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RADIOCRITIEK OP DE KRANT
Huisvrouwen verkeerd voorgelicht
Het Binnenhof heeft er ,in zijn
oudejaarsnummer de aandacht op
gevestigd, dat het een hachelijk ding
is, te zweren bij wat er „in de krant"
staat. Mevrouw A. J. Otte-Arnolli
heeft op 28 (Januari in haar radiorubriek „Goedenmorgen, huisvrouwen!" daar een paar voorbeelden
uit aangehaald:
Maandag 26 Januari:
„Djokja
aanvaardt onvoorwaardelijk de 6
Renville-punten" luidde de vette kop.
De practijk kennen we nu wel.
Donderdag 11 Maart:
„Koning
Gustaaf van Zweden overleden".
Aldus het laatste bericht. In elk
geval kent de Koning zijn eigen
necrologie, want hij leeft nog steeds.
Zaterdag 8 Mei: „Tabak op 1 Juli
vrij?" Het Binnenhof en de rokers
vragen zich dat nog af.
Donderdag 10 Juni: „Morgen rust
in Palestina". Hoeveel Joden en Arabieren zouden er nadien nog gesneuveld zijn?
Enkele malen in Juli: „De Belgische koningskwestie wordt na de
15de September opgelost", schreef
onze Brussslse correspondent in zijn
brieven. Nog steeds heeft hij gelijk,
immers het is al lang na de 15de
September?
Leopold zou alleen
gaarne weten wanneer.
Maandag 18 October: „Sjarifoeddin
vermoord". Nu zwerft hij weer ergens
in Oost-Java.
Als een krant zo zijn eigen lezers
laat zien, dat haar berichtgeving niet
onfeilbaar is, zo vervolgde mevrouw
Otte, hebben wij lezers de plicht
maar niet voetstoots alles te geloven, en vóór wij een conclusie
trekken uit een krantenbericht, te
informeren of het wel juist is.
Vrijheid en verantwoordelijkheid
De stelligheid waarmee luisteraarsters geloven in de onfeilbaarheid
van een krantenbericht, dat ze mij

toesturen, is voor mij een bewijs te
meer, welk een verantwoordelijk
bedrijf het schrijven in de krant is.
Nu is vrijheid van drukpers, zoals
die in ons land bestaat, een kostelijk
goed, waarop wij ons nogal eens
verheffen wanneer wij vergelijkingen
maken met andere landen. Bij ons
mogen de journalisten en de kranten
zelf beslissen, wat zij zullen publiceren en hóé zij het zullen doen. En
juist het grote vertrouwen, dat de
grote massa van het krantenlezend
publiek stelt in deze publicaties,
moest er toe leiden, dat een journalist zich dat vertrouwen waardig
maakt en een gevoel van grote verantwoordelijkheid heeft. Helaas is
dat niet altijd het geval.
Hier komt bij, zei mevrouw Otte,
dat het krantenlezend publiek dikwijls niet lezen kan. Als er bv. geschreven wordt: Het gerucht gaat,
dat de tabak vrij komt, dan letten
velen alleen op dit laatste en verkondigen aan ieder die het geloven
wil, dat de tabak gauw van de bon
komt. Het was slechts een gerucht
en geen feit, maar het gevolg is een
massa onrust in allerlei kringen, en
daarom moet men met het lezen van
een dergelijk krantenbericht zo voorzichtig zijn, als het eenmaal zo onvoorzichtig in de krant is gezet. Men
kan niet eens zeggen dat het bericht
een leugen is, want natuurlijk zal
de tabak wel eens van de bon
komen, maar wanneer, daaromtrent
bestaat nog geen enkele zekerheid.
Voorbarige berichten
Hoe vaak hebben wij in het verleden niet dergelijke voorbarige berichten gehad, die vaak waren ingegeven door de wens van belanghebbenden om de artikelen vrij te
mogen verkopen? Hoe vaak stond
er niet in de krant: melk spoedig
zonder bon? Weliswaar met een
vraagteken, maar bij de grote massa

was weer de suggestie gewekt, dat
de melk spoedig vrij zou komen,
ofschoon er op dat tijdstip nog niets
van te voorspellen was. Hoe dikwijls
zijn wij blij gemaakt met het bericht
dat de jam vrij zou worden verkocht,
terwijl althans de journalist moest
weten dat hst officiële standpunt
was, dat jam en andere suikerhoudende producten bonvrij zouden
worden verkocht op het moment dat
ook suiker van de bon zou zijn. Herinnert u zich nog,
hoè vaak de
afschaffing van de keuzebon is aangekondigd en weer ingetrokken? Bij
deze onjuiste berichtgeving moest
telkens de Voorlichtlngendienst van
het betrokken departement
een
tegenspraak geven. Maar het grote
publiek, dat alleen de 'berichten lesst
en niet weet hoe ze in de krant
komen, moet wel de indruk krijgen,
dat er wat hapert aan die Regeringsvoorlichting.
Mevrouw Otte nam daarop een
aantal recente berichten onder het
mes waarin de voorlichting die de
pers heeft gegeven positief onjuist
en op bedenkelijke wijze misleidend
is gewesst.
Daar was allereerst het bericht dat
er wegens de grote aardappeloogst
deze winter 10 % aardappelmeel in
het bruine brood zal worden verwerkt. Ten eerste was de regering,
toen dit bericht verscheen, nog in
volle (en moeilijke) onderhandeling
met de aardappelmeelfabrikanten.
Maar in de tweede plaats zijn er
kwalijke reacties gewekt door de
mededeling dat de gebruikers van
wittebrood voor de toevosging van
aardappelmeel
gespaard
zouden
'blijven — wat nooit de bedoeling is
geweest en dan ook niet is geschied.
Op soortgelijke wijze is een bericht over een mogelijke wederinvoering van het menggebod voor
margarine
(verplichte
toevoeging
van 15 % roomboter) onjuist gebleken. Van de kant van het bedrijfsleven zijn voorstellen in die zin aanhangig gemaakt, maar er is niets
van terechtgekomen.
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Ten onrechte beschuldigd
Een artikel in een van de bladen
waarin werd betoogd dat de prijzen
van enige van de voornaamste
levensmiddelen best omlaag zouden
kunnen, heeft in huisvrouwenkringen
heel wat verontwaardiging gewekt
— niet op de schrijver, maar op de
regering, die, indien het artikel juist
was, haar plicht zou hebben verzuimd
om de prijzen zo laag mogelijk te
houden. Een analyse van de argumenten van dit artikel door mevrouw
Otte laat er echter weinig van over.
De te hoge prijzen zouden het gevolg
zijn van prijsafspraken tussen de
producenten, waartegen de regering
niet voldoende zou optreden. Ten
aanzien van vleeswaren ib.v. zou er
maar één fabriek zijn die zich aan
de afspraken niet stoorde, en deze
fabriek zou deswege door de ondervakgroep als het zwarte schaap worden beschouwd. De werkelijkheid is
dat er tussen de coöp. vleeswarenfabriek te Akkrum en de ondervakgroep een conflict bestaat over de
afzet van een bepaald deel van de
productie via de grossiers, een conflict dat echter geen enkele betrekking heeft op de prijs. De prijzen van
vleeswaren
zijn
bij verordening
geregeld en scherp uitgerekend.
Een ander voorbeeld uit hetzelfde
artikel: „Heeft het rapport van de
commissie-Polak niet verklaard, dat
gerust de prijs van het brood 1 cent
per 800 gram omlaag k o n ? " Het
rapport-Polak is aan de regering
uitgebracht en is ter vertrouwelijke
kennisneming aan de Tweede Kamer
aangeboden. Over verlaging van de
broodprijs wordt er met geen woord
in gerept.
Een bericht dat door onvolledigheid een onjuiste indruk wekte, was
dat betreffende de vrije verkoop
van levertraan. Dit stond zo in de
krant, dat de lezers wel moesten
geloven dat dit product nu voortaan
ook onbeperkt te koop was. Hiervoor
zijn echter de voorraden te klein; het
blijft dus aan apothekers en drogisten overgelaten hun toewijzingen zo
billijk mogelijk over hun klanten te
verdelen.
Vriendin die feilen toont
Tot zo ver de beschouwingen van
mevrouw Otte. Er zijn natuurlijk
allerlei oorzaken te vinden voor het
ontstaan van zulke onjuiste berichten, en in een aantal gevallen zullen
de betrokken journalisten zich van
schuld kunnen vrijpleiten. De spreekster voor de Vara heeft echter kennelijk niet de bedoeling gehad, iets
of iemand te beschuldigen. Zij heeft
alleen de pers willen wijzen op het
verantwoordelijke van haar taak, en
op haar plicht beschouwingen en
berichten tot het uiterste te toetsen,
én ten volle rekening te houden met
de neiging van het publiek om slordig
te lezen en bv. voorwaardelijke mededelingen in onvoorwaardelijke om
te zetten.
Voor zulke opbouwende critiek
kunnen Wij alleen maar dankbaar zijn.

Journalistiek in
Indonesië
Naar aanleiding van de beschouwing van de heer Evenhuis in het
October-nummer!) van „de Journalist", zou ik graag enkele opmerkingen maken, meer als aanvulling
dan als critiek. De heer E. schreef
n.1. zijn artikel, toen hij nog slechts
enkele maanden im deze landen vertoefde en uiteraard kon zijn bijdrage
dus niet anders zijn dan een momentopname, terwijl er bovendien
inmiddels alweer enkele maanden
verstreken zijfa. en dus- ook de
situatie alweer enigszins is veranderd.
Dat er geen journalistenorganisatie bestaat is niet helemaal juist.
Men is gekomen tot heroprichting
van de voor de oorlog bestaande
organisatie, maar die heroprichting
viel in een periode dat er nog vrijwel
geen vrije kranten verschenen en
dus ontstond een organisatie waarin
naast „echte" journalisten tal van
personen kwamen die mooit iets met
journalistiek te maken hadden gehad, maar die op een of andere wijze
terecht zijn gekomen bij de R.V.D.
of legercontacten. iDe situatie op
dit gebied is dan ook — en dat bedoelde de heer E. —. zeer onbevredigend.
Het voornaamste deel van .mijn
betoog sluit aan op de opmerking
van E., dat een journalist die zich
hier ©en bestaan wil veroveren, veel
meer dan vroeger zich zou dienen
te beraden: „een onzekere onderneming, waarbij men vrijwel alles in
de waagschaal stelt". Ik zou daar
het volgende over willen zeggen:
het is altijd zo geweest, dat Nederlanders, die het prachtige, knusse,
maar veelal ook bekrompen moederland verlieten, :min of meer „alles
in de waagschaal stelden". Dat nu
meer in de waagschaal gesteld zou
"worden dan voor de oorlog, betwijfel
ik.
Op het gebied van sociale voorzieningen zijn we hier ver achter,
maar niet alleen in de journalistiek.
Dat geldt op elk gebied. Daar staat
tegenover dat we —. behalve in
enkele crisisjaren — hier practisch
geen werkloosheid kenden. Wie wat
kon had een baan. Nu is dat weer zo.
Twee andere opmerkingen van de
heer E.: „De Indische journalistiek
kan niet datgene geven wat een
een goede Hollandse krant vermag
te bieden" en „veen peil
dat
overigens nergens uitsteekt boven
dat van een goede provinciale krant
in Nederland.". De tweede opmerking isi m i . te rekbaar om er op in
te gaan, want wat is het criterium
voor een „goede provinciale krant" ?
En wat de eerste opmerking betreft:
i) Deze bijdrage hebben wij met aanzienlijke vertraging ontvangen; bovendien moest zij door gebrek aan plaatsruimte de vorige keer blijven overstaan. — Red.

men moet rekening houden met het
feit, dat de krantenbedrijven hier in
de periode van opbouw zijn. Om een
voorbeeld te geven: Toen we de
ruïne van de Locomotief (het bedrijf, dat ik het best ken) in Semarang zagen, zeiden deskundigen:
„Hier is nooit meer iets van te maken". Dank zij vooral de onverwoestbare energie van Indonesisch en
Chinees personeel draait de Loc nu
weer in haar 07ste jaargang
Voor de oorlog 3 dagen per week
12 pagina's, 2 dagen 16 pagina's en
Zaterdag® 20 pagina's, plus een
ochtenblad van 4 pagina's. Nu inderdaad nog maar 4 pagina's per
dag. Maar deze oude Loc met hoofdredacteuren
als Lievegoed,
het
latere kamerlid Stokvis, de Keizer,
van Goudoever, was m.i. meer dan
een provinciaal blad en bood voor
de oorlog niet minder dan een goede
Hollandse krant. Nu — na de oorlog,
draait de Loc pas ruim een jaar
weer en zetterij en drukkerij zijn in
elkaar gezet van wat velen oud
roest noemden.
Dat de tijd van de tropenjournalistiek voorbij is, is juist. Dat is al
minstens 1 20 jaar het geval en dat
de toekomst onzeker is, kan evenmin ontkend worden. In Nederland
lijkt mij de toekomst overigens niet
minder onzeker.
E r is, al met al, naar onze mening
geen enkele reden, waarom jonge,
gezonde mensen niet naar Indonesië
zouden gaan. Inderdaad hangt er
veel vanaf wie de werkgever is.
Zorg dus voor behoorlijke voorwaarden en voor een keuring. Wie niet
tegen het klimaat kan — uitzonderingen overigens —• g a a t een periode
van ellende tegemoet. Maar wie gezond is en durf heeft, kan hier nog
altijd een mooie toekomst hebben,
ook in de journalistiek. Misschien
vooral in. de journalistiek. Er kan
hier prachtig werk gedaan worden
door goede vakmensen, die van dit
land en van dit volk leren houden.
En dat doet bijna iedereen die er,
zoals ik, sedert .20 jaar woont, en
werkt in de journalistiek.
A. W. COLIJN
Hoofdred. De Locomotief, Semarang, en De Vrije Pers, Soerabaja
Correspondentie voor redactie en
administratie a.u.b. richten
p / a Bureau der
FED. v. NED. JOURNALISTEN
gebouw Persmuseum
Nieuwezijdskolk 23
Amsterdam-C.
Telefoon 46910 — Giro 418318
(ten name v. d. Fed. v. d. N.J.K.)

Uit het leven van de Kring
N.J.K.-bestuur vergadert
Zaterdag 26 Februari vergaderde
het N.J.K.-bestuur
in Restaurant
„Van Haagen" te Amsterdam.
Daar de voorzitter, coll. Rooy door
ziekte verhinderd was, werd de vergadering geleid door de vice-voorzitter, coll. Schraver. Behalve coll.
Schilp waren alle andere bestuursleden aanwezig.
Werkloosheidsverzekering
Inzake aangevraagde voorschotten
uit de Weerstandskas nam het bestuur enkele beslissingen. In verband
hiermede werd voorts besloten te
onderzoeken, hoe het staat met de
werkloosheidsverzekering voor journalisten. Vóór 1940 heeft terzake
een regeling bestaan, doch — voor
zover bekend — is die toen nooit in
de practijk toegepast.
Candidaturen
Conform de adviezen der betrokken afdelingsbesturen werden 22
nieuwe leden tot de N.J.K. toegelaten. De beslissing over enkele
andere candidaturen werd aangehouden.
De alg. vergadering
Behandeld zijn vervolgens de door
de afdelingen ingediende voorstellen
ter behandeling op de alg. vergadering van 19 Maart a.s. Deze voorstellen zijn door het bestuur van een
prae-advies voorzien. (Voor voorstellen en prae-adviezen zie men de in
dit nummer opgenomen aanvullingsagenda der algemene vergadering).
Kaarten-Schiphol
Inzake de met het Departement
van Financiën gevoerde besprekingen
over doorlopende toegangskaarten
voor het douane-gebied op Schiphol
— welke besprekingen tot het beoogde doel hebben geleid — worden
mededelingen gedaan. Ter zake van
één onderdeel der regeling, waaromtrent zich op het laatste ogenblik
een verschil van mening heeft voorgedaan, verenigt het bestuur zich
met het door het dag. bestuur ingenomen standpunt.
Leesbibliotheken
Het bestuur besluit
inzake het
wetsontwerp betreffende de „Leesbibliotheken" aan de leden der
Tweede Kamer van de Staten-Generaal een adres te zenden, waarin op
verwerping van dit — met het beginsel der persvrijheid in strijd
zijnde — wetsontwerp wordt aangedrongen. Aan een kleine commissie
uit het bestuur wordt opgedragen
zulk een adres samen te stellen.
Afdelings-reglementeii
De door een aantal afdelingen aan

het N.J.K.-bestuur ter goedkeuring
voorgelegde
afdelings reglementen
geven aanleiding tot enige bespreking, daar in verschillende dier
reglementen een nauwkeurige omschrijving van het ressort der afdeling ontbreekt.
Het bestuur besluit
in de a.s.
Kringraadvergadering deze zaak aan
de orde te stellen en tevens op de
afdelingen, die nog niet haar reglement ter goedkeuring hebben ingezonden, aandrang te oefenen, dat zij
dit alsnog zullen doen.
Alvorens de vergadering te sluiten
heeft de vice-voorzitter een afscheidswoord gesproken tot de bestuursleden, die hetzij door hun verplichte
aftreding, hetzij door hun verzoek
om ontheffing, na de algemene vergadering geen deel meer zullen uitmaken van het bestuur, hun daarbij
dank brengende voor alles, wat zij
gedurende hun bestuurslidmaatschap
voor de N.J.K. zijn geweest.

