is er de hele oorlog door gebleven. Toen onlangs een zekere spanning tussen Parijs en Moskou aanleiding werd tot het terugroepen van
kolonel Marquié, hoofd van de Franse
repatriëringscommissie in Moskou,
zond Champenois hem een betuiging
van sympathie. Van deze brief werd,
met goedvinden van Champenois,
inzage verstrekt aan andere Franse
correspondenten in Moskou, met het
gevolg dat de tekst gepubliceerd
werd.

Het Tsjechoslowaakse Journalistenverbond heeft voor zijn eerstvolgende jaarvergadering deze resolutie
op de agenda geplaatst:
The Association of Czechoslovak
Journalists resolves to establish, in
co-operation with prominent representatives of cultural life, a Commission of Investigation on Information, which will, — with the assistance of the officials concerned, .— regularly investigate how
rules of true and fair information
are being kept or violated. This
Commission will
1) collect and with regard to the
abovesaid principles examine any
certified complaint on diffusion of

A.F.P. riep daarop zijn correspondent terug. Deze weigerde en werd
ontslagen. A. F. P. verwijt Champenois dat hij a) persoonlijk stelling
heeft genomen in het gevaï-Marquié;
b) iets heeft gepubliceerd buiten
A. F. P. om. De I. O. J. heeft de zaak
ter hand genomen omdat ze valt
onder de volgende resolutie, door
Australië op het jongste congres van
de I. O. J. voorgesteld en met algemene stemmen aangenomen:
„Every journalist in his own time
shall be free to indulge in any political activity
without interference
from the proprietor or the management of the newspaper or radio organisation for which he works."

Ervaren, all-round journalist met
jarenlange practijk aan groot
dagblad, gewend leiding te geven
aan een redactie, volledig op de
hoogte van parlementaire en
departement, berichtgeving, wenst
van werkkring te veranderen.
Brieven onder nr. 1/48.

JONG JOURNALISTE,
allround, met veelzijdige ervaring „
en ontwikkeling, 3 jaar werkzaam
bij groot dagblad, wenst van
werkkring te veranderen.
Brieven onder No. 8/48, „De
Journalist".,

. De Roemeense journalistenvereniging heeft sinds April 1947 een C.
A. O. Er zijn negen' salarisgroepen.
Sinds de munthervorming van 15
Augustus 1947 vallen de journalisten
in op één na de hoogste loonklasse
(die voor zware arbeid; de hoogste is
die voor ondergrondse arbeid, dus in
de mijnen). De salarissen variëren
van 6000—14.000<rlei p. mnd en hebben een koopkracht die het vijfvoudige is van die der salarissen uit de
inflafietijd. Nachtwerk wordt 15 %
hoger betaald. De vacanties duren
van 7 tot 30 dagen, afhankelijk van
het aantal dienstjaren. Als ze met
vacantie zijn, krijgen journalisten
50 % korting in hotels en restaurants. Ruime steun bij ziekte, huwelijk, gezinsuitbreiding en sterfgeval
in het. gezin. Vrije geneeskundige behandeling. (Een arts is in volle dienst

aan de Unie verbonden). Pensioenregeling: 4500—8000 lei per maand.
In België is in 1947 geen enkel blad
om politieke redenen vervolgd of geschorst. Nog nooit is sinds 1830 aan
een journalist de toegang tot het
land geweigerd of is een journalist
over de grens gezet. De kranten hebben door de week gemiddeld 8—10
bladzijden, 's Zondags 10—20; het minimum is 6 bladzijden. Het nieuwe
invoerrecht ingevolge de Beneluxovereenkomst, dat op 1 Januari 1948
van kracht is geworden, zou een
aanzienlijke verhoging van de rechten
op krantenpapier hebben meegebracht. De I. O. J. schaarde zich achter de persorganisaties met een
krachtig protest, met gevolg dat het
tarief werd verlaagd. De 49 Belgische
dagbladen hebben een gezamenlijke
oplaag van ongeveer twee millioen;
de voornaamste zijn gevestigd in
Brussel, Antwerpen, Luik, Gent
Charleroi en Namen. Het ministerie
van Binnenlandse Zaken verstrekt
na goedkeuring door de Algemene
Persvereniging, nationale perskaarten, waaraan persfaciliteiten verbonden zijn. Een tuchtraad voor journalisten is in functie.