Zeeuwse Journalistenkring
In de laatstgehouden vergadering
van de Zeeuwse Journalisten Kring,
die plaats had in Hotel de Korenbeurs te Goes, werd de beschrijvingsbrief van de algemene ledenvergadering, op 19 Maart in Den Haag behandeld. De leden konden zich
verenigen met de rekening N.J.K.
1948 en de begroting voor 1949 alsmede >met het beleid van de redactie
van De Journalist. Er werd besloten
het volgende voorstel ter behandeling
in de ledenvergadering in te dienen:
,,De Zeeuwsche Journalistenkring,
van oordeel, dat het gewenst is de
Kringraad enige malen méér per
jaar in vergadering bijeen te roepen,
stelt voor ieder jaar twee vergaderingen van deze Kringraad
te
beleggen buiten de bijeenkomst (en)
voor en/of na de algemene ledenvergadering".
Hierbij werd overwogen, dat de
belangstelling der leden van de
Z.J.K. voor wat zich in de N.J.K.
afspeelt, zeer groot is en er sedert
de kring in het Kringbestuur vertegenwoordigd is een aanzienlijke
toename van het medeleven met het
wel en wee van de N.J.K. is te bespeuren. Afdelingen, die geen vertegenwoordiger in het Kringbestuur
hebben, zijn aangewezen op De
Journalist en de verslagen der bestuursvergaderingen zijn ' uiteraard
beknopt.
De Kringraad nu, waarin wél alle
afdelingen vertegenwoordigd
zijn,
zou uitstekend als contactorgaan
kunnen dienen.
In verband met de lange reis, die
moet worden afgelegd om de vergaderingen
van de Z.J.K. bij te
wonen, had collega Schaap namens

de Brabantse collega's verzocht om
deze groep bij een andere kring in te
delen. Collega Ballintijn wees hem er
op, dat dit jaar een betere treinverbinding tot stand zal komen en
dat het overigens mogelijk zal zijn nu
•en dan ook in Bergen op Zoom,
Roosendaal of Breda te vergaderen.
Hij wilde de Z.J.K. gaarne het karakter van Zuidelijke afdeling zien
behouden en de vergadering onderstreepte dit. Collega Schaap trok
daarop zijn bezwaren in.
Men kon zich verenigen met de ten
aanzien van de vervulling der vacatures in het Kringbestuur gegeven
richtlijnen door de voorzitters van de
A.P., H.J.V. en R.J.V. in een expressebrief dd. 11 Februari. Met 9 van de
11 stemmen werd de voorzitter, coll.
H. A. Bosshardt te Vlissingen, aangewezen als candidaat in de vacatureBallintijn in het Kringbestuur. Voor
het geval hij benoemd zal worden,
werd coll. G. Ballintijn aangewezen
als afgevaardigde naar de Kringraad,
terwijl coll. J. J. Tevel als zodanig
en de collega's C. de Voogd en A.
Koolwijk als plaatsvervangende leden
werden herkozen. Coll. Schaap uit
Breda werd aangewezen als afgevaardigde naar de algemene vergadering.
Het bestuur werd gemachtigd
voorbereidingen
te treffen
voor
organisatie van maandelijkse bijeenkomsten, die voornamelijk als contactbijeenkomsten
zullen
dienen.
Coll. G. Ballintijn gaf tenslotte een
overzicht van het in de laatste vergadering van het
Kringbestuur
behandelde.
F. A. R.

Kennemer Journ. Vereniging
In de ledenvergadering van de
Kennemer Journalisten Verenging is
de agenda voor de op 19 Maart te
houden vergadering van de N.J.K.
behandeld en speciaal het punt de
bestuursverkiezing. De vergadering
was van mening, dat nog te veel
afdelingen niet in het kringbestuur
vertegenwoordigd zijn en besloot een
voorstel voor de Kringvergadering
in te dienen, waarin gevraagd wordt
het bestuur te laten bestaan uit het
dagelijks bestuur (dat door de ledenvergadering gekozen wordt) en door
vertegenwoordigers van alle bij de
kring aangesloten verenigingen. Om
te voorkomen, dat een bestuurslid,
dat tussentijds gekozen wordt kort
daarop moet aftreden, werd besloten
aan de kringvergadering een voorstel in te dienen, waardoor het mogelijk wordt dat 'bestuurslid onmiddellijk te herkiezen.
Enige leden vroegen of het mogelijk was aan de directie van de
Noord-Zuid-Hollandse Vervoermaatschappij te verzoeken journalisten

reductie te geven bij het gebruik
maken van de bus of de tram, zoals
ook de Nederlandse Spoorwegen
doet. üDe meerderheid van de vergadering voelde er niet voor een verzoek bij de vervoersmaatschappij in
te dienen. Iets anders zou het zijn,
als deze maatschappij een aanbod
had gedaan of een landelijke regeling gemaakt zou worden.

Gronings-Drentse Journalistenvereniging
De G.D.J.V. vergaderde in „De
Moriaan" te Assen, zoals gewoonlijk gaven niet alle leden vleselijk
blijk van tegenwoordigheid. Over hun
geestelijk nabijzijn past het ons niet
te oordelen. De bestuursverkiezing
verliep, daar geen tegencandidaten
waren ingediend, zonder strubbelingen. Coll. Ubink ontving de voorzittershamer uit handen van/ coll.
Bonder, die nu vice-voorz. werd; coll.
Reinders droeg de schatkamer over
aan coll. Ad. Goede en ontving van
coll. Heijs ,,al de dingen die daar
geschreven zijn." Slechts coll. De
Lange behield zijn gewone plaats.
Afgevaardigd n a a r de Kringraad
werden de coll. Heijs en Van Twisk,
met als plaatsvervanger(ster)
de
coll. Reinders en Gré Bos.
Bi} de behandeling van de agenda
voor de jaarvergadering werd een
voorstel aangenomen, strekkende dat
het Huish. Regl. niet in dien zin
worde gewijzigd dat de P.C.J.V. in de
Federatie kan worden opgenomen.
Coll. Ubink verhaalde van de toesprekingen
met het bestuur der
Friese J.V. en prof. Baschwitz. Gepoogd zal worden om in Groningen
te komen tot een opleiding voor
journalisten.
De toespraken aan het eind der
vergadering tot scheidende voorzitter en secretaris resulteerden na
het vallen van de hamer in enige
rondjes!
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Algemene Vergadering Amsterdamse Pers
Op 21 Februari j.1. heeft de „Amsterdamse Pers" in Hotel Polen haar
Algemene Vergadering
gehouden,
welke zo druk bezocht was, dat aanvankelijk een aanzienlijk tekort aan
stoelen het openingswoord van voorzitter Jan van den Bergh in de weg
stond. Niet alleen het aantal leden,
maar ook het aantal gasten, o.m.
Mej. Dr. de Boer, secretaresse van
het Instituut voor de perswetenschap,
was groter dan de stoutste dromen
van het bestuur hadden kunnen doen
vermoeden. De grote belangstelling
was zonder twijfel te danken aan het
agendapunt „Verkiezing Bestuursleden" en had tot gevolg dat het
bestuur in staat was het beleid
sedert de oprichting van de A.P. na
het optreden van het comité, dat
direct na de bevrijding de belangen
der Amsterdamse journalisten behartigde, ten aanhoren van een groot
aantal leden te verdedigen.
De voorzitter gaf in zijn openingswoord allereerst een overzicht van
de werkzaamheden gedurende de
bezettingsperiode van bijna drie jaar
van dit bestuur. Met vreugde constateerde hij, dat de A.P. er in geslaagd
is haar plaats van voor de oorlog in
het Amsterdamse leven te herwinnen.
Er is een aanzienlijk verschil tussen
de voor- en de na-oorlogse Amsterdamse Pers, omdat de eerste een
autonome vereniging was en de laatste een onderdeel vormt van een landelijke vereniging. Dat heeft zonder
twijfel de gang van zaken beïnvloed,
maar het neemt niet weg, dat de A.P.
de specifiek Amsterdamse journalistieke belangen volkomen zelfstandig
is blijven behartigen. Hij herinnerde
hierbij aan de Jubileum- en Inhuldigingsfeesten. Op het ogenblik is
vooral de aandacht geconcentreerd
op de samenwerking tussen de A.P.
en de afdelingen van de KNJK en
PCJV, een samenwerking, welke ons
reeds het zeer geslaagde oudejaarsfeest op 28 December heeft gebracht.
Er is alle reden om aan te nemen,
dat met dit feest een traditie is geboren.
Het onderling collegiaal contact is
een moeilijker punt, dat reeds nederlagen heeft gebracht. De veertiendaagse borrel met perschefs van
overheidsinstellingen en particuliere
bedrijven in de ABC-Club heeft evenwel zijn levensvatbaarheid bewezen
en biedt perspectieven.
Ondanks een voorstel van orde van
collega Burger, dat inhield allereerst
de zaken van de Amsterdamse Pers
zelve aan de orde te stellen werd toch
begonnen 'met de behandeling van de
Kringagenda. Dit ging in een zeer
snel tempo. Besloten werd Jan van
den Bergh wederom candidaat te
stellen voor de functie van secretaris
der NJK, Mevr. Gerda Brautigam
voor de functie van penningmeester
als opvolgster van coll. Koejemans
en coll. Johan Winkler als opvolger
van Mevr. van Meurs. Het voorstel

van het bestuur de redactie van „De
Journalist" te doen herkiezen, werd
zonder stemming aanvaard. Over ons
orgaan werden echter een tweetal
opmerkingen gemaakt. Coll. Paree
zag „De Journalist" liever wat dunner en beter uitgevoerd en coll. de
Gooyer had bezwaren tegen het opnemen van advertenties, tenzij deze
van „standing" zijn.
Aan de orde kwam daarna het verslag van de secretaris (dat in het volgend nummer zal worden afgedrukt)
en de mededeling van de penningmeester dat hij er niet in geslaagd
was een verslag van het financieel
wel en wee der A.P. samen te stellen.
Het verslag van de secretaris ondervond critiek van toll. Paree, die het
te sober vond en er enkele belangrijke zaken in miste, met name de
behandeling van hetgeen het bestuur
deed ten behoeve van het contact
Overheid-Pers. De discussie bracht
klachten naar voren betreffende de
verhouding van de Amsterdamse
journalisten en de Amsterdamse
politie, over de wekelijkse persconferentie ten stadhuize, over de alarmering door de brandweer enz.
Na enig heen en weer gepraat
werd het jaarverslag secretaris goedgekeurd.
Besloten werd een commissie te
benoemen, die tot taak heeft de boeken van de penningmeester over de
periode vóór 1949 en over 1949/50 te
controleren.
In deze commissie werden gekozen
coll. Fahrenfort, Montagne en Canter,
met als plaatsvervangers de coll. da
Silva, Calff en Balk.
Vervolgens kwam het nieuwe door
de secretaris ontworpen reglement
voor de Amsterdamse Pers ter
sprake. Er werd een commissie benoemd waarin de coll. Burger, Katan
en van Hulst zitting namen, welke
behandeling in de volgende ledenvergadering zal voorbereiden.
Als laatste agendapunt kwam dan
de bestuursverkiezing naar voren.
De gehele discussie met voorgeschiedenis en al weergeven in dit verslag zou teveel plaatsruimte vorderen. Laat mij volstaan met te zeggen, dat Jan van den Bergh verklaarde zich nog slechts voor één
jaar herkiesbaar te willen stellen
ten einde zijn opvolger — het bestuur
beval coll. van Mechelen hiervoor
a a n — in te werken. Het bestuur
stelde zich als geheel herkiesbaar.
De verkiezingen hadden tot resultaat: Voorzitter: J. J. F . van den
Bergh; Secretaris: F. van Steenderen; Penningmeester: Mr. E. Messer; Leden: Mr. E. Elias, A. Izaks,
H. A. A. R. Knap, L. J. Kleyn, J. J.
van Mechelen. Voor de negende plaats
werd gekozen P. Balasz.
Coll. Balasz heeft het bestuur bericht gezonden, dat hij deze benoeming niet aanvaardt.
De Secretaris.

Hoog bezoek bij K.J.V.
Geslaagde avond in
Frans Hals Museum
,,Wij zijn zo vaak te gast bij de
overheid, nu hebben de Haarlemse
journalisten het op prijs gesteld, de
overheid te ontvangen." Met deze
verklaring opende de voorzitter van
de Kennemer Journalistenvereniging,
de heer J. C. Aschoff, een ongedwongen bijeenkomst van autoriteiten uit
Haarlem en omgeving en journalisten in de Renaissancezaal van het
Frans Halsmuseum. Deze eerste
contactavond is in alle opzichten
geslaagd. Ten eerste door de opkomst:
de
burgemeester
van
Haarlem en mevrouw Cremers, de
burgemeester van Zandvoort, wethouders van Bloemendaal en Heemstede, fractievoorzitters
van de
Haarlemse raad, leden van de rechterlijke macht,
de griffier van de
Provinciale Staten, de topleiding van
de politie, hoofden van de gemeentelijke diensten enz. enz. waren aanwezig. Ten tweede, omdat het programma duidelijk liet uitkomen, ihoe
het verantwoord-literaire en het komische samen kunnen gaan. Men heeft
genoten van de voordrachten van
Jeanne Roos en Annie Schmidt, de
vertellingen van Godfried Bomans en
Wim Povel en van de Engelse liedjes
van twee Haarlemse inspecteurs van
politie. David Koning, kunstcriticus
van professie, ontpopte zich als een
gezellig conferencier.
Aandachtig
werd een wijle geluisterd naar wat
de heer R. Peereboom te zeggen had
over de verhouding overheid en pers
en ten slotte sneden de goden en de
godin van de Publicolympus, onder
voorzitterschap van Jaap Buis Jr.,
problemen aan, die rechtstreeks de
journalistiek en de journalist 'betroffen.
Misschien was de pauze nog het
belangrijkste, omdat er in de goudleerzaal een genoeglijke, niet-officiële conversatie kon plaats hebben
tussen gasten en gastheren.

De Nederlandse Sportpers
De jaarlijkse algemene vergadering van de Nederlandse Sportpers
(sectie sport van de Federatie) zal
gehouden worden
op Vrijdag 22
April te Amsterdam. Dat is dus aan
de vooravond van de interlandwedstrijd Nederland-Frankrijk, een
dag, waarop vele sportjournalisten
naar het westen zullen komen. Overwogen wordt aan deze vergadering
weer een gemeenschappelijke maaltijd
te verbinden. Agenda en jaarverslagen zullen aan de leden worden
rondgezonden. Voorstellen en bestuurscandidaten kunnen tot 14 dagen
voor de vergadering, maar liefst
vroeger, bij de secretaris van de
sectie, J. Liber, Deurloostraat 117,
Amsterdam, worden ingediend.
De leden van de NSP worden in de

NIEUWE LEDEN N.J.K.
Met ingang van 1 Maart 1949 zijn
aangenomen als gewone leden:
P. M. Arense, Pleinweg 144c, Rotterdam. (Rotterdamsch Nieuwsblad).
E. Asser, Perenstraat 72, Den Haag.
(Vrij Nederland).
J. R. Beunder, Lasondersingel 11,
Enschede.
(Twentsch
Dagblad
„Tubantia").
E. M. Corporaal, Lawick van Pabststraat 1, Arnhem.
(Arnhemsche
Courant).
L. A. van Gasteren, Eendrachtstr. 27,
Amsterdam. (Free-lance).
F. W. van Gulick, Zeekant 65, Scheveningen. (Free-lance).
H. Hooyberg, Westeinde B i l , Harenkarspel. (Vrije Alkmaarder en
Nieuwe Schager).
W. Hijmans, Langestraat 37 bv., Alkmaar. (Vrije Alkmaarder).
G. Kraemer,
Broekheurnerweg 98,
Enschede.
(Twentsch
Dagblad
„Tubantia").
W. H. Kuipers, H.T.O. kamer 266,
Laakkade 80, Den Haag. (Het
Vrije Volk).

A. Pleysier, Hermelijnlaan 1, Hilversum. (Vrij Nederland).
J. Preger, Achterdijk 3, Overschie.
(Free-lance).
M. Reckman, Burgemeester van Hasseltlaan 10, Naarden. (Free-lance).
G. Schrauwen, Van Nahuysplein 7,
Zwolle. (Zwolsc?i Nieuws- en Advertentieblad).
P. Terpstra, Weidum 112, (Nieuwsblad van Friesland).
A. Vis, Rijksstraatweg 344a, Wassenaar. (Alg. Ned. Persbureau).
G. de Voogd, Korte Noordstraat 35,
Middelburg. (Zeeuwsch Dagblad).
A. Zewuster, Maasstraat 27 III, Amsterdam. (Het Vrije Volk).
J. van Zoonen, Dorpsstraat 18, Oude
Niedorp. (De Nieuwe Schager).
Als adspirant-leden:
C. H. Adema, Kenn.straatweg 183,
Alkmaar. (Alkmaarsche Courant).
Mej. A. Nootenboom, Manpad 35,
Rotterdam. (Handels- en Transpor tcourant).
C. M. Verstraten Jr., Karl Marxstr. 10, Alkmaar. (Het Vrije Volk).

gelegenheid gesteld een internationale sportperskaart te krijgen, welke
wordt uitgegeven door de A.I.P.S.,
te Brussel. Zij, die voor zulk een
internationaal
sportjournalistenlegitimatiebewijs
in
aanmerking
wensen te komen, kunnen de wens
daartoe vóór 20 Maart hij de secretaris van de sectie kenbaar maken.
De aanvragen moeten vergezeld zijn
van een nieuwe pasfoto en een bedrag
van ƒ 1.35 (uitsluitend per post
wissel). Getracht zal dan worden de
nodige deviezen te krijgen voor het
gezamenlijk
aanvragen
van
de
kaarten.

protesteert tegen dit gebruik en ziet
hierin een miskenning van het
principe dat een ieder vrij en gelijkelijk toegang dient te hebben tot de
nieuwsbronnen.
3. De Buitenlandse Persvereniging
wenst dit protest onder de aandacht
te brengen van de regering met het
verzoek het in de toekomst zo te
regelen, dat op officiële persconferenties de buitenlandse correspondenten ook worden uitgenodigd of
dat op dezelfde dag een soortgelijke
conferentie voor buitenlandse correspondenten wordt gehouden.
4. De Buitenlandse Persvereniging
zal in de toekomst trachten gewaar
te worden of en wanneer persconferenties worden gehouden waarop
buitenlandse correspondenten niet
zijn uitgenodigd. Zij zal haar leden
van deze feiten in kennis stellen
opdat deze hieruit hun conclusies
kunnen trekken.
5. In het algemeen zal de Buitenlandse Persvereniging voortaan het
standpunt innemen, dat elke persconferentie waarop buitenlandse correspondenten niet worden uitgenodigd
beschouwd moet worden als een
poging om inlichtingen aan het
buitenlandse puhliek te onthouden.
Deze resolutie zal ter kennis van
de pers worden gebracht.
Namens het Bestuur der B.P.V.
Dr. E. HURTER, president".

Buitenl. Persvereniging
zendt telegram aan
Minister-President
De Buitenlandse Persvereniging
deelt ons mede, dat zij het volgende
telegram aan de Minister-President
heeft verzonden:
„Excellentie: Het Bestuur van de
Buitenlandse Persvereniging in Nederland, in vergadering bijeen te
Amsterdam op 15 Februari, handelend overeenkomstig de algemene
Instructies van de op 22 Januari
gehouden jaarvergadering tot het
nemen van maatregelen ter verbetering
van
voorlichtingsfaciliteiten
voor buitenlandse correspondenten,
heeft als volgt besloten:
1. Het heeft onze aandacht getrokken dat
regeringsautoriteiten
bij sommige gelegenheden bijeenkomsten houden met de Nederlandse
pers of met bepaalde groepen van
Nederlandse journalisten zonder dat
buitenlandse
correspondenten
dezelfde faciliteiten worden geboden.
2. De Buitenlandse Persvereniging

WIE
kan een prima verslaggever op
zijn redactie gebruiken? Speciaal
wat de reportages betreft? Reeds
vele jaren in het vak werkzaam.
Knipselboeken en getuigschriften
worden gaarne ter inzage toegezonden door No. 85/48 p/a ,,De
Journalist", N.Z. Kolk 28, A'dam.
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FEDERATIENIEUWS
ONTSLAG VAN JOURNALISTEN
De Raad van Uitvoering C.A.O.
Dagbladjournalisten is thans door
het Ministerie van Sociale Zaken officieel aangewezen al's centrale vertrouwensinstantie voor de behandeling van ontslagzaken dagbladjournalisten betreffende. Dit houdt in,
dat de Gewestelijke Arbeidsbureaux,
alvorens de voor ontslag vereiste
toestemming te verlenen, aan de
Raad van Uitvoering advie,s dienen
te vragen.
Wij willen er nogmaals op wijzen
(en dit geldt voor alle categorieën
journalisten), dat toestemming van
het gewestelijk arbeidsbureau niet
vereist is, indien de arbeidsovereenkomst in onderling goedvinden wordt
beëindigd of indien de overeenkomst
wegens een dringende reden wordt
opgezegd. Ten einde te vermijden dat
zijn stilzwijgen als instemming wordt
opgevat, dient de journalist, die zich
met een hem gegeven ontslag niet kan
verenigen, zo spoedig mogelijk (liefst
binnen drie dagen) zijn bezwaren
aan de directie kenbaar te maken.
Wie dit nalaat, loopt ernstige kans
dat zijn bezwaren door het Gewestelijk Arbeidsbureau niet meer worden
geaccepteerd. Daar ons gebleken is,
dat bij de betrokkenen t. a. v. de
behandeling van de ontslaggevallen
vaak misverstand bestaat, hopen wij
binnenkort hieraan een uitvoerige
beschouwing te wijden. In afwachting hiervan geven wij de raad: laat
men zioh bij twijfel (ook bij twijfel
t. a. v. de vraag of een van directiewege ontvangen mededeling als een
opzegging moet worden beschouwd)
onverwijld tot het Federatiebureau
wenden.
Vooruitlopende op de toegezegde
uiteenzetting willen wij nog de aandacht erop vestigen, dat ingevolge
een recent arrest van de Hoge Raad,
de voor opzegging van een arbeidsovereenkomst geldende termijn, eerst
begint te lopen van het tijdstip af,
dat de toestemming van het Gewestelijk Arbeidsbureau door partijen is
ontvangen. Dit geldt uiteraard alleen
voor die gevallen, waarin toestemming vereist is.
PENSIOENREGELING
DAGBLADJOURNALISTEN
Naar mag worden verwacht, zal
binnenkort een Commissie worden
gevormd, bestaande uit vertegenwoordigers van de N.D.P. 1945, «Se
N.J.K. en de K.N.J.K., ten einde het
vraagstuk van een pensioenregeling
voor dagbladjournalisten, als bedoeld
in art. 32 van de C.A.O., in beschouwing te nemen. Aangezien het hier 'n
zeer moeilijke materie betreft en de
commissie bij haar werkzaamheid afhankelijk zal zijn van door verzekeringsdeskundigen te verstrekken adviezen, zal er waarschijnlijk geruime
tijd mede gemoeid zijn eer een bevredigend resultaat kan worden bereikt.
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SECTD3
TIJDSCHRIFTJOURNALISTEN
Het ligt in de bedoeling de ledentijdschriftredacteuren in de tweede
helft van Maart bijeen te roepen
voor een oprichtingsvergadering der
Sectie Tijdschriftredacteuren.
Het
ontworpen reglement zal hun tijdig
worden toegezonden. Bij de aanpassing van dit reglement aan de nieuw
ontworpen regeling voor secties in
Federatie-verband, hebben zich enkele technische moeilijkheden voorgedaan, die naar wij hopen binnenkort geheel zullen zijn opgelost. In
verband hiermede hebben de voorbereidende werkzaamheden meer tijd in
beslag genomen, dan aanvankelijk
was gedacht.
SECTIE
NIEUWSBLADJOURNALISTEN
Er bestaan thans ook plannen voor
de oprichting van een Sectie Nieuwsbladjournalisten. De betrokken leden
zullen hierover in een circulaire nader worden ingelicht. De onlangs
door een delegatie van de Federatie
met de N.N.P. gehouden besprekingen, welke in een zeer aangename
geest verliepen, wettigen de verwachting dat bij de instelling van deze
sectie van de zijde van de N.N.P.
de nodige medewerking zal worden
ondervonden.

UITSPRAKEN
Raad van Uitvoering

C.A.O.

Art. 7, lid 5 (No. 5.)
De Raad is van mening, dat volgens de tekst van de C.A.O., in het
bijzonder op grond van Art. 3, lid 5,
waarin de regeling van Art. 7, lid 5
niet genoemd wordt onder de bepalingen, welke op leerling-journalisten
van toepassing worden verklaard
voor
leerling-journalisten
geen aanspraak bestaat op de in
art. 7, lid 5 bedoelde verhogingen.

Geen Journaal
„En nu ga ik eens lekker
niks
doen," zei collega Elias
toen hij met een paar weken
('welverdiende)
vacantie naar
het buitenland ging. Zijn mederedacteuren hebben met liefde
en ijver zijn aandeel in het
werk voor dit nummer overgenomen, maar hebben geen kans
gezien op korte termijn
een
Journalistiek
Journaal
voort
te brengen dat de vergelijking
m0t zijn rubriek ook maar uil
de verte zou kunnen doorstaan.
In plaats daarvan kunnen zij
de lezers niets aanbieden dan
hun
verontschuldigingen.

Minister Stikker gast van Buitenl. Persvereniging
De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Buitenlandse Persvereniging in Nederland, welke beurtelings in de hoofdstad en in de
residentie wordt gehouden, (vond dit
jaar, 22 Januari j.1. in Hotel des Indes, Den Haag, plaats.
De vergadering werd door Mr.
Herbert Antcliffe gepresideerd, die
extra hiervoor uit Sussex naar Nederland is overgekomen. De grijze voorzitter, die zioh nu voorgoed in zijn
geboorteland gaat vestigen, werd .tot
erelid van de B.P.V. benoemd. Hij is
de derde, die deze eer ten deel viel.
De anderen zijn: Rt. Hon, Winston
Spencer Churchill en D. J. Lambooy,
alg. Hoofdredacteur van het A.N.P.
De B.P.V. die op het ogenblik 70
leden, waarvan 8 buitengewone leden,
telt, heeft Dr. E. Hurter, corresp.
van de Neue Zürcher Zeitung, tot
voorzitter gekozen.
De andere bestuursleden: vicepresidentisecretaris Pal Balazs, penningmeester M. S. Vaz Dias, adj.secretaris J. E. de Laet, H. G.
Kersting, E. F . Zanoli werden met
algemene stemmen herkozen. In de
vacature van collega Guaso, die
naar Italië is vertrokken, koos men
Daniël Schorr, corr. A.B.C., The
Christian Science Monitor, en Tinie
and Ldfe.

Op dezelfde avond zaten aan bij het
bijzonder geslaagde jaardiner van de
B.P.V. in Hotel des Indes: de minister van B.Z., de heer Stikker, de griffier van het Internationale Hof van
Justitie, de heer Hambro, de directeur
van de Kon. Ned. Jaarbeurs, de heer
Milius, de heer D. J. Lambooy, de
wnd. voorzitter van de Federatie
van Ned. Journalisten, collega Leo
Hanekroot, de voorzitter van de
Amsterdamse Pers, coll. J. J. F. v. d.
Bergh, de heer Mijksenaar van de
gemeente Amsterdam en de heer
Bosch van de residentie, de perschefs van de ministeries van B.Z. en
Economische Zaken, van de N.S. en
de K.L.M., de vertegenwoordiger van
de Nederl. Sportpers e.a.
Ook de echtgenoten van de leden
van de B.P.V. hebben deelgenomen
aan het diner, waar een zeer geanimeerde stemming heerste. Minister
Stikker heeft een belangwekkende
rede gehouden, en de geestige speeches van de heer Milius en de heer
Hambro en coll. Hanekroot oogstten
veel succes. Ter versteviging van de
vriendschapsbanden tussen de Jaarbeurs en de B.P.V. werd door de
nieuwe president dr. Hurter, aan de
heer Milius een press-papier met
inscriptie aangeboden.

Algemene Vergadering N. J. K.
Omtrent de algemene vergadering van de N.J.K., welke Zaterdag 19 Maart
1949, des middags te 13 uur zal gehouden worden in Restaurant „Den Hout",
Bezuidenhout 11 te 's-Gravenhage, zij, in aansluiting aan de in het Februarinummer van „De Journalist" afgedrukte agenda, nog het volgende medegedeeld:
Punt 8.
Begroting 1948
• De Rotterdamse Journalisten Vereniging heeft voorgesteld de afdracht
van de contributie aan de afdelingen
te bepalen op drie gulden per jaar en
per lid.
P r a e-a d v i e s

N.J.K-bestuur,

Het N.J.K.-bestuur adviseert dit
voorstel — dat bedoelt in de bestaande regeling voor de uitkering uit de
N.J.K.-kas het bedrag van f 2,50 per
jaar en per lid op ƒ 3.— te brengen
— a a n t e n e m e n , daar het begrijpt, dat de afdelingen bij de uitbreiding hunner bemoeiingen aan een
hogere uitkering uit de Kringkas behoefte hebben en de financiële positie
van de N.J.K. over dit verenigingsjaar een zodanige verhoging mogelijk
maakt.
Intussen heeft het Kringbestuur
besloten de kwestie der financiering
van de afdelingen en de secties nader
onder de ogen te zien.
Punt 12.

„Federatie" en P.C.J.V.

Wijziging in Statuten en Huishoudelijk Reglement der „Federatie".
In deze, in het vorig nummer van
„De Journalist" afgedrukte voorstellen ter zake, is een drukfout ingeslopen. Onder I staat: „Aan art. II
der Statuten toe te voegen een derde
lid". Dit moet zijn: „Aan art. 12 der
Statuten toe te voegen een derde
lid".
A m e n d e m e n t-„H e t

voorstel van ;,Het Oosten" niet aan
te nemen. De voorgestelde toevoeging aan art. 12 houdt generlei verband met de in behandeling zijnde
aanvrage der. P.C.J.V. inzake toetreding tot de Federatie, doch strekt
er alleen toe de mogelijkheid te openen, dat er secties van de „Federatie" worden ingesteld, wanneer de
wenselijkheid daarvan in de practijk
blijkt. De normale weg is, dat voor
behartiging van bepaalde journalistieke belangen de N.J.K. en K.N.J.K.
ieder een eigen sectie oprichten, welke
secties dan samenwerken. In de
practijk is reeds gebleken, dat deze
min of meer omslachtige weg niet
nodig is en met het in 't leven roepen van één gemeenschappelijke sectie der „Federatie" kan worden volstaan.
Vandaar de voorstellen van het
N.J.K.-bestuur ter zake, welk bestuur
de voorkeur geeft aan de voorgestelde redactie van de aanhef van
het derde lid van art. 12 boven de
door „Het
Oosten" voorgestelde
redactie.

Oosten"

„ H e t O o s t e n " heeft een voorstel ingediend om de aanhef van het
aan art. 12 der Statuten van de „Federatie" toe te voegen derde lid te
doen luiden: „Indien de aangesloten
verenigingen van oordeel zijn, of één
van deze van oordeel is, dat voor de
vertegenwoordiging van journalistieke belangen, als bedoeld in het
eerste lid van dit artikel, geen afzonderlijke secties kunnen worden ingesteld, omdat het aantal van de bij
die belangen betrokken journalisten
in de vereniging minder is dan 25,
kunnen die journalisten verenigd
worden in een sectie der Federatie".
Blijkens de toelichting was men in
de vergadering van
„Het Oosten"
van mening, dat de door het N.J.K.bestuur voorgestelde aanvulling van
art. 12 verband houdt met een eventuele toetreding der P.C.J.V., tot de
Federatie.

V o o r s t e l d e r G. D. J. V.
De
„Gronings-Drentse
Journalisten
Vereniging"
heeft een voorstel ingediend om niet
over te gaan tot wijziging van het
Huish. Reglement der „Federatie"
voor zover het betreft de toelating
van de P.C.J.V. tot de „Federatie".
P r a e-a d v i e s
van
N. J. K.-b e s t u u r .

het

Daar de besprekingen inzake de
aanvrage der P.C.J.V. inzake toetreding tot de „Federatie" nog niet
zijn geëindigd en het N.J.K.-bestuur
daardoor niet in de gelegenheid is
om de eventueel noodzakelijke wijzigingen in de Statuten en het Huish.
Reglement der „Federatie" tijdig aan
de afdelingen voor te leggen, heeft
het N.J.K.-bestuur besloten dit punt
af te voeren van de agenda der alg.
vergadering van 19 Maart a.s. In
verband hiermede stelt het bestuur
voor het voorstel der G.D.J.V. a a n
te houden.
Punt 13.
De algemene vergadering
V o o r s t e 1-„F r i e s 1 a n d"

„Fr i e s 1 a n d" heeft het volgende
voorstel ingediend: „De algemene
vergadering besluit, dat voortaan
P r a e-a d v i e s N . J . K - b e s t u u r .
de algemene vergadering zal gehouHet N.J.K.-bestuur adviseert ditden worden in Amsterdam".

P r a e-ad v i e i
N. J. K . - b e s t u u r
Het N.J.K.-bestuur adviseert dit
voorstel n i e t a a n t e n e m e n ,
omdat het gezamenlijk vergaderen
met de K.N.J.K. overleg met het
K.N.J.K.-bestuur inzake de plaats
van vergaderen noodzakelijk maakt.
Intussen is het N.J.K.-bestuur bereid
met de wens van „Friesland" zoveel
mogelijk rekening te houden, alhoewel het zich niet ontveinst, dat het
roulerings-systeem
ook
bepaalde
voordelen biedt.
Vergadering Kringraad
V o o r s t e 1-Z e e u w s e J. K.
De „ Z e e u w s e J o u r n a l i s t e n k r i n g " heeft het volgende voorstel
ingediend: „De Zeeuwse Journalistenkring" van oordeel, dat het gewenst is de Kringraad enige malen
meer per jaar bijeen te roepen,
stelt voor ieder jaar t w e e vergaderingen van deze Kringraad te
beleggen buiten de bij eenkomst (en)
voor en/of na de jaarlijkse algemene
ledenvergadering."
Dit voorstel wordt als volgt toegelicht:
„De Z.J.K. heeft ervaren, dat de
belangstelling voor wat zich in de
N.J.K. afspeelt zeer groot is en
sedert de Kring in het Kringbestuur
vertegenwoordigd is, is het medeleven met wel en wee van de N.J.K.
aanzienlijk toegenomen. Afdelingen
die geen vertegenwoordiger in het
N.J.K.-bestuur hebben, zijn aangewezen op „De Journalist" en de verslagen van de bestuursvergaderingen
zijn uiteraard beknopt. De Kringraad
nu, waarin wél alle afdelingen vertegenwoordigd zijn, zou uitstekend
als contactorgaan kunnen dienen. Als
de Kringraad iets vaker vergadert,
brengt zulks voor de Kringkas geen
onoverkomelijke bezwaren mede, terwijl de belangstelling voor het Kringleven er zonder twijfel in het gehele
land gunstig door zou worden beïnvloed".
P r a e-a d v i e s v a n
N. J. K.-b e s t u u r .

het

De gedachte van dit voorstel van
de Z. J. K. heeft de volle instemming
van het N.J.K.-bestuur. Bij
de
wederoprichting van de N.J.K. is
trouwens van meet-aan de Kringraad
als zulk een contact-orgaan gezien
en dit is in Statuten en Huish. Reglement nader uitgewerkt. Doordat in
deze eerste periode van de opbouw
der organisatie zoveel zaken de aandacht en activiteit van het N.J.K.bestuur eisten, is de betekenis van de
Kringraad nog niet voldoende tot
haar recht gekomen. Doch het is
het stellig voornemen van het N.J.K.bestuur hierin in de naaste toekomst
verandering te brengen, aangezien
het de grote waarde van het medeleven met de zaken van de N.J.K.
volledig erkent.
Wanneer intussen het N.J.K.bestuur adviseert het voorstel van
de Z. J. K. n i e t aan te nemen, dan

geschiedt dit alleen, omdat het bestuur het niet wenselijk acht vast te
leggen, dat ieder jaar twee vergaderingen van de Kringraad, als de
Z.J.V. bedoelt, zullen worden gehouden en omdat het bestuur vertrouwt,
dat de vergadering smet de hierboven
vermelde toezegging genoegen zal
nemen.
Samenstelling-N. J.K.-bestuur
V o o r s t e 1-K e n n e m e r J. V.
De „ K e n n e m e r J o u r n a l i s ten
Vereniging"
heeft een
voorstel ingediend een wijziging aan
te brengen in art. 20 der Statuten
van de N.J.K. (samenstelling Kringbestuur). In 'plaats van „tenminste
zes leden" wordt gelezen: „vertegenwoordigers van alle bij de N.J.K.
aangesloten afdelingen".
Achter de woorden in de tweede
zin: „de overige bestuursleden door
de Kringraad", in te lassen: „uit dubbeltallen, welke de afdelingen opmaken" en achter de woorden: „zijn
onmiddellijk herkiesbaar" te doen
volgen: „evenals die bestuursleden,
die bij een tussentijdse verkiezing gekozen zijn".
Bij dit voorstel heeft de K.J.V.
de volgende toelichting gegeven: „In
een vergadering van de Kringraad is
de vraag gesteld de vergaderingen
van het N.J.K.-bestuur te laten bijwonen door vertegenwoordigers van
afdelingen, om het contact tussen
Kring- en afdelingsbestuur te bevorderen. Het Kringbestuur stond hiertegen afwijzend, omdat het van mening was, dat door de bijeenkomsten
van de Kringraad contact onderhouden kon worden. De Kringraad is
echter slechts enkele malen bijeengekomen en de laatste keer een jaar
geleden. In de afdelingen, welke geen
vertegenwoordigers in het Kringbestuur hadden, zullen ongetwijfeld
vragen gesteld zijn over Kringaangelegenheden, waarop geen antwoord
gegeven kon worden. In de afdelingen kunnen zaken besproken worden, welke eigenlijk in het Kringbestuur thuis horen, doch het is lastig
die te bespreken. Ook is de verhouding Amsterdam drie vertegenwoordigers, tegenover één voor de afdeling Leiden, Het Gooi, Noord-Holland-Noord en Kennemerland, — zoals in een aan de afdelingen gezonden brief van voorzitters van afdelingen is gesuggereerd, — onjuist.
Indien dit laatste zou doorgaan, dan
zou een van deze afdelingen in een
periode van twaalf jaar gedurende
drie jaar in het Kringbestuur vertegenwoordigd zijn.
,
Wat het andere punt betreft wordt
verwezen naar de feiten, welke zich
dit jaar zullen voordoen. Enkele bestuursleden zijn één jaar bestuurslid geweest en moeten aftreden en
nieuwe bestuursleden worden gekozen en moeten in 1950 aftreden".
P r a e-a d v i e s N. J. K -b e s t u u r.
Alhoewel het N.J.K.-bestuur volledig erkent de wenselijkheid en nood-
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zakelijkheid van een zoveel mogelijk
meeleven der iKringleden met de
zaken van de Kring en dit ook, waar
mogelijk, wil bevorderen, adviseert
het toch dit voorstel der K.J.V. n i e t
aan te nemen.
Een samenstelling van het N.J.K.bestuur, als in het voorstel der K.J.V.
voorgesteld, zou ten gevolge hebben,
dat het bestuur zou bestaan uit ten
minste 13 leden (de N.J.K. heeft
thans 13 afdelingen), welk aantal
echter ongetwijfeld nog groter zal
worden, daar de velerlei zaken, die
als 't ware van dag tot dag de aandacht van het dagelijks bestuur vereisen, het wenselijk maken, dat de
leden van het dag. bestuur gemakkelijk het onderling contact kunnen
onderhouden, om welke reden de
mogelijkheid open moet worden gehouden, dat bepaalde afdelingen door
meer dan een lid in 't N.J.K.-bestuur
vertegenwoordigd zijn. De practijk
heeft echter geleerd, dat — nog gezwegen van de financiële consequenties — het werken met een Kringbestuur van zulk een grote omvang op
ernstige bezwaren stuit. Zo kan —
om maar iets te noemen — een bestuursvergadering alleen geldige besluiten nemen, wanneer ten minste
de meerderheid der in den lande aanwezige leden tegenwoordig is.
Bovendien — en hier zij verwezen
naar het prae-advies op het voorstel
van de Zeeuwse J.K. inzake de vergaderingen van de Kringraad —
indien deze Kringraad meermalen
per jaar vergadert, dan kan in die
vergaderingen het bedoelde contact
van N.J.K.-bestuur en afdelingen
verkregen worden.
Het ligt niet op de weg van het
N.J.K.-bestuur in te gaan op de in de
toelichting van het K.J.V. gemaakte
opmerkingen over suggesties, die
inzake de bestuursverkiezing van dit
jaar door voorzitters van afdelingen
zijn gedaan. Intussen zij er de aandacht op gevestigd, dat ,,de feiten,
welke zich dit jaar zullen voordoen"
ten aanzien van bestuursleden, die
één jaar lid zijn geweest en moeten
aftreden, alleen een gevolg zijn van
de omstandigheid, dat verleden jaar
een geheel nieuw
Kringbestuur
is gekozen en dus bij loting een rooster voor de aftreding moest worden
vastgesteld.
Bestuursverkiezing
V a c a t u r e - s e c r e t a r i s . Door de
„Amsterdamse Pers" en de „Haagse
Journalisten Vereniging" is candidaat gesteld: coll. J. J. F. v. d.
B e r g h te Amsterdam.
Vacature-p e n n i n g m e e s t e r .
Door de „Amsterdamse Pers", de
„Rotterdamse Journalisten Vereniging" en de „Haagse Journalisten
Vereniging" is candidaat gesteld:
coll. m e v r . G e r d a B r a u t i g a m
te Amsterdam.
Voor de vijf andere door de
Kringraad te vervullen vacatures
zijn candidaat gesteld:
Door de „Amsterdamse Pers" coll.
J o h . W i n k l e r te Amsterdam,

Instituut voor Perswetenschap
Lezingen in Maart:
Woensdag 9 Maart, 8 uur:
Spreker: Mr. P. J. Mijksenaar.
Onderwerp: Gemeentebestuur en
Pers.
Woensdag 23 Maart, 8 uur:
Spreker: Dr. E. Diemer.
Onderwerp: De Rus in het Staatsrecht.
De lezingen worden gehouden in
het gebouw ,van het Instituut Keizersgracht 604, Amsterdam. Toegang vrij.

door „Het Oosten", coll. J. C. V i ss e r te Apeldoorn,
door „Gelderland", coll. R. K r o e s
. te Arnhem,
door „Noord Holland-Noord", coll.
T j . A d e m a te Alkmaar,
door „Leiden", coll. B. W. M e n kh o r s t te Leiden,
door „Het Gooi", coll. L. J. v a n
L o o i te Hilversum,
door „Friesland", coll. J. P i ë ta e n g a te Leeuwarden,
door de „Zeeuwse J.K.", coll. H. A.
B o s s h a r d t te Middelburg.
Punt 16.
Kedactie „De Journalist"
Voor de verkiezing van twee leden
der Redactie van „De Journalist"
heeft de „Amsterdamse Pers" candidaat gesteld de coll. Mr. E. Elias
en Yge Foppema.
De gemeenschappelijke vergadering
In de te half vier 's middags aanvangende gemeenschappelijke vergadering met de K.N.J.K. zal behandeld worden een algemeen journalistiek onderwerp, nl. „Het verschoningsrecht van de journalist".
De inleidingen over dit onderwerp
zullen
worden
gehouden
door
Prof. Mr. J. C. van Oven en Mr. A.
Stempels.

* * *
Na afloop der vergadering is er in
„Den Hout", dat gelegen is in de
onmiddellijke
omgeving 'van het
Staatsspoor-station, voor de leden
gelegenheid elkander te ontmoeten en
voor hen, die dit wensen, om gemeenschappelijk een eenvoudige maaltijd
(soep, aardappelen, groente, vlees,
toespijs) te gebruiken.
Prijs van de maaltijd: (bij voldoende
deelname) ƒ 2.50:
Opgave voor de maaltijd s.v.p. bij
de aanvang der middagvergadering.
De Secretaris
J. J. F. v. d. BERGH

DE PERS UIT EEN ANDERE WERELD
pectievelijk Berlijn, Moskou en Oslo
kabelt.
Op die drukkerijen worden de
ILIET is welbekend, dat ongeveeï*
twee-tons truck mag laten afhalen,
ponsbanden vertaald in loden regels,
* •* honderd jaar geleden zes con- drie honderd dollar kost en dure die worden opgemaakt volgens telecurrerende New Yorkse bladen een ruimte in beslag zou nemen.
grafisch uit New York overgebrachcoöperatief telegraaf-systeem
beDeze films zijn te gebruiken op te schema's. Op de letter, de milimegonnen, dat is uitgegroeid tot dat een soort projectie-machine, die er ter en de regel kloppen deze opmaakenorme
nieuwsgaar-apparaat
de uit ziet als een zeer omvangrijk bladzijden. Kleine correcties van
Associated Press. Dit wereld-agentcafé-radiotoestel, en welke 300 dol- weggevallen letters of tikfouten moschap zetelt op vier verdiepingen
lar kost. Men zet de film er in, gen eigenhandig door de drukkerijen
van een vijftien etages hoge wolkendraait de gewenste datum en blad- worden aangebracht, maar er mag
krabber van Rockefeller's Radiostad. zijde en de kwart pagina van de geen woord geschrapt worden, geen
De nieuwszaal van de redactie heeft krant wordt geprojecteerd op een paragraph verschoven zonder teleeen oppervlakte van ongeveer 12.000 matglazen scherm van een kwart grafische ruggespraak tussen drukvierkante meter, binnen welke alle vierkante meter. Een handle stelt de
ker en opmaker, die elkaar niet eens
fases van dit apparaat gebonden
gebruiker in staat de gehele pagina
kennen.
zijn: de sport-redactie, de Europa- af te tasten al zoekend naar het beAlle foto's in Time en alle kaarten
kabel, het Zuid-Amerika-net, de
richt dat hij nodig heeft.
worden naar de drie steden geseind
draadloze foto-transmissie en de teleEen eenvoudig kaartsysteem le(dikwijls vijf of zes- opnamen voor
foto zenders, de hoofdredactie en de vert onmiddellijk datum en codeéén kaart) waar ze geclicheerd worarchieven. De zaal wordt door elk
nummer. We zochten bijvoorbeeld
den. Dat wordt dan zo perfect gevan de vijf electrische centrales van
onder Churchill diens redevoering daan dat geen verschil is te zien tusde wereldstad bediend, zodat, als er
,,Blood, sweat and tears" op, het cosen een editie gedrukt in Chicago,
ongelukken gebeuren, altijd wel één denummer was binnen enkele minu- Los Angeles of Philadephia. Daarbij
van de vijf de AP zal bedienen. Een
ten door de machine verwerkt. Pen
wordt nog een speciale editie — op
paar honderd telex-machines (teleen inkt op een lessenaar vlak voor
preciese instructie van de redactie
printers) doen er dag en nacht het scherm stellen degenen die de — in elkaar gezet uit het aanwezige
dienst: één alleen voor de radiozen- informatie zoekt in staat, aantekelood, zonder advertenties en haast
ders, één voor Sport, een draadloze ningen te maken. De Times heeft in
letterlijk gelijk aan het origineel.
verbinding met Fleet-street, een te- de leeszaal voor de bediening van
Daar wordt op microfilms een scherlex met Londen, en honderden lijnen haar abonné's een batterij van twaalf
pe afdruk van opgenomen, die naar
naar alle grote bladen op het conti- stuks in gebruik, plus nog twee maStockholm of Parijs, naar Tokio of
nent.. AP bezit 3300 telexapparaten
chines op het archief. De AP heeft Haiti wordt gevlogen, waar ze volin de Verenigde Staten, en heeft zijn
er maar één en wat stalen klappers
gens het photo-stat systeem geclieigen telex herstelplaats. De telefoon waar 'het nieuws van de laatste drie cheerd worden en gedrukt, en in een
is er absoluut verdrongen door de jaar, waarvan nog heel wat weg van de maanden tevoren gedrukte
telex — ik kan me niet herinneren kan, wordt opgeborgen. Door deze kaften geniet, die per schip of vlieger een gezien te hebben. — De kapi- films zo goedkoop te maken heeft tuig verzonden zijn.
tein op die dagelijkse zee van nieuws,
de Times het klaar gekregen, dat alle
De secties Books en Pictures woreen millioen woorden per dag, de be- grote bibliotheken ter wereld de den gewoonlijk een week tevoren
roemde Gould, maakte in de verkie- New York Times al jaren op micro- klaargemaakt, maar de tekst gaat
zingsnacht meer de indruk van een film hebben, zodat dus de concurredan niet per luchtpost naar Chicago.
onderwijzer die liep te ijsberen ter- rende bladen (zoals de Herald) voor Natuurlijk niet: de kopij wordt gewijl de kinderen schriftelijk werk lang tijd zijn uitgeschakeld.
tele-zet én per kabel vliegt het lood
doen, dan van een prins-consort van
over het continent ëu raison van zode Koningin der Aarde. Enkele blokEfficiënte journalistiek
veel dollarcent per woord.
ken verder, in de redactiezalen van
De voordelen? Time kan nooit
de Herald Tribune, kon de bezoeker T J E T gevoel van een „andere we- , door een plaatselijke ramp, storing,
waden door het papier, en brak hij * •* reld" ontstaat voornamelijk uit door een staking of papiertekort gezijn nek over honderden mensen die het eigenaardig perspectief dat de troffen worden. Altijd werkt wel een
allemaal een kleinigheid je peuterden
Amerikaanse journalistiek heeft ge- van de drukkerijen. Is er ergens iets
in die enorme kranten en met 'n lust kregen door de efficiënte toepassing aan de hand, dan moeten de andere
en een leven alsof ze in de Olympi- van journalistieke inventies. Men plaatsen iets meer doen. Het systeem
sche Spelen uit moesten komen.
heeft soms het gevoel alsof men als bevalt zo goed, dat Life's fotonegentiende-eeuwer in de eenen- onderschriften nu ook al zo uit de
Een archief van micro-films
twintigste eeuw stapt. Dat is nergens
verte geschreven en ge-tele-zet worr v E N K niet dat de archief-afdeling
zo sterk als bij die drieling van Luce:
den. En Fortune — een maandblad —
U
van Associated Press een grote Time, Life en Fo-rftiuve, waarover een begint ook al. Wie Time van binnenzaal is, het was maar een klein boeiend boek te schrijven zou zijn. uit ziet, krijgt een idee hoe een
hoekje met een paar stalen kasten en Laat me volstaan met enkele krab„drukknoppen-oorlog" gevoerd zou
een vreemd apparaat dat er uitzag bels, Time verschijnt Donderdags- zou kunnen worden, hoe de Luchtals een televisie-toestel, maar een
morgens, overal ter wereld, maar brug georganiseerd kan zijn, hoe de
hele verdieping kraritenleggers in
gaat 's Maandagsavonds om elf uur Pacific vanuit de West-kust van de
zich bleek te huizen. Het archief„dicht". Ergens op de redactie, o, Verenigde Staten werd veroverd, hoe
systeem is namelijk ontzaglijk verdat goed georganiseerde gekkenhuis de wereld er over een eeuw uit kan
eenvoudigd door het gebruik van
dat het Life^building is, zitten een
zien. En dan heb ik nog niets gezegd
micro-films. Elke dag wordt de New aantal — ja wat ? typisten, lynotyover de redactionele geschiedenis
York Times van de eerste pagina pers, grafici? niemand weet het —
van die ene regel kopij voor hij onder
links boven in tot de laatste pagina
zitten een aantal tele-zetters. Die de toppen van de tele-zetter door
rechts onder in (en er zijn wel Zon- tikken vanaf Zondagmiddags een
gaat. Maar dat is 'n ander verhaal...
dagen van 140 pagina's) gefilmd. uur de redactie-kopij om in ponsban- Zeker zo fantastisch als het bovenElkeen kan die films kopen voor het
den, die dan via eigen telexlijnen
staande.
belachelijk lage bedrag van 140 dol- naar de drie drukkerijen van Time
lars per jaargang (daar moet na- in Amerika gaan: naar Chicago,
Blunders bij de verkiezingen
tuurlijk geld hij!), en dat, terwijl een naar Los Angeles en naar Phila- E*R is al meer dan genoeg geschregebonden jaargang van de New York delphia, ongeveer alsof een Amster- •-* ven over de blunders van de
Times, die men dan wel met een damse redactie zijn lood naar resAmerikaanse pers voor, tijdens en na

Collega Lücker vertelt van zijn studiereis
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de verkiezingen, maar het was allemaal negatief. Nergens zag ik iets
over de wonderlijke manier waarop
Time a 1'improviste zijn reputatie
voor nieuws-verslaggeverij heeft weten te bewaren. Dat grapje heeft
110.000 dollar gekost, maar Time
was Donderdagsmorgens op tijd,
met de volledige uitslag en met alle
kleine feilen weggewerkt. Dat is, in
het kort, zo gebeurd: Time heeft 64
uur nodig om te draaien. Men heeft
die week achtmaal zoveel platen gegoten en persen ingeschakeld. Daardoor werd de draaitijd verminderd
van 64 uur tot 8 uur. De 56 uur aldus
gewonnen kreeg de redactie om de
nieuwe tekst te maken voor de betrokken rubriek en alle foutjes (president-elect Dewey veranderen in
govern Dewey enz. weg te vlooien,
vlooien.
Newsweek deed het eenvoudiger.
Dat maakt een normale, neutrale editie en gooide daar een extra-nummer
over de verkiezingen
achteraan.
Netjes, maar net niet geniaal. En later dan Time. Businessweek verscheen
die week met een kaft-in-kleuren
met Dewey's portret. En de dagbladen? Daar kan straks een student
in de journalistiek op promoveren.
Twintig jaar geleden is een weekblad, de Literary Digest, kapot gegaan aan en na een verkeerde
prognose over de toekomstige president. Een handig journalist heeft
de laatste hoofdredacteur van dat
blad geïnterviewd. Die zeide dat hij
de dag na de verkiezingen naar het
kerkhof was geweest om de omgekeerde graven van al zijn vroegere
redacteuren te zien, die zich krom
hadden gelachen over de ochtendbladen na de verkiezing.
Het was bar... Het heeft de directies kapitalen gekost. En ze waren
niet verzekerd.
Gepreegde herinneringen
\T AN alle krantengebouwen die tus» isen New York en Washington te
zien zijn, vindt men op het gebied
van inrichting het oorspronkelijkste
idee in de National Press Club. In
dit unieke gebouw zetelen zo goed
als alle politieke correspondenten
van de in Amerika vertegenwoordigde wereldpers. Het is een flink
opgezette club in Engelse stijl, waar
veel gedronken wordt, de telefoonjuffrouwen bij de pinken zijn en de
telexen even up to date als de leestafel goed voorzien.
Op vele verdiepingen onder en
boven die club zijn de Washingtonse
bureaux gevestigd van de Amerikaanse bladen; de New York Times
heeft er een redactiestaf van achttien man, de Herald Tribune heeft
er een dozijn. De gang van die club
is op geestige manier bekleed. De
lambrizering bestaat namelijk uit
matrijzen, in eiken lijsten gevat, van
historische voorpagina's van beroemde kranten die lid zijn van de
club. Deze matrijzen zijn geschellakt
en daarna gevernist, zodat ze een
donkereiken teint krijgen die aandoet als hout. Men kan er in relief
het verslag lezen van Lindbergh's

10

overtocht over de oceaan, de vrede
van Versailles, Pearl Harbour, Hiroshima, VE-day en al wat ge verder
aan
journalistieke
interessantigheden bedenken kunt.
Dikste krant ter wereld
\ ^ A N alle kranten die er zijn mag
" men de New York Times wel de
grootste noemen. Een prachtige
krant, maar met als voornaamste
kwaliteit zijn superlatieven. Elke
pers levert er vijftigduizend kranten
van elk 80 pagina's in één uur af.
E r worden voor één nummer twee
duizend platen gegoten
(zonder
reserve). Er werken in de gebouwen
te New York alleen al 2500 mensen
— te veel, zegt Sulzberger, de directeur — waarvan zes honderd redacteuren (veel te veel, zegt Sulzberger) en daarvan zijn 150 man
verslaggevers.
Op de New York Times is alles
groter en dikker en uitvoeriger dan
in enige andere krant ter wereld,
behalve de oplaag, die niettemin ook
over de millioen gaat. De lokalen, de
gebouwen, de (aan huis ingebouwde)
tieloketten zijn allemaal groter in
aantal dan waar ook, maar beter is
het niet.
Menig krantengebouw in Nederland kan op uiterlijk, eenvoud en
doeltreffendheid op tegen de New
York Times, maar daar houdt het
ook bij op. Deze krant bouwt zijn
eigen sorteermachines voor de Zondagsbladen, die zo dik zijn dat de
diverse producten van de vele persen
via een afzonderlijk, ingenieus apparaat gebundeld moeten worden.
Arthur Sulzberger is de opvolger
van Adolph Ochs, de man die vijftig
jaar geleden de tot sterven gedoemde Times kocht en er in veertig jaar
tijd de grootste krant ter wereld van
maakte. Als men Sulzberger vraagt
— en het is een logische vraag —
hoe hij nu op die troon gekomen is
en hoe hij zo snel journalistieke carrière gemaakt heeft, antwoordt hij
met een standaard-advies: „Werk
hard. kijk niet naar de klok, zorg
dat de voordeur-knop blank gepoetst
is, en trouw met de dochter van de
Dakhuizen voor papier, de advertenbaas." Dat is zijn levensloop. Ochs
had één dochter, en haar echtgenoot
mag nu voor hun beider kinderen
het erfdeel van grootpapa
(dat
sprongetje betekent lagere successierechten) als voogd beheren.
Herald Tribune Forum
T ^ I E T de grootste, maar toch wel
* ^ de beste krant ter wereld is
..The New York Herald Tribune".
Dit dagblad, het eigendom van een
intelligente vrouw, geeft eens per
jaar een „Forum", een groots opgezet congres in New Yorks grootste
hotel, het Walldorf-Astoria. Op drie
of vier conferenties spreken daar
enkele zeer vooraanstaande Amerikanen over een reeks belangrijke
onderwerpen. Sedert 1930 spraken
al meer dan 350 wereldbekende figuren op dat forum. In 1942 sprak
Koningin Wilhelmina er.
De Tribune drukt enige dagen

later de volledige redevoeringen in
een extra-uitgave, goed gespekt met
advertenties. Maar het nieuws dat
op dit forum gegeven wordt, en over
het hele land uitgezonden, is zo
belangrijk, dat geen enkele krant In
Amerika, en zelfs Europa, het zich
permitteren kan het niet te geven.
Zodat de naam van de New York
Herald Tribune die dagen in alle
kranten van Amerika, ook zijn vinnigste concurrenten, wordt afgedrukt en aangehaald.
De eigenaresse van de krant, mrs.
Reid, is voorzitster, en haar zoon,
de 34-jarige hoofdredacteur van het
blad, is de leider van de vaak zeer
belangwekkende discussies. Een aantal intellectuelen werkt ruim een
jaar aan de voorbereiding van de
machtigste vorm van goodwill-kweking die ik in dit land waar reclame
een kunst en een ziekte is, een
nationaal gebruik en een industrie,
heb gezien. Deze forum-dagen hebben allure en nieuws, scheppen een
band met de abonné's en legt loopplanken uit naar nieuwe mogelijkheden.
Schijnzetsel
EN heeft nergens kunnen lezen
hoe het eigenlijk mogelijk was,
dat in Chicago alle zetters en opmakers meer dan een jaar konden
staken; hoe het kwam dat dagbladdirecteuren en hun zetterij-personeel
niet tot overeenstemming konden
raken, terwijl het drukkerijpersoneel
zich niet solidair verklaarde en normaal met hun werk doorgingen.
Het antwoord gaf Roy Howard
— de eigenaar van de HowardScrips kranten. Deze vinnige Amerikaan heeft een enorm watervliegtuig, waarmee hij nu en dan de
wereld om vliegt. Stalin of Tsiang
Kai-sjek mee opzoekt, of — in vroeger dagen — Ribbentrop. Met alle
woede die een free-enterprise Amerikaanse liberaal kan opbrengen,
vertelde hij dat de vakverenigingen
van de Grafische Industrie als de
dood zijn voor de concurrentie van
zetters buiten de eigen krantenzetterij. Ze hebben daarom lang geleden bedongen dat alle zetsel dat in
een krant verschijnt ook op de eigen
zetterij- gezet moet worden.
Dat heeft absurde gevolgen. Stel
bijvoorbeeld dat een groot automobiel-concern in Detroit
besloten
heeft in de acht grote New Yorkse
dagbladen met een volle pagina te
adverteren. Het advertentiebureau
dat deze opdracht uitvoert, levert
natuurlijk aan die bladen elk een
matrijs. En de kranten maken daar
prompt gebruik van. Maar dan
komen de zetters en gaan die tekst
nog eens braaf opnieuw zetten,
trekken dan twee afdrukken, een
voor de Unie en een voor de directie,
en gooien dan het lood weer in de
smeltpot. Als dat werk tengevolge
van andere bezigheden eventueel in
overtijd gedaan moet worden, dan
moeten overuren betaald worden.
Ook als — hetgeen een enkele maal
onderhands gebeurd, het op een
accoordje wordt gegooid en de tekst
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niet opnieuw wordt overgezet, wordt
ze toon voluit gecalculeerd en de
berekende som wordt uitbetaald. De
krantendirecteuren ^ijn er razend
over, en het is maar een van de
dingen die ze niet hebben willen
aanvaarden toen een dik jaar geleden in Chicago de nieuwe contracten aan de orde kwamen. Maar het
contract van de drukkers is geldig
en daar doen zich geen moeilijkheden voor. De drukkers drukken.
Ook volgens het nieuwe procédé dat
hun stakende zetters op de duur
brodeloos m a a k t . . .
Techniek schrijdt voort
/™|VER de elementaire beginselen
^ " ' van ode ,,photostat", het nieuwe
drukprocedé, dat de staking in
Chicago de dagbladen heeft opgedrongen en dat daar een verrassend
succes is geworden, behoeft niet veel
nieuws meer gezegd te worden. Wie
daar meer van. wil weten, leze het
brillante artikel in Harper's Magazine van Juli 1948 „Kom er 's kijken,
mijnheer Gutenberg!" Dat geeft een
historisch beeld van „deze technologische bosbrand" die hele zetterijen
opvreet. De journalisten in Chicago
die op die gedenkwaardige dag — 24
November — het werk van 1700
zetters (die tien tot vijftien dollar
meer loon per week eisten) overnamen, zeggen nu, dat ze er geen
spijt van hebben. Maar het heeft
menige zweetdruppel gekost.
Alle grote
dagbladen
hebben
sedertdien dummies laten maken,
die veel geld hebben gekast maar er
keurig uitzien. Sulzberger, die de
apparaten in een aparte kamer
achter slot heeft, zegt dat hij er
voor geen geld ter wereld aan zou
beginnen, alleen als het moest. Miss
Reid meent dat eerst de kinderziekten er uit moeten en de vele
foefjes die mogelijk zijn, moeten
worden getoetst.
De „varietyper", die de laatste
letters van een type-regel even
gelijkmatig recht trekt als de voorkant van het typsel (door een
knappe witverdeling) verbetert zienderogen. Men is nu zover, dat de
juffies die de krant tikken (loon
1% dollar per uur tegen een zetter
3 dollar per uur) hun regels voordat
ze op het papier verschijnen eerst op
een doek geprojecteerd kunnen controleren. Is er een fout gemaakt dan
kunnen ze de hele regel annuleren
en opnieuw tikken. Wanneer er
gedicteerd wordt, kan degene die
dicteert, lezen of het tiksel goed is.
Door het invoeren van deze twee
nieuwe toetsen (annuleren of afdrukken) heeft men met het projectie-scherm
een feilloze
schrijfmachine afgeleverd. De fabrikanten
experimentenen hard om evenveel
lettertypes af te leveren als een
machine met acht matrijzen kan
Ook op het gebied van het fototechnisch vergroten der koppen heeft
men menige nieuwigheid ontdekt.
Het is gebleken dat tal van vindingen op 't gebied van ontwikkelaars,
copieerders, schrijfmachines en fototransmissie die bijna vergeten en dik

Berlingske Tidende 200 jaar
Tweehonderd jaar bestaat het
grote Kopenhaagse dagblad met de
op 't oog wonderlijke naam die associaties wekt aan Berlijn, doch daarmee niets te maken heeft. Wel met
Berling en om precies te zijn met
Ernst Henrich Berling, de eerzame
drukker, die op 3 Januari 1749 het
eerste nummer van zijn „Kobenhavnske danske Post Tidender" uitgaf, waaruit de befaamde en dus
thans 200-jarige
„Berlingske
T i d e n d e " zijn voortgekomen.
Dat allereerste nummer van 3
Januari 1749 .waarvoor Ernst Henrich Berling het koninklijk Consent
had gekregen, was 16 pagina's groot.
Voorpagina: een groot poëem op
Erederik V. Dan drie pagina's buitenlands- nieuws. De rest advertenties!
Aan overmaat van advertenties
heeft ook de huidige Berlingske geen
gebrek. Merkwaardig, hoe veel overeenkomst er ook verder tussen de
Berlingske van toen en nu is. Ik denk
to.v. aan de grote aandacht die Berling al ..spoedig aan het plaatselijk
Kopenhaagse nieuws ging wijden.
Dat doet men thans nog: de Berlingske Tidende zijn een typisch
Deense combinatie van wereldorgaan

en Ihaast
provinciaal
aandoend
plaatselijk blad.
Uit de geschiedenis van Berlingske
Tidende heel kort nog dit: in 1765
trekt de krant naar de Pilestraede in
het hart van Kopenhagen; ze huist
daar nog. En is nog steeds familiebezit.
Berlingske Tidende begon met 800
abonnees. Thans zijn het er 193.000.
Het avondblad (Berlingske Aftenavis)
heeft er 34.000. De populaire middageditie („B.T.") 69.000.
Befaamd was tot in de laatste
oorlog de Zondageditie van Berlingske Tidende, met gekleurde bijlagen
soms 46 pagina's groot. Met een
pagina of 20 en geen supplementen
doet men het tegenwoordig „zuiniger'^!) aan.
Het feest van het 200-jarig bestaan
van het conservatieve (maar geenszins duf-suffe!) dagblad was groots.
Met uitvoerige recepties, feestvoo'rstellingen, een tentoonsteling, een
jubileumfilm en een oude postkoets
die het eerste exemplaar van de
jubileum editie
naar
de Koning
bracht, drukte het zijn stempel zeer
spectaculair op Kopenhagen, dat echt
meeleefde.
j . w.

„Eerdergenoemde Jood"
Er zijn verschillende manieren,
waarop een bericht geredigeerd kan
worden.
Bijvoorbeeld: prettige en onprettige
manieren.
Het Parool van 22 Februari had
het volgend bericht:

verkeerd over de plaats van het
massagraf. De ex-gevangene, die nu
opheldering kon geven, was in ons
land terug gekeerd om te getuigen
in het proces tegen de kampcommandant Gemmecke.
Tot zover „Het Parool".

Ex-gevangene onthulde plaats van
massagraf bij Westerbork
(Van onze correspondent)
ASSEN. — Dank zij de aanwijzingen van een ex-gevangene, die destijds was opgesloten in het kamp
Westerbork, heeft men in1 dit kamp
een massagraf ontdekt, waarin zich
de as bevond van tien verzetsstrijders.
Deze mannen, allen afkomstig uit
het Noorden des lands, werden op
20 September 1943 door een „Polizei
Standgerecht" te Assen ter dood
veroordeeld en nog dezelfde dag op
het z.g. Witterveld gefusilleerd.
In overleg met de familieleden is
besloten, dat de as op dezelfde plaats
doch nu op plechtige wijze zal worden
bijgezet.
Jarenlang had men in onzekerheid

In vond in „De Maasbode" van
dezelfde dag hetzelfde bericht. Het
luidde:

onder het stof in de patent-archieven lagen, plotseling tot nieuw
leven komen en de „photo-stat" met
horten en stoten voorthelpen. Een
moeizaam systeem dat reeds opmerkelijke kranten aflevert, waarmede
de abonné's tevreden zijn en dat
straks na het experimenteren goedkoper zal zijn. Maar het zal nog
zeker tien jaar duren; ten slotte
heeft de sprekende film de zwijgende
ook snel uit de wereld geholpen.

Massagraf ontdekt in kamp
Westerbork
(Van onze correspondent)
Dank zij de mededelingen van een
Duitse Jood, die destijds gevangen
zat in het kamp Westerbork, heeft
men thans in dit kamp een massagraf ontdekt waarin zich de as bevond van 10 gefusilleerde verzetsstrijders. Deze mannen, allen afkomstig uit het Noorden van het land,
werden op 20 September 1943 door
een Polizei Standgericht in Assen
ter dood veroordeeld en nog dezelfde
dag gefusilleerd. Van hun stoffelijke
overschotten vond men nooit iets
terug, totdat eerdergenoemde Jood
onthulde, dat deze in het crematorium te Westerbork waren verbrand.
In overleg met de familieleden der
slachtoffers is besloten, dat de as
der gevallen strijders op dezelfde
plaats doch nu op plechtige wijze zal
worden bijgezet.
En dan is men nog verbaasd als
er mensen zijn, die zeggen, dat de
Nederlandse dagbladpers n i e t vrij
is van anti-semitisme.
F. VAN STEENDEREN

WE KUNNEN HET WEL, BAAS
Bij de opening van de zittijd 1949
van het (Belgische) Instituut voor
Journalisten heeft Mare van den
Broucke, leraar aan het Instituut,
een rede gehouden over de rol van
de pers in de toekomst. Uit het verslag in de Nieuwe Gazet:
Spreker stelde de vraag of de toekomst van de pers, die zo'n belangrijke rol speelt in ons maatschappelijk
leven, verzekerd is?
Het antwoord van de heer Van
den Broucke luidde optimistisch: de
pers * zal steeds de moeilijkheden
waarvoor ze zal komen te staan en
die talrijk zijn, weten te overwinnen.
Moeilijkheden spruiten voor een
deel uit de bedreigingen door het
gezag. Over dit laatste is de pers
de nietsontziende toezichter. Vandaar dat het gezag een neiging heeft
om het leven van de dagbladen
moeilijk te maken. Aldus vallen de
zwakste persorganen weg en heeft
de overheid meer vat op de enkele
welke blijven bestaan. Maar de pers
heeft in ons regime een zodanige
plaats verworven, dat ook het gezag
haar moet ontzien.
De heer Van den Broucke onderzoekt verder, of de ontwikkeling der
techniek, en o.m. van het radiowezen
het bestaan van en de belangstelling
voor de pers niet zullen in gevaar
brengen. De ondervinding van de
laatste jaren heeft bewezen, dat deze
belangstelling, spijts de zogenaamde
concurrentie, eerder in gevoelige
mate gestegen is.
Maar liggen in de pers zelf geen
bedreigingen voor haar bestaan? De
zo vaak aangeklaagde venaliteit, de
zucht naar sensatie,, de valse 'berichtgeving discrediteren ongetwijfeld
de dagbladen die er zich aan schuldig maken. Deze verschijnselen zijn
echter lang niet algemeen en trouwens zijn we steeds getuige geweest
van gelukkige reacties.
Spreker onderzocht verder of de
toekomst niet bedreigd werd door de
stijgende
financiële
moeilijkheden
waarvoor veel krantenondernemingen
staan en ook of de papierschaarste
niet eenmaal dodend zou kunnen
zijn voor de dagbladpers. De eerste
moeilijkheden zijn eerder van tijdelijke aard, in zekere zin een gevolg
van de oorlogsomstandigheden, terwijl men er op mag rekenen dat de
vindingrijkheid van de mensen in een
mogelijk gebrek aan grondstof voor
papier, wel zal kunnen voorzien.
Tot slot onderstreepte spreker zeer
passend dat de toelangstelling van
het publiek voor de toekomstige
pers in grote mate zal afhankelijk
zijn van de vakbekwaamheid, de
vindingrijkheid en het initiatief van
de journalisten zelf.
MARSHALL-BLADEN
De Washingtonse oorrespondent
van de Volkskrant deelt mee hoe
Amerikaanse bladen met Marshalldollars worden gesteund om „the
American way of Life" (and Time)

12

VAN ALLERLEI KANTEN EN KRANTEN
in Europa bekend te maken:
De administratie van het planMarshall heeft het Time-concern een
lening verstrekt van maximaal 79.800
dollars voor de verspreiding van het
weekblad Time in Europa en van
het tijdschrift Life in West-Duitsland en Berlijn. De Europese editie
van Time wordt in Parijs gedrukt
van films, die per vliegtuig uit de
Verenigde Staten komen. De internationale editie van Life g a a t in de
Verenigde Staten van de persen. De
„New York Herald Tribune" heeft
reeds een lening van 100 duizend
dollar gekregen van de ECA ter bevordering van de Amerikaanse berichtgeving in Europa.

de rang van adjunct-commies of
commies de Haagse gemeentelijke
voorlichting te behartigen en genoegen te nemen met een salaris, dat
ver ligt beneden hetgeen een goed
journalist verdient. In zulk een ambt
behoren beginnelingen niet thuis
doch alleen zij, die met recht aanspraak kunnen doen gelden op de
meestertitel.
SCHRODER: VOETBALPROFEET

In Panorama haalt C. J. Groothoff
voetbalherinneringen op aan J. C.
Schroder, die hij „een groot man in
de sport en in de journalistiek"
noemt:
Schroder heeft in dubbele functie
VOORLICHTING OP Z N SMALST de sport gediend en wel als beoefenaar en als journalist. Hij beschikte
De gemeente Den Haag heeft sol- over een even vlotte als slagvaarlicitanten opgeroepen voor een functie dige pen. Als redacteur van De
als gemeentelijk voorlichter in de
Athleet — een der eerste Nederrang van adjunct-commies of com- landse sportbladen, het verscheen
mies. Vereisten: ruime algemene reeds in 1892 — heeft hij belangstelontwikkeling en bewijzen van prac- ling voor de sport gekweekt en de
tische werkzaamheid. Salarisgrenzen
grote massa tot de sport gebracht.
ƒ 2790—ƒ 3960, resp. ƒ 3540—ƒ 4560. Toen hij later hoofdredacteur werd
Het Haags Dagblad is daar niet over van De Telegraaf, was hij de eerste,
te spreken:
die een vaste sportredacteur aanIn de beide andere grote steden
stelde en hem de beschikking gaf
heeft men terecht begrepen dat een over een voor die tijd ongehoord
vakman op deze post niet ingekneld grote plaatsruimte.
moet worden in de ambtelijke hiërarWat Schroder in de glorietijd van
chie. Hij vervult een vertrouwenspost R.A.P., in De Athleet en later in
van een dergelijke -betekenis; dat hij Het Sportblad — het aan oudere
in positie gelijk behoort te staan met sportmensen
welbekende
groene
de hoogste ambtelijke rangen. Wan- blad — schreef onder het hoofd:
neer wij ons niet vergissen wordt
„Meermaren" (maren uit de Meer,
dit voor mr. P. J. Mijksenaar, die in waarin R.A.P. destijds zijn tenten
Amsterdam de zeer gewaardeerde had opgeslagen) werd door de voetverbindingsman is tussen gemeente balliefhebbers met graagte gelezen.
en pers, zover doorgetrokken, dat hij Ik herinner mij nog heel goed, dat
zelfs de vergaderingen van B. en W. ik op Donderdag de brievenbesteller
bijwoont.
aan de huisdeur opwachtte om toch
Zonder dit te willen stellen als maar dadelijk De Athleet in handen
een noodzakelijkheid, of zelfs als een
te krijgen en te lezen, wat Schroder
wenselijkheid, mogen wij wel uitspre- had geschreven. Wij jongens lazen
ken, dat een # journalist, die woroVt
die artikelen niet: we spelden ze!
aangesteld in de rang van adjunctToen ik in 1905 redacteur van
commies of commies, zoals het Ge- Het Sportblad werd, bleef Schroder,
meentetoestuur blijkens de adverten- geheel uit liefhebberij, nog verslagen
tie mogelijk acht, bij de gemeente- over cricket voor dat blad schrijven.
lijke voorlichting niets kan beginnen
Zijn verslagen, kort voor het afdruken er niets van maken kan. Hij heeft
ken van het blad op papier geworop de hiërarchieke ladder te veel
pen — zijn handschrift was slechts
„bazen" boven zich, terwijl het dui- door een speciale letterzetter te ontdelijk is, dat hij zijn taak dient te cijferen! — waren vol geestige vondverrichten onder rechtstreekse ver- sten en gelukkige i n s p i r a t i e s . . . .
antwoordelijkheid van B. en W. Dit
Schroder had een vooruitziende
moet ook de enige instantie zijn, de blik. Hij schreef in 1896: „Voetbal
gemeente-secretaris inbegrepen, van is een spel voor drie hoog achter met
wie hij eventueel aanwijzingen onteen glibberig touw langs de trap!"
vangt. Doch alle ambtenarij moet
Hij schreef dat in een tijd, waarin
men uit de buurt houden van een
voetbal uitsluitend door de betere
dergelijke afdeling.
standen werd beoefend en de volksWat men nu wil ondernemen, is
jongens er zich toe bepaalden tegen
half werk. Er is geen journalist van de voetballende jongelingschap te
formaat t e vinden, die bereid is in
vechten.

TWEE KRANTEN, TWEE
OORDELEN
De Nieuwe Eeuw signaleert een
moeilijkheid der journalistiek — die
helemaal niet specifiek der journalistiek is, maar een algemene moeilijkheid des oordeels: dit zijn nu
precies de dingen waarover mensen,
partijen en volken elkaar in de haren
vliegen. Men leze:
Op dezelfde dag publiceerden De
Tijd en De Volkskrant een bericht
over de uitslag van hetzelfde onderzoek, dat in Engeland is ingesteld
naar de gedragingen van ex-minister Belcher. Beide bladen geven de
inhoud van het rapport van het
tribunaal op ongeveer gelijkluidende
wijze weer. Alleen de koppen verschillen. De Volkskrant schrijft met
vette letter: Minister Belcher niet
schuldig. Maar in De Tijd leest men
in bijna even vette letter: Belcher
is schuldig. Volgens het rapport is
het niet toewezen, dat de minister
grote sommen als steekpenningen
heeft aangenomen, maar wel dat hij
diensten heeft verricht in ruil voor
geschenken.
Wij houden het daarom in dit
geval toch liever met De Tijd. Maar
' opnieuw is gebleken, dat journalistiek wel een erg moeilijk vak is. Een
journalist die dit niet of niet voldoende beseft, is in elk geval schuldig. Dat zal De Volkskrant met ons
eens zijn.
JOURNALISTEN WORDEN
HANDELAAR
In onze beschouwingen en commentaren onthouden we ons angstvallig van alles wat naar politiek
zweemt. Daarom zéggen we zelfs
niet welke herinnering zich aan ons
opdrong toen we in de Indische Crt.
lazen:
Wat ons tijdens ons verblijf in
Djokja heeft getroffen is het lot
van de journalisten aldaar, schrijft
het blad „Sin Po". Onmiddellijk na
de Nederlandse bezetting werden
alle bladen gesloten. De uitgave van
enkele bladen mocht voortgezet worden, mits deze bladen hun koers in
overeenstemming toraehteni met de
veranderde omstandigheden; doch de
uitgevers hebben dit geweigerd.
Eén feit mogen wij niet onvermeld laten, n.1. dat het gebouw van
de „Kedaulatan Rakjat" een particuliere uitgeversmaatschappij, onmiddellijk door de Nederlanders
werd bezet terwijl toijna alle eigendommen in beslag genomen werden,
zodat er weinig kans bestaat dat
het blad weer zal kunnen verschijnen.
De 50 Republikeinse journalisten

in Djokja, die thans werkloos zijn,
proberen op allerlei manieren aan
de kost te komen. Sommigen hebben kleine warongs geopend, anderen zijn „tjatoetters" geworden. Enigen venten zelfs kranten, die in
Djokja worden toegelaten. De heer
Tabrani heeft een coöperatie gesticht
die warongs, boekenstalletjes, coiffeurszaakjes, e.d. exploiteert.
PRAAT OVER PRAAG
Is het een blakende schande, te
bekennen dat je niet weet wie of wat
P. A. Marteau, London, is ? Een
persbureau,
informatiebureau,
of
wat? En dat je dus niet weet welke
waarde je moet hechten aan de volgende gegevens over de Tsjechoslowaakse pers, die uit die bron op je
schrijftafel vloeien:
Speaking about the budget of the
Czech Ministry of Information and
Culture, a member of parliament
has given the following facts.
In the year 1948, the number of
papers has fallen from 1250 to 930.
Only in the month of October 150
journals have been stopped publication. This weeding out will continue,
he declared.
About 150 „progressive" journalists from „capitalistic countries"
will be invited to Czechoslovakia and
the Ministry of Information will take
care of them.
All the newspapermen will be
schooled ideologically and their
knowledge will toe broadened.
Advertising space in newspapers
and other press must not occupy
more than 12,5 % of all the type
area.
The budget of the Ministry of
Information and Culture has been
almost doubled from 292 millions in
19418 to 535 millions Kcs for 1949.
KWALITEIT BOVEN OPLAAG
De ruimere papiervoorziening in
Engeland is aanleiding geworden dat
verscheiden bladen vooral hun populaire rubrieken hebben uitgebreid.
(Het aantal „comic strips" is er nu
groter dan het ooit is geweest.) Het
gewenste gevolg is niet uitgebleven:
verschillende bladen houden hun adverteerders gestegen
oplaagcijfers
lokkend voor. Maar nu waarschuwt
„The Sentinel" van zijn „Watch
Tower", een wekelijkse rubriek in
World's Press News:
But quality to my m i n d is more
important in the long run than
quantity, for it reacts into advertising revenue which this year is
going to be more important than
ever. Advertisers and advertising

men, I find, are watching the quality
content of newspapers very closely
— in sharp contrast to journalists
who tend completely to ignore the
advertising columns, newsy as they
often are. Advertisers are keen on
the quality of editorial content because it normally indicates buying
power on the part of the customer.
And that is important now because
the sellers' market has ended and
the buyers of space are coming into
their own. Throughout the war years
they have had to queue up for space.
In .most cases those queues have
disappeared because more space is
now available, alternative sources
of publicity are opening out, notably
films, posters and magazines, and
finally the whole trend of the day is
towards economy in expenditure
and "value for money."
Advertisers will increasingly buy
on quality of editorial content — and
quality in their sense means the buying power of the people represented
by particular circulations. So that
advertising rates won't be entirely
judged by unit values. The agents
will increasingly allow for "quality".
FLEET STREET: DORPSE SFEER
In hetzelfde nummer laat de
hoofdredacteur van hetzelfde blad
zijn licht over hetzelfde vraagstuk
schijnen, maar nu van een andere
dan de advertentie-kant. Hij zegt:
Commercial success is very gratifying, and a large clientele always a
subject of pride. But in the newspaper field another factor does
count, and that is the mental and
moral factor. People aren't all the
same. Their standards of life differ,
their education varies, their tastes
range over wide fields, and their
artistic sensibilities and tastes make
varied demands. All of which means
that no common recipe can be formulated for newspaper success in
the widest sense. Newspapers, really
to serve a community's need, must
be diverse in character, and in our
view it is wholly regrettable to see
the sweep of mass production tending to standardise the daily newspaper. We believe in diversity, we
believe in character, and it is desirable that newspapers should be
different in appeal and presentation.
But there is one common factor
which should run through all newspapers, and that is that they should
present the news'. A fair comment
on recent developments is that the
news is no longer "sacred" but is
being crowded out in favour of
features, so that some popular sheets
are taking on the character of daily
magazines rather than vendors of
hard news. We hope this phase will
pass.
Last week one of our contributors,
"Sentinel", asked what had happened
to Fleet Street's sense of news
values — prompted thereto by the
bare mention given the first news
of Chiang Kai-shek's surrender in
China. Stimulated by the query, a

responsible freelance writes to answer the question by saying:—
"My own view is that it has got
lost: Fleet Street is so much cut off
from ordinary life, in spite of its
continuous link with the whole
world, that it now has the wrong
perspective. It doesn't seem to know
what is going on under its nose unless some very pushing PRO makes
a song about it, or unless there is a
topical peg. How much straight
reporting have we had about housing
in recent months, how much about
town and country planning which is
producing a revolution in the social
set-up of the country, about the
Boundary Commission which may
make changes almost as revolutionary, about the underground political
campaign which is going on in
readiness for elections next May,
about labour on the land, where there
is now unemployment, about the
work of local authorities, now more
important than ever in our social
life? When will Fleet Streeft send out
good men to live and work among
the people and get real news?"
There are some grounds for those
heart cries. Fleet Street is somewhat
isolated. Its workers do tend to keep
their eye on each other rather than
on their customers. In some respects
it lives a village life and is unduly
obsessed by what the other fellow
is doing.
MINDER CONFERENTIEJOURNALISTIEK

went to a battle in those days, and
I suppose they risk the sack if they
rush screaming from the Board of
Trade to have a look at this vast,
stirring, infinitely complex battle
Britain is waging, and on which the
peace of the world may depend — and
probably does.
POLITIEKE DISCRIMINATIE
Het A.N.P. heeft ons onthuld dat
de politie in Detroit geen perspenningen (of wat in Detroit daarmee
overeenkomt) heeft willen uitreiken
aan communistische journalisten:
Politiecommissaris Harry Toy heeft
aan de journalisten en fotografen
der pers te Detroit verklaard, dat zij
van nu af een verklaring moeten ondertekenen, volgens welke zij niet bij
de communistische partij zijn aangesloten ten einde van de politie
legitimatiebewijzen
te
verkrijgen.
Naar het oordeel van de commissaris
is deze voorzorgsmaatregel absoluut
nodig, opdat degenen, die in het bezit
zijn van deze bewijzen, waar nodig
doorgelaten worden en zich inlichtingen kunnen verschaffen, die voor
de veiligheid van de stad van het
hoogste belang zijn.
PERSMENSEN PROTESTEREN
Maar uit Newsweek zijn we aan de
weet gekomen, dat lang niet alle
Detroitse journalisten bereid zijn
zich aan de eis van commissaris Toy
te onderwerpen:
Many Detroit newsmen thought
they whiffed a stronger danger of
Toy censorship than of Red infiltration. In a meeting that brought
out 35 of its some 1,000 members,
the Newspaper Guild local last week
charged he merely was trying "to
license the press as he sees fit".
Not objecting to the oath, both
The News and the Hearst Detroit
Times left the business of signing up
to staffers themselves. But John S.
Knight's Free Press got ready to
issue its own identification cards.
' There are no Communists on The
Free Press", Executieve Editor Basil
(Stuffy) Walters snorted.
Already Toy was backtracking. To
nonsigners, he said, he might issue
cards of "another color", maybe
"pink or red bordered".

Een
andere medewerker
van
World's Press News — we vragen
géén excuus voor zoveel citaten uit
hetzelfde blad, want het onderwerp
is belangrijk! — had een week tevoren iets dergelijks betoogd over
het ontbreken van voldoende voorlichting in de Engelse pers over
problemen en prestaties van de
Britse industrie. Ook hij heeft ons
iets te zeggen:
New reporting is dead or sleeping. Tired men with a load of complex stuff on their desks cannot be
expected to unravel the implications
of many of these tremendous schemes
in the odd hour. And these are the
days of the hand-out — "Time to be
toddling along to the conference, old
man". Board of Trade today — send
a crack photographer — there might
be a vital news picture of Harold
JOURNALIST EN VAKMAN
Wilson with his pipe in his mouth.
Front page stuff! Ministry of Supply
Vakspecialisten willen nog wel
to-morrow — Cripps' speech to-night. eens bezwaar hebben tegen het werk
Another White Paper on a city van de journalist, die nu eenmaal uit
editor's desk. "Did you see that hoofde van zijn beroep meer in de
wonderful hand-out from the Trea- breedte dan in de diepte pleegt te
sury? My, that was something!"
werken, maar — zo betoogt Erich
It was the same in the war. You
Kagi in de Neue Zürcher ook een
remember the brilliant cartoon of
journalist is een specialist:
the two war reporters, weary and
Der Journalist ist ein Fachmann.
dirty from the front, coming into the Er ist Spezialist im Schreiben. Nicht
lounge at Army Group H.Q. ? Various im Schreiben überhaupt, sondern im
characters are draped in armchairs raschen Schreiben. Er darf kein
with whisky sodas easy to hand. A Grübler sein, denn er hat keine Zeit
character looks up — "You missed a zum Grübeln. Horen, Sehen und
magnificent hand-out".
Schreiben wachsen bei ihm ins Eins
Most men risked the sack if they zusammen. Alle erwarten von ihm,
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dass er kritisch schreibt. Dass er unverzüglich und ohne langes Ueberlegen Stellung bezieht. Er steht taglich vor neuen Problemen, über deren
Bedeutung und Tragweite von ihm
ein sofortiges Urteil erwartet wird.
Jede Nachricht eröffnet ihm neue
Gesichtspunkte, die fortan diese Urteile mitbestimmen. Er kann nie
genug wissen. Sein Horizont kann nie
weit genug sein. Aber die Zeit
drangt. Die Gazette muss aktuell
sein. Der Leser will wissen, was
gestern, was heute geschehen ist. Er
will erfahren, warum es geschehen
1st. Und er zwingt den Journalisten,
ihm zu sagen, welche Bedeutung den
Ereignissen zukommt.
Der Zeitungsmann muss immer
auf der Höhe sein. Es fehlt ihm
haufig die Zeit, in die Tiefe zu
dringen. Mancher bemüht sich, einige
Fachgebiete sicher zu beherrschen.
Er holt sich bei Sachverstandigen
Rat. Nur zu oft aber stehen sie nicht
zur Verfügung, wenn sie dringend
benötigt würden. Dann muss der
Journalist auf eigene Verantwortung
handeln. Dann muss er sich auf seine
eigenen Kenntnisse und den gesunden Menschenverstand verlassen. Und
das ist gut so. Denn nicht alles, was
die Fachleute sagen, ist für ihn
wesentlich.
Die Zeitung ist keine Fachzeitschrift. Sie muss vieles bringen, um
vielen etwas zu bringen. Sie muss es
rasch bringen und in einer Form, die
keine Anstrengung zum Lesen erfordert. Denn der Leser befiehlt. Der
Journalist richtet sich darauf ein. E r
kann das, ohne die Pflicht zur uneingeschrankten Wahrheit zu verletzen.
Man kann alles in verschiedenen
Formen sagen. Der Journalist muss
eine Sprache sprechen, die für alle
unmittelbar verstandlich ist. Auch
für Nicht-Fachleute.
Der Journalist muss Mensch sein.
Eine Persönlichkeit mit Oharakter
und Geist, nicht eine blutlose Reglstriermaschine.
Seine
Kenntnisse
mogen lückenhaft, seine Auffassungen einseitig, seine Urteile voreilig,
seine Kritik scharf erscheinen. Dennoch muss man ihm den Willen zur
Wahrheit zuerkennen. Wer über ihn
urteilt, muss auch den Eigenarten
seines Berufes Rechnung tragen.
Kritik und Anerkennung entspringen
seinem menschlichen Bemühen, das
Rechte zu tun. Er urteilt als schuchter Mensch. Als Fachmann sammelt
er Nachrichten und beherrscht die
Kunst, zu schreiben. Auch er ist
Sachverstandiger auf einem Spezialgebiet mit besonderen Voraussetzungen und Bedingungen.
TAAK DER PROVINCIALE PERS
Toen de Shields Gazette (South
Shields) op 24 Februari honderd jaar
werd, kreeg ze gelukwensen van autoriteiten van links (Bevin), rechts
(Churchill) en midden
(Clement
Davies). Bevin schreef (volgens de
Manchester Guardian):
"It is of great importance that the
public which the provincial newspapers serve should be fully in-

formed of the great issues at stake
to-day in foreign affairs
At a
time when so much misrepresentation
and distortion is blared out by
national propaganda machines, and
the freedom of the press has disappeared in so many countries, this
duty to present the facts fairly and
objectively to the public is a matter
of vital importance."
TROEBELE BELANGSTELLING
Picture Post van 12 Februari opent
met een artikel, getiteld „Mr. Stanley
and the Press", naar aanleiding van
het feit, dat een drietal Londense
Zondagochtendbladen voor een bedrag van 10.000 pound sterling een
door Stanley zelf en een door zijn
vrouw geschreven levensgeschiedenis
hebben gekocht met de bedoeling
deze af te drukken.
De redactie van Picture Post fulmineert hier heftig tegen en zegt
ongeveer: „Op het ogenblik dat de
Engelse pers vecht voor haar vrijheid, is dit niet alleen een kwestie
van slechte smaak, maar feitelijk een
schandaal, dat de Britse Pers in het
algemeen geen goed zal doen."
Een plaatje van vrolijke drinkende
journalisten op een persconferentie
in de flat van Stanley, kort na de
uitspraak van de rechtbank in de
vooral in Engeland zeer geruchtmakende zaak,
completeert
het
geheel.
WIE DURFT?
Tijdens zijn tweede lezing over
Internationale aspecten van de journalistiek, gehouden op Woensdag
16 Februari in het Instituut voor de
Perswetenschap te Amsterdam, heeft
dr. M. van Blankenstein enkele opmerkingen gemaakt over de geest
van deze tijd en de persvrijheid. Hebben wij hetgeen hij zeide goed gevolgd, dan kwam het hierop neer:
Het spijt mij, dat Nederland op het
ogenblik geen goed „schandaal"blad meer heeft, dat te vergelijken
zou zijn met uitgaven als bijvoorbeeld De Rode Duivel en De Notenkraker. Periodieken, die getuigen van
een nihilisme vol humor en een revolutionaire vrijheid van geest. Dat
deze bladen er niet meer zijn, is een
gevolg van de tegenwoordige angst
elkaar te kwetsen en het tegenwoordige geferek aan verdraagzaamheid.
„Het lijkt wel of iedereen aan minderwaardigheidscomplexen lijdt" —
zo zeide dr. Van Blankenstein ongeveer. Men heeft een aantal heilige
huisjes opgericht en iedereen weet,
dat zelfs het wijzen naar zulk een
huisje een halsmisdaad is. Daar komt
bij, dat de groep, welke vandaag in
de oppositie is en dus het eerst in
aanmerking zou komen voor zulk een
„vrije geest", tevens de strengst gedisciplineerde groep is en volgens
strakke lijnen werkt (en denkt).
De conclusie van dr. Van Blankenstein was, dat het huidige gebrek
aan persvrijheid niet de schuld is van
de overheid en evenmin van de mensen, die de pers financieren, maar

van de geestelijke toestand van vandaag.
Op ter discussie!

AMSTERDAM DRUKTE VOOR
LONDEN
Prof. Folke Dahl, bibliothecaris van
de stads- en universiteits-bibliotheek
van Gotenburg, heeft in het Amsterdamse Instituut voor de Perswetenschap gesproken over de oudste
Engelse kranten. Het Alg. Handelsblad schreef hierover:
Voor vele vakgenoten zal de pas
in de twintigste eeuw gedane ontdekking nieuw geweest zijn, dat de wieg
der Engelse kranten in Amsterdam
stond. Want in Londen vond men pas
enige tientallen jaren geleden een
verzameling van een zeventigtal Engelse kranten in klein formaat en van
slechts twee pagina's met nieuws uit
Nederland in de Engelse taal. Zij waren gedrukt bij Nederlandse drukkers
als Petrus Keers, Broer Jansz, Joris
Vezeler en Caspar van Hilten in de
jaren 1620 tot 1640. Het waren politieke, militaire en „economische" berichten uit die tijd, toen Amsterdam
een „stapelplaats van nieuws" was in
de veelbewogen tijd van de tachtigjarige oorlog.
Dit verklaart, dat men zich in het
ons toen vijandige Engeland voor
nieuws uit Nederland interesseerde;
vooral voor nieuws uit de omgeving
van de Prins. Deze nieuwsbladen verschenen ongeregeld: soms enige keren
per week, soms twee maal per dag.
De Nederlandse tekst werd naar Londen gezonden en daar vertaald. Dan
werd hij in Amsterdam gedrukt, maar
Keers drukte ook in Londen, waar hij
lange jaren werkte. Hij was uit Gent
afkomstig en heette oorspronkelijk
Pieter van de Keere. Hij was eigenlijk
de eerste dagbladillustrator en uitgever. Met het dateren nam men het
niet zo nauw; men antedateerde of
men maakte van een reeks gebeurtenissen over een vrij lange periode één
actueel verhaal.
Na 1643 verschenen deze bladen
niet meer. Enerzijds verbood het bewind onder het Oostenrijkse Huis de
uitgave, anderzijds ging de toestand
in Engeland hard achteruit en holde
naar 'n burgeroorlog. De rollen werden omgekeerd: Londen werd de
nieuwsbron en de drukkerij voor
Amsterdam!
ENGELS OP (REGERINGS)KLOMPEN
De Londense correspondent van
De Tijd is kwaad geworden (hij is
de enige niet!) over het steenkolenEngels in officiële, voor het buitenland bestemde publicaties. (Hij had
in dezelfde adem het bruinkoolEngels van tal van handelsprospectussen er bij kunnen nemen, alsmede
het brandhout-Engels van sommige
toeristische publicaties. Uw correspondent — zo schrijft hij aan zijn
blad —:
zal zijn liefste wens vervuld zien
indien hij de Nederlandse regering
zou kunnen bewegen te breken met
de stuitende gewoonte regerings-

publiciteit te bedrijven in een Engels
van zo erbarmelijke hoedanigheid,
dat geen Engelse krantenredacteur
met ook maar een greintje nationaal
zelfrespect er toe te bewegen zou
zijn deze onwaardige bellen te lezen.
Een van de ergste en ergerlijkste
gevallen was de Engelse tekst van
het hier door officiële Nederlandse
instanties verspreide „Eerste Memorandum over het Centrale Economische Plan 1946, mitsgaders de Nationale Begroting voor 1947". Helaas
bezit ik het horreur niet meer. Ik
heb het rijk versierd met blauwe
strepen cadeau gedaan aan een Nederlands hoogleraar, die er nachtmerries van kreeg. Kort geleden verscheen er een linguïstisch misbaksel,
geheten „Holland, A Country to
watch".
En nu ligt voor mij een pamflet
van de Regeringsvoorlichtingsdienst
over drie jaar reconstructie in de
Nederlanden. Gelukkig is het Engels
van dit laatste geschrift niet van het
kokhalzend barbarisme, dat 't eerstgenoemde onleesbaar maakte, doch
het proza is platvoeten-proza en hier
en daar wordt de tekst ontsierd door
onaangename en onvergeeflijke blunders. Het ergste is dat Nederland
beschikt over de bekwame Anglisten,
die de Nederlandse instanties zouden
kunnen behoeden voor dit soort beschamende publicaties. In de tweede
plaats beschikt o.m. de Nederlandse
Ambassade te Londen over een Engels publiciteitsexpert, die niet slechts
de blunders zou kunnen verwijderen
waarop een L.O.-candidaat afgewezen
zou worden, maar die tevens de stijl
voldoende zou kunnen verbeteren om
het kopspijkertjes-Engels van onze
pamfletten leesbaar te maken. Het
meest verbijsterend
in de hele
situatie is, dat men in Nederland zo
sereen voortgaat met dit steriele
werk, dat de publicaties ongeschikt
maakt voor hun primaire doel. Het
is uw correspondent bekend, dat
meermalen vanuit onze Ambassades
rijk gedocumenteerde en desperale
smeekbeden gericht zijn aan de heersers In Den Haag om tenminste een
minimum aan aandacht te wijden
aan hun publicaties in de Engelse
taal, doch zonder enig succes.
Publiciteit heeft tot eerste doel
niet- of matig-geïnteresserde personen over te halen kennis te nemen
van de feiten. Indien deze feiten
worden medegedeeld in een hulpeloos
en ongenietbaar Engels, doorspekt
met primitieve grammaticale blunders, kan men moeilijk verwachten
dat buitenlanders zich vrijwillig
bloot zullen stellen aan de schok van
zoveel linguïstische onhoffelijkheid.
BETERE VOORLICHTING
De Buitenlandse Persvereniging
heeft zich beklaagd over tekort aan
officiële voorlichting,
en de Prov.
Overijselse en Zwolse Crt.
heeft
daarover het een en ander te zeggen:
Het bestuur van de buitenlandse
Persvereniging, zo lezen wij, heeft
een telegram gezonden aan de minister-president om er zich over te beklagen, dat
regerings-autoriteiten
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bij menige gelegenheid bijeenkomsten
houden met de Nederlandse pers,
zonder dat buitenlandse correspondenten hierbij worden uitgenodigd.
Hierin zien deze collega's — uit alle
delen der wereld — een miskenning
van het beginsel, dat een ieder vrij
en gelijkelijk toegang dient te hebben
tot de nieuwsbronnen. En hun conclusie is: elke persconferentie, waartoe buitenlandse journalisten niet
worden uitgenodigd, zal voortaan
beschouwd worden als een poging om
inlichtingen
aan het buitenlandse
publiek te onthouden.
, Ziezo, dat kunnen wij ons weer
voor gezegd houden en deze buitenlandse correspondenten hebben nog
gelijk ook. Goede, doeltreffende voorlichting van het buitenland is nooit
onze sterkste zijde geweest en sedert
de bevrijding is het tot dusver helaas
vrijwel steeds zo gebleven, dat wij
tegenover het buitenland voortdurend
ten minste één slag achter zijn geweest.
In het bijzonder wat Indonesië betreft hebben wij de nadelige gevolgen
daarvan terdege aan den lijve ondervonden. En nóg heeft men het in Den
Haag niet geleerd. Men kon verwachten, dat er grote "belangstelling zou
bestaan voor 'de verklaring van
minister van Maarseveen
in de
Tweede Kamer. De perstribune
puilde uit en ieder spitste de oren,
want het kon immers op elk woord,
op elke nuance, aankomen. Dus
mocht men verwachten, dat de
woordelijke tekst van de ministeriële
rede beschikbaar zou zijn voor de
pers in het belang van een juiste en
volledige voorlichting. Maar neen,
zo'n tekst was er niet en bovendien
sprak de minister in een zeer snel
tempo, met het gevolg, dat ieder maar
moest trachten, om, wat hij in de
gauwigheid kon opvangen, te noteren en door te geven. Met alle
risico's natuurlijk, dat het niet steeds
precies de juiste interpretatie was.
Als er dus verschillen in de berichtgeving zijn geweest, of onduidelijkheden, ïs men er zeker ditmaal
niet mede af door de pers de schuld
te geven. Neen, de schuld van een
tekortschietende
voorlichting
ligt
ook ditmaal weer geheel bij de
regering.
Zal men het dan nooit leren: of
moet onze goede naam in de wereld
eerst helemaal bedorven zijn?
„PUBLIC RELATIONS OFFICERS"
Aan het verslag in Economische
Voorlichting van de lezing die de
heer Wüliam H. Wise, directeur van
de Europese editie van de New York
Herald Tribune in Den Haag heeft
gehouden voor het Genootschap voor
Openbaar Contact, ontlenen we het
volgende:
Veel wordt gedacht, dat de Amerikaanse pers in handen is van grootindustriëlen, bankiers en dergelijke.
Dit is niet het geval, aldus de heer
Wise. Evenals in andere Amerikaanse landen is de gehele Amerikaanse
pers onafhankelijk. Wel is het vroeger in sommige gebieden voorgekomen, dat de pers werd gecontro-
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leerd door directie van bedrijven,
bijvoorbeeld in Montana, waar de
kopermijnen invloed uitoefenden op
de kranten. Doch dit veranderde ai
spoedig.
Als men de Amerikaanse pers van
een etiket wil voorzien, kent men
slechts twee groepen: de democratische en de republikeinse bladen. In
totaal verschijnen er in de Verenigde
Staten 1.80O dagbladen,
die door
53.000.000 Amerikanen worden gelezen. Hieruit volgt, dat zo goed als
iedere inwoner
van de Verenigde
Staten een krant leest.
Evenals elders wordt in de Verenigde Staten slechts in enkele
bladen veel aandacht geschonken
aan het internationale nieuws. De
New York Times staat hierbij bovenaan met ongeveer 20 kolommen per
dag, gevolgd door de New York
Herald Tribune met veertien kolommen.
Komt men meer n a a r het
westen, dan daalt dit cijfer en zodoende vindt men in Chicago nog
zes en in Californië nog slechts 1%
kolom..Het blad met de grootste oplage in de Verenigde Staten, de New
York Daily News, geeft slechts zeer
weinig internationaal nieuws. Hetzelfde beeld vertoont momenteel de
Britse pers, waar de Daily Mirror,
nu de oplagen niet langer zijn gebonden, de grootste oplage kreeg,
doordat het meer „comic strips" publiceert dan andere bladen.
De „Public Relations Officers"
vormen een betrekkelijk nieuwe verschijning in de Verenigde Staten. Zij
zijn een belangrijke schakel tussen
bedrijf en publiek, en de heer Wise
noemde de P.R.O.'s zelfs de belangrijkste wetenschappelijke ontwikkeling in de Amerikaanse bedrijfsleiding.
De Amerikaanse P.R.O. moet in
de Verenigde Staten zijn werk op
Amerikaanse wijze doen en zo zal de
Nederlandse P.R.O. hem niet klakkeloos moeten imiteren, doch een eigen
cachet aan het werk moeten geven.
DE GROTE SENSATIE
In New York is, schrijft Paraat,
een kleine, gestencilde krant uitgekomen, die slechts
in ruiim
honderd stuks aan vrienden en
kennissen is gestuurd. Het is een
merkwaardige krant, De schrijvers
zijn van mening, dat er nog andere
dingen in de wereld zijn dan moorden,
slecht nieuws in de politiek, nationaal
en internationaal. Zij hebben een
krant gemaakt, waarin alleen plaatsruimte werd toegekend aan goed
nieuws. Een mooie daad, een bericht,
dat in staat is de mensen weer hoop
te geven, in één. woord: het optimisme en de hoop op de toekomst beheerst de kolommen van deze merkwaardige krant.
E r gebeurde iets merkwaardigs.
De grote Amerikaanse
kranten,
waarin de sensatie de boventoon
voert, maakten melding van deze gebeurtenis, :Er kwamen vele brieven
toihneri bij de schrijvers van deee
krant van optimisten, waarin uitdrukking werd gegeven aan het verlangen naar meer nieuws van dit

soort. De „Washington Post" wierp
de vraag op, of de dagelijkse kranten
niet een geheel onjuist beeld van de
wereld geven, door hun keuze van het
sensationele inplaats van het goede
en opbouwende nieuws.
Misschien was de grootsite sensatie
van het geval, dat bij nader onderzoek bleek, dat deze merkwaardige
krant gemaakt werd door twee
Zwitserse journailieiten, die ais correspondenten van Zwitserse kranten
in Amerika wonen.
DE DEUGD
Er gaat tegenwoordig geen week
voorbij, zonder dat de een of andere
krant melding maakt van het feit,
dat iemand, die doorgewoon eerlijk
was en iets dat hij vond, teruggaf
aan de eigenaar, óf geen of slechts
een kleine beloning ontving. En al
die weeklagende stukjes maken een
mens ten langen leste toch min of
meer kriegel.
Want zeg nu zelf:
als ge iets
vindt, wat is dan uw simpele mensenplicht ? Wat gebiedt de onnozelste
eerlijkheid? Teruggeven het gevonden voorwerp! Wie dat niet doet is
een ordinaire dief, die als hij ontdekt
wordt met de strafrechter in aanraking komt.
Veronderstel, dat ge een portefeuille vondt en die wegmoffelde. En
dat een paar minuten later de eigenaar ontsteld en boordevol zorg op
u toesnelde en vroeg: — Hebt u
mijn portefeuille soms gevonden? —
Neen, zegt ge en als hij weg is stopt
ge de portefeuille stiekum in de
kachel en speelt van de centjes mooi
weer. Ge weet al tevoren, wat er dan
gebeuren zou. Uw geweten zou
klagen en ge zoudt de man in kwestie nooit meer
recht in de ogen
durven zien, omdat ge vrezen zoudt,
dat hij toch wel vermoedt, wie er
met zijn centjes aan de haal is
gegaan
Ge moffelt die portefeuille dus niet
weg. Ge maakt de man in kwestie
gelukkig door hem terug te geven
wat van hem is. En of hij u nu bedankt met woorden, of met een
warme blik, of met een blije lach,
of met een paar procent van de
waarde van het gevondene, wat doet
dat er toe.
Eerlijkheid is een normaal verschijnsel en wie eerlijk is om er voor
beloond te worden, moet zich van
binnen eens na laten kijken. Er is
vast en zeker iets niet in orde. En
daarom moet het nu maar eens uit
zijn met die lamenteerstukjes in de
kranten. Het begint er op te lijken,
dat een eerlijke Nederlander een
uitzondering is. (Prov. Zeeuwse Crt.)
Dagblad in Noordholland CDMad) dat moderne opvattingen
huldigt met betrekking tot verhouding redactie—zetterij, vraagt
ervaren
REDACTEUR-OPMAKER.
Doorlopend vroege dienst.
Br. onder No. 86/48, aan „De
Journalist", N.Z. Kolk 28, A'dam.

Mijnheer de Redacteur...
Wij

in de provincie

studeren, die ver van een universiteit
wonen en elke avond tot laat in de
nacht moeten werken omdat er nu
eenmaal ook in de kleinere steden
zoveel vergaderd en gepraat, voorgedragen, gezongen, gedemonstreerd,
gedebatteerd en geacteerd wordt, dat
onze verslaggevers zelden een avond
hebben waarop ze over hun eigen tijd
kunnen beschikken.
Maar er is meer, mijnheer de Redacteur van ons vakblad, want als ik
zo eens rondkijk op de provinciale
redacties, dan zie ik daar tallozen,
die nooit over de thans getrokken
streep kunnen stappen omdat hun
levensomstandigheden of andere factoren de oorzaak waren, dat zij geen
5-jarige H.B.S.-ers of Gymnasiasten
met einddiploma zijn geworden. Dan
zie ik daar zeer vele jongeren met
4-jarige M.U.L.O., met
3-jarige
H.B.S., met een onderwijzersdiploma
— en soms met nog minder — maar
allemaal harde werkers, jongens, die
in en door de practijk gevormd worden tot bruikbare journalisten, die
liefde voor hun vak en hun werk hebben, die vol idealen in de journalistiek zijn gegaan en met wier toekomstige positie in heel dat academische
opleidingsplan eigenlijk geen rekening wordt gehouden.
Ik pleit voor hen, die in de provinciale journalistiek hun levenstaak
hebben gevonden, waarbij er zo velen
zijn, die zich, ondanks hun „onvoldoende" schoolopleiding, daarin een
eervolle en verantwoordelijke positie
hebben verworven en m.i. voor hun
werk waardevoller krachten zijn dan
menigeen wiens naam door een academische titel gesierd is.
Ik weet, meneer de Redacteur, dat
met het uitsterven van de oude garde
het aantal van hen, die van mening
zijn, dat de besten onzer vakbroeders in en door de practijk gevormd
zijn, gestadig afneemt.
Ik zou niet gaarne de waarde ontkennen van de verbreding en verdieping van kennis welke door een
academische studie kan worden verkregen. Ik waardeer de goede bedoelingen van allen, die betrokken
waren bij de samenstelling van het
opleidingsrapport, maar ik vraag
daarnaast door een eenvoudiger en
practischer leerplan meer begrip voor
de positie van de brede massa der
— meest provinciale — journalisten,
die door de thans gestelde eisen de
toekomstige tweede of derde rangs
werkers in ons vak dreigen te
worden.
Alkmaar.
TJEERD ADEMA.

Wij
in de provincie, hebben wel
eens de indruk, dat we er eigenlijk
niet bij horen.
We betalen natuurlijk trouw onze
contributie en we krijgen geregeld
— wat je dan geregeld noemt — onze
„Journalist" thuis gestuurd. Inderdaad wordt daarin zo nu en dan wel
eens een vriendelijk woord aan ons
gewijd en daar zijn we erg dankbaar
voor. We leven mee met onze grote
broeders in Den Haag of in de hoofdstad, we zijn vol belangstelling voor
al hun problemen en we hebben eerbied voor hun wijze besluiten.
Maar toch
Toch vragen we ons wel eens af,
of men daar in de Residentie en in
het algemeen in de hogere regionen
der journalistiek, altijd wel voldoende
rekening houdt met de bijzondere
omstandigheden waaronder wij, plattelandbewoners, nu eenmaal moeten
leven.
Voor een Amsterdammer is een
Alkmaarder, een Deventenaar of een
collega uit Gouda, Vlissingen of
Almelo natuurlijk een „provinciaal"
en daar zijn we helemaal niet door
beledigd, omdat we veel te goed
weten, dat ook de provinciale journalistiek op een hoog peil staat en
dat zonder onze medewerking onze
onvolprezen Kring lang niet zo machtig zou zijn als zij nu is. Ik heb me
zelfs wel eens laten vertellen, dat er
meer kringleden aan de provinciale
dan aan de landelijke pers werken,
maar daar wil ik nu niet verder over
spreken, want het is allerminst mijn
bedoeling op de een of andere prioriteit te zinspelen.
Wij vragen ons op onze vergaderingen wel eens ongerust af of de Heren
Bestuursleden en andere Hoogwaardigheidsbekleders in ons nobel vak
wel begrip hebben van de aparte
sfeer waarin wij, simpele provincialen
leven en werken. Als wij een rapport
over de vakopleiding onder de ogen
krijgen waarin de een al hoger grijpt
dan de ander en ons een toekomstbeeld geschetst wordt waarin, onze
jongeren — waarvan men als vanzelfsprekend aanneemt, dat ze vrijwel allen oud-H.B.S.-ers en -Gymnasiasten zijn — later allemaal academische examens en tentamens zullen
afleggen, dan kijken wij hier, op het
platteland, elkaar wel eens een beetje
ongerust aan en dan is er menigeen,
die zich afvraagt: „Wat zal er dan
van mij worden ? Welke plaats zal ik
in het journalistieke
firmament
tussen al die sterren van de eerste en
[De redactie van De Journalist is
tweede grootte kunnen innemen?"
het in hoofdzaak volkomen met colE r zijn er zelfs, die nu al gebukt
lega Adema eens. Zij heeft dan ook
gaan onder de gedachte, dat de
(en hierin is zij het niet met hem
krantenstratosfeer niet ruim genoeg
eens) stellig niet „zo nu en dan wel
zal zijn om ook nog plaats voor hun
eens een vriendelijk woord aan (haar
bescheiden flikkerlichtje te bieden.
„provinciale" collega's) gewijd", maar
Aan welke academie en op welke
er zeer bewust naar gestreefd op het
wjjze zullen de provincialen moeten
belang en de betekenis van de „pro-

vinciale" journalistiek te wijzen. Zowel Blias als Foppema hebben daartoe in De Journalist bladzijden volgeschreven, zonder enige aansporing
van „provinciale" zijde.
Helaas ook zonder veel medewerking van die kant, tot dusver! Méér
medewerking van de collega's uit
„de provincie" is een van de vurigste
wensen van de redactie van De
Journalist. En als de noodkreet van
collega Adema tot gevolg zou hebben dat de „provinciale" collega's de
hand in eigen boezem staken (om de
vulpen uit hun vestzak te voorschijn
te halen), zou dit niemand méér verheugen dan.
Red. D.J.]

Guer(r)illa!
Zodra maar ergens ter wereld
enige ongeregelde troepen het wettige gezag aanvallen, verschijnen
daarover prompt berichten in de
Nederlandse pers. Die zorg voor volledigheid in de berichtgeving is verheugend.
Minder te loven valt de verwaarlozing der taal. Ook op dit gebied
gaat het er nog ongeregeld toe. Bc
doel hier op de eerste plaats op het
misbruik door van guerrilla's te spreken als men de strijders bedoelt en
op het ergerlijke pleonasme „guerrilla-oorlog".
Langzamerhand r a a k t men over
deze kwaal gelukkig heen. Maar dat
wil nog niet zeggen, dat nu alles in
de haak is. Want guerrilla is met
dubbel-R en dat wil er maar niet in.
Zelfs in de koppen leest men het
nog fout. Terwijl men slechts aan
het Franse woord guerre behoeft te
denken om nooit meer te twijfelen.
Wij behoeven geen puristen door dik
en dun te zijn in onze krantentaai;
guerrilla is heus wel een ingeburgerd woord geworden. Maar dan
goed geschreven.
Of hebben alle journalisten zo'n
hekel aan de R, omdat ze vroeger
levertraan moesten slikken wanneer
die letter in de maand was?
Het lijkt mij, dat dit orgaan —
misschien in de persoon van Discipulus — enige aandacht aan deze fout
dient te besteden.
FRANS OUDEJANS
[Graag. — Gue(r)illa heeft slechts
zijdelings te maken met Fr. guerre,
rechtstreeks daarentegen met Sp.
guerrilla („oorlogje") en het daarvan
afgeleide Fr. guerilla. Vandaar de
spelling in het Ned. met één zowel
als met twee r's. De eerste is de
meest gebruikelijke.
Het gebruik van het woord guerilla
in de betekenis van guerrillastrijder is
een fout die door niets te verdedigen
is. Maar nauwelijks was de guerilla
in Indonesië begonnen, of de Legervoorlichtingsdienst en de pers (misschien op een enkele uitzondering
na) zfjn zich gaan beijveren om die
fout ingang te doen vinden. Ik noteer
uit mijn aantekeningen (die op geen
stukken na volledig zijn, want het
begint gauw te vervelen, steeds hetzelfde te noteren): Toenemende sue-

cessen tegen guerilla's. Zware verliezen aan de guerilla's, die langs de
noordwest-punt van Java opereren.
Grote
guerilla-concentraties.
De
Indonesische guerilla's. Tegenaanvallen van de guerilla's op Java. Zware
verliezen aan
de zijde ' van de
guerilla's. Ongeveer 50.000 slecht
gewapende guerilla's.
Een guerilla-oorlog heb ik nog niet
gevonden,
wel enige malen een
guerilla-krijg. Dat is dus een soort
oorlogskrijg.
Zullen we hier eens een guerilla
tegen gaan voeren? Dat is belangrijker dan die kwestie van één of
twee r's. Op tegen de Legervoorlichtingsdienst! — DISCIPULUS].

1200 Voorlichters
De 1200 voorlichters, waarover Mr.
E. Elias het heeft in zijn „journalistiek journaal" van Februari 1949,
waren er ook (ongeveer) ten tijde
van „onze eerste Regeringsvoorlichtingsdienst onder leiding van wijlen
Plemp". Er is inderdaad veel veranderd, cmaar cultuurtechnische voorlichters als landbouw-, tuinbouw-,
veeteelt-, zuivel-, pluimveeteelt-, cultuur-, enz. consulenten met hun ingenieurs, hoofdassistenten en assistenten hebben ook toen reeds hun technische voorlichting verzorgd.
Twaalfhonderd! Het is al erg genoeg, dat bij de opgave van de personeelsbezetting ,voor de Regeringsvoorlichting in de Memorie van
Antwoord voor de Eerste Kamer
(Hoofdstuk HA, Rijksbegroting '49)
ieder, die in de organisatie van de
Overheidsvoorlichting werkzaam is,
officieel tot voorlichter wordt geproclameerd, iedere typiste, iedere
,,knip"-kracht en iedere bode incluis.
J. BREUNIS,
Hoofd Afdeling Voorlichting,
Ministerie van Landbouw,
Visserij en Voedselvoorziening.
[De Volkskrant, die raillerend had
geschreven over de 410 departementale voorlichters, kreeg eveneens in
een officiële terechtwijzing te horen
„dat bij de opsomming van het totale
aantal voorlichtingsambtenaren het
begrip voorlichting zeer ruim is
geïnterpreteerd''.
Het blad antwoordde hierop:
Al die voorlichters zijn dus nog
lang geen propaganda-chefs, zoals
de Waarheid schreef. Wij haasten
Dagblad, gespecialiseerd in handel, verkeer en industrie, zoekt
PLAATSELIJKE
CORRESPONDENTEN
in Parijs, Genève, Bazel, Warschau, Berlijn en Scandinavië,
alsmede in Maastricht, 's-Hertogenbosch, Tilburg, Deventer en
kop Noord-Holland.
Brieven onder No. 83/48, „De
Journalist", N.Z. Kolk 28, A'dam.
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ons nu recht te zetten, dat bij de
1200 georganiseerde journalisten, die
we hiervoor vermeldden, niet zijn
meegerekend de werksters, die de
prullenbakken komen legen noch de
portiers en liftboys. Ook niet de juffrouwen, die het kopje kqffie op de
redactietafels zetten en het jongetje
met de vuile veeg over z'n gezicht,
die de postbox in de gaten houdt.
Het verschil tussen 410 enerzijds en
1200 onzerzijds wordt dus dubbel zo
groot. Onze interpretatie was zeer
eng, tegenover de zeer ruime van
,,de officiële zijde". — Red.]

Seniorenconvent
„Alwéér een foto van het seniorenconvent!" spotte een collega bij het
naarstig doorbladeren van De Journalist. „Wat zijn die mensen toch
allerakeligst conventioneel!"
Ik staarde hem koud aan en zweeg.
En hij zweeg toen ook, maar beschaamd, naar ik mag hopen.
Conventioneel! Maar het is immers
een convent!
En wat is er verder voor conventioneels aan?
Men vergelijke vorige foto's, wat
gemakkelijk is, gezien de verschijnings-frequentie. Is daar niet een
constante
wisseling ?
Dezelfde
figuur, die de vorige maal als
tweede van rechts aan tafel zat,
prijkt nu als vijfde van links (staande). Er zijn er die verhinderd waren, er zijn er die er voor het eerst
weer zijn. Het is altijd ibaeiend en
opwindend, aan de hand van de foto
uit te tellen „who's who". En de
opgewektheid die van de rasteraangezichten straalt, hoe moeilijk ze
overigens zijn te herkennen, warmt
ons hart.
Nu ministers zich laten fotograferen in regenjassen en met actentassen, nu koningen worden afgebeeld in plusfours of op ski's, is het
't tegendeel- van conventioneel, zich
nog eens op de ouderwetse manier
voor de fotograaf te scharen, met
pose in houding en gelaat.
Neen, die maandelijkse foto van
het Seniorenconvent is méér dan een
fossiele conventionaliteit. Ze is zelfs
meer dan een attestatie de vita. Ze
is een maandelijkse opwekking tot
ons, jongeren, te streven naar het
binnentreden van de heilige hallen
van de seniorentempel, waar imen zo
feestelijk bijeenkomt en zo zelfbewust poseert. Wie het anders ziet, is
de ware broeder niet. Ik voor mij,
ik koester als hoogste ideaal nog
eenmaal dè foto te zien prijken in
De Journalist, wetend dat duizenden
ogen benijdend zullen ontcijferen: op
achterste rij, vijftiende van links,
met bakkebaarden:
JUCNEOR.

Techniek en pers
Nu de redactie het artikel uit het
Mededelingenblad van de N.D.P. 1945
over de mobilofoon en de Finch facsimile-zenders heeft overgenomen in
„De Journalist" van Jan. 1949 wil ik

graag even wijzen op enkele onjuistheden, die in dat artikel voorkomen.
Allereerst dan de motoilofoon: de
gedachte, dat in Amerika iedereen
met dergelijke
ultra-kortegolfzenders vrijelijk de aether kan gaan bestormen, is wat naïef. Het aantal
voor dat deel ter beschikking staande golfbanden, is ook in Amerika
beperkt. Men moet voor het verkrijgen van een mobilofoon-zendvergunning ook daar een aanvraag indienen, zij het dan niet bij PTT, maar
bij de F(ederal) C(ommunications)
C(ommission). Deze F.C.C, wijst de
golflengten toe en controleerd het
gebruik.
In Nederland vraagt men een vergunning aan bij de Minister van Verkeer en Waterstaat, die aan PTT om
advies vraagt.
In ons zeer kleine land, waar alle
gegadigden bot op elkaar zitten, zouden hij het volgen van het Amerikaanse systeem maar heel weinig
liefhebbers gelukkig gemaakt kunnen worden. Men zou elkaar uit de
aether wegdringen en behoorlijke
verbindingen door storing onmogelijk imaken. Vandaar dat PTT de
zaak in haar „bemoeizuchtige vingers" houdt en daardoor veel meer
liefhebbers kan helpen.
Tussen haakjes mag ik hierbij nog
wel even aantekenen, dat de reikwijdte van mobilofoon-apparatuur in
Amerika plm. 20—25 km is en dat,
wederom dank zij de „bemoeizuchtige
vingers" van PTT, hier in Nederland
de mobilofoon abonnè's met iedere
telefoonaansluiting in verbinding zullen kunnen komen, waar zij zich ook
in het land mogen bevinden.
Wat de mobilofoon betreft zou ik
willen concluderen, dat deze zaak in
Nederland in principe niet anders
zou worden behandeld dan in Amerika, als het feit er niet was, dat er
bij ons veel liefhebbers op een klein
territoir bij elkaar zitten en de beschikbare bandbreedte maar beperkt
is.
Nu de Finch facsimilezenders: ik
heb de indruk gekregen, dat de
schrijver van het artikel denkt, dat
in Amerika een ieder, die de beschikking heeft over een dergelijk
toestel, facsimile overbrenging per
radio kan bedrijven. Dit is beslist
niet zo. Wie facsimile wil overbrengen, moet een lijn huren van de telefoonmaatschappij in het gebied, dat
hij bewoont (veelal zal dit de A.T.T.
zijn, die alle interlocale lijnen en de
meeste locale netten exploiteert).
Het heet in Amerika anders, maar
op dit gebied is de A.T.T. ook daar
voor een zeer groot deel monopolist.
Wat Nederland aangaat, zal iedereen wel kunnen billijken, dat PTT
niet zo maar alle soorten facsimile
apparatuur op zijn netten kan toelaten: de fouten, storingen en ongelukken, die stellig zouden ontstaan,
zouden PTT in de schoenen geschoven
worden. Daarom moet alle apparatuur, die op de PTT-netten wordt
toegelaten, voldoen aan bepaalde
eisen. Dit is in Amerika overigens
niet anders.
Ik hoop door het bovenstaande iets
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A. C. DE NEEVE
Weer is een van de oude garde
heengegaan: collega A. C. de Neeve,
oud* redacteur Financiën van de
Nieuwe Rotterdamse Courant,
die
9 Februari in de ouderdom van 70
jaren te zijnen huize te Rotterdam
overleed. Een slopende kwaal, waarvoor geen genezing bestond, maar
welker gevolgen hij met de hem
eigen gewone .geestkracht wist te
dragen en soms naar de schijn zelfs
te overwinnen, ondermijnde in de
loop van vele jaren het krachtig
gestel van deze zo robuuste en
vitale mens en heeft nu een einde
gemaakt aan zijn zo vruchtbaar en
welbesteed leven.
Het grootste deel van zijn journalistieke arbeid — van Juli 1906 af
tot Juni 1941 — heeft De Neeve te
Rotterdam als oudste redacteurFinancien aan bovengenoemd dagblad verricht. Onder zijn leiding werd
de rubriek Financiën uitgebreid tot
..welhaast een dagblad met ochtenden avondeditie op zichzelf", zoals de
toenmalige hoofdredacteur, mr. G. G.
van der Hoeven, ter gelegenheid van
de Neeve's zilveren jubileum in 1931
schreef. Zijn onmiddellijke medewerkers op de krant vormden een redactietje op zichzelf met De Neeve als
leider. Daarnaast was hem opgegedragen het bespreken van de
wekelijkse staat van de Ned. Bank,
het maandelijkse overzicht van de'
Rijksmiddelen, het schrijven van
hoofdartikelen
over
economische
onderwerpen e.d. Een degelijke en
uitgebreide kennis van het geld- en
bankwezen en de handelspolitiek, een
vlotte pen en een snel, paraat en betrouwbaar oordeel —, dit alles verenigde De Neeve op gelukkige wijze
in zich. Hij wist, ondanks alle critiek
van buiten, die hem als financiële
specialist natuurlijk allerminst bespaard bleef, vaste, betrouwbare
koers te houden en door de levendigheid en helderheid van zijn betoog
grote en blijvende invloed te oefenen.
Welk een naam de collega De Neeve
in heel het land zo allengs had verkregen, bleek het vorige jaar, toen
te hebben weggenomen van de
onjuiste indruk, die de lezing van
het N.D.P.-artikel kan hebben gewekt en tevens te hebben bereikt, dat
men gaat inzien, dat als het PTTbedrijf soms bemoeizuchtig schijnt,
het dat heus niet doet, omdat het dat
zo leuk vindt, maar omdat het in het
algemeen belang noodzakelijk is en
dat het onder de legendarische „freedom" in Amerika niet zo héél veel
anders is dan onder de „dwang der
monopolie-houders" in Nederland.
C. H. W. D'ARTILAC BRILL,
Chef van de Pers- en Propagandadienst van PTT.

bij zijn 70ste jaardag een huldiging
werd op touw gezet, waaraan de
meest uiteenlopende kringen van
ons land hun vlotte medewerking
verleenden.
Al hadden zijn grote natuurlijke
gaven hem daarop zeker recht kunnen geven, toch was De Neeve niet,
in een vloek en een zucht, als nu
wel eens op verrassende wijze mogelijk blijkt, tot allround journalist gebombardeerd. Ook hij had, naar de
goede, oude trant, zijn tijd van
„pokken en mazelen" (zoals wijlen
collega J. Lourens placht te zeggen)
achter zich vóór hij aan de N.R.C,
kwam. Met David Kouwenaar, Jan
Feith en Kees van Bruggen had hij
op één kamer gezeten als financieel
jongmaatje,
aan het Handelsblad
verbonden, te Amsterdam, waar hij
ook geboren was, en de achtjarige
werkzaamheid aan die courant had
hem, de autodidact, het métier geleerd. Ook in latere jaren kon De
Neeve met dankbaar respect spreken
over hen, zijn toen oudere collega's
van het Handelsblad, van wie hij
zoveel had opgestoken wat hem later
tepas zou komen aan het orgaan in
de Witte de Withstraat, waar hij even
deskundig en boeiend over een vliegtocht boven Rotterdam of oude atlassen wist te schrijven als over het
Verzekeringswezen of de Leipziger
Messe.
Onbegrensd haast was de radius
van zijn belangstelling en even onvermoeid zijn geestkracht om op
allerlei terrein iets te bereiken. Zijn
ongewone artistieke aanleg, aangekweekt in elk vrij kwartiertje dat
hij zijn drukke beroepswerkzaamheden wist te ontknijpen, maakte van
hem een tekenaar-portrettist van
betekenis, wie allerlei vererende
opdrachten ten deel vielen. In de
grond was hij een bescheiden mens,
maar wij, die wisten, hoe zijn werk
als tekenaar
en kunstnijvere tot
stand kwam, bewonderden hem. Van
zijn gezin wist hij een kleine huiskapel te maken, waar de Muziek
inderdaad beoefend werd en gediend.
Ook aan het openbare leven gaf hij
zich met heel zijn persoonlijkheid.
Tijdens de eerste wereldoorlog werd
hij bevorderd tot reserve-kapitein bij
de Infanterie, later bij de Jagers, en
waarnemend
bataljonscommandant
op de eilanden. Als voorzitter van
de Gewestelijke Landstormcommissie maakte hij zich verdienstelijk en
als chef van de staf Luchtverdedigingskring Rotterdam-,Den
Haag
voerde hij allerlei tijdrovende en
moeilijke besprekingen met de plaatselijke burgemeesters. Tot beloningvan dit alles viel hem — naast allerlei andere onderscheidingen — de
eer te beurt, te worden bevorderd
tot reserve-kolonel der Infanterie
voor speciale diensten b.d. Van het
bestuur der Rotterdamse Volksuniversiteit was hij lid, en van het Rot-

terdamse Leeskabinet commissaris.
In zijn otium, even gevuld als de
tijd van zijn actieve dienst, hielp hij
mede aan de organisatie van het
Museum voor Belastingwetenschap.
Het Laurentiusgesticht
benoemde
hem tot regent en als gecommitteerde trad hij op bij de eindexamens
H.B.S.-A. De afdeling Rotterdam van
de Vereniging voor Woordkunst had
hem als eerste voorzitter.
Ons, journalisten, herauten ener
vergankelijkheid, die zich óók wel
eens afvragen: „Waartoe en waarom
toch alles?", kan de Neeve's leven
en voorbeeld leren, dat het leven
groot is en niemand, die het getrouw
dient, klein.
W.

CORN. A. CRAYE