Federatie-Nieuws
DE C.A.O. VOOR
DAGBLAD-JOURNALISTEN
/ " | P 3 Februari j.1. werd een bespre.
" king gehouden tussen de „Loon.
commissie" van de Stichting van Ae
Arbeid en vertegenwoordigers van de
N.J.K., K.N.J.K. en de N.D.P. 1945,
als partijen bij de afgesloten C.A.O.
voor dagbladjournalisten. In deze bijeenkomst, welke in een prettige sfeer
verliep, hebben de gedelegeerden van
directeuren en journalistenorganisatie verscheidene punten van de C.A.O.
toegelicht, teneinde de Commissie de'
nodige gegevens te verschaffen voor
het door de Stichting van de Arbeid *
aan het College van Rijksbemïddelaars uit te brengen advies.
Met Rijksbemiddelaars zal nu op
10 Maart a.s. een bespreking worden
gehouden.

LEZING VAN COLLEGA
Mr. M. ROOY TE UTRECHT
Zaterdag, 14 Februari heeft de
Federatie-voorzitter, Mr. M. H.
'Rooy, voor de gecombineerde vergadering van de Utrechtse afdelingen van de Ned. Journalisten Kring1
en de Kath. Journalisten Kring gesproken over: „De maatschappelijke
positie van de pers en haar verhouding tot de overheid".
De bijeenkomst had plaats in de
Senaatszaal van de Rijksuniversiteit,
waar ook verschillende autoriteiten
aanwezig waren. De burgemeester
van Utrecht, Mr. Dr. G. A. W. ter
Pelkwijk had aan de bestuurstafel
plaats genomen en opende na afloop van de voordracht het geanimeerde debat.
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. RECHTSPERSOONLIJKHEID
VOOR DE N.J.K. EN DE K.N.J.K.
E lang afgewachte verklaring van
de Ministers van Justitie en
Sociale Zaken, dat de N.J.K. en de
K.N.J.K. geacht worden een voortzetting te zijn van de vroegere N.J.K.
en N.R.K.J.V. is thans afgekomen.
Deze verklaring heeft tot gevolg,
dat de na de oorlog opgerichte Kringen in de rechten en verplichtingen
der vroegere organisaties treden en
tevens rechtspersoonlijkheid verkrijgen. Eerst nu zullen op goede grond
vorderingen geldend kunnen worden
gemaakt tegen het in liquidatie zijnde
Verbond van Journalisten. Daar er
op het restant van het vermogen van
het Verbond nog meer aanspraken bestaan, zal men van het resultaat hiervan geen al te hoge verwachtingen
mogen koesteren.

D

PERSLEGITIMATIEKAARTEN

NEDERLANDSE SPOORWEGEN
f\P
verzoek van de Nederlandse
^ ^ Spoorwegen wordt er de aandacht
•op gevestigd, dat zij, die een perslegitimatiekaart hebben aangevraagd
en deze nog niet ontvingen, alvorens
zich tot het hoofdkantoor der N.S.
om inlichtingen te wenden, goed doen
zich eerst te vergewissen of hun
kaart niet reeds op het door hen opgegeven station ter beschikking ligt.
Het is de N.S411.I. niet mogelijk alle
aanvragers afzonderlijk omtrent het
gereed liggen der kaarten in te
lichten.
Wij herinneren eraan, dat bij het
afhalen der nieuwe kaarten de oude
kaarten dienen te worden ingeleverd.

„Onze deur staat open
o m U te o n t v a n g e n "
GEZELLIG APERITIEF IN
ONZE BAR EN LOUNGE
S C H I T T E R E N D E ZALEN
VOOR VERGADERINGEN,
RECEPTIES EN DINERS
ORKEST:
G E R A R D V. D. B R O E K

VICTORIA HOTEL AMSTERDAM
8AGDAP 1 K A N - ; A $
9343 KM 1 ^96+KM
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Achter de schermen van
de Internationale Pers kijkt
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het Britse Weekblad voor Pers
en Journalistiek, reclame- en
druktechniek.

Wekelijks franco per post f 22.50 per jaar.
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Nederland: 82 Laan v. Leeuwesteyn, Voorburg
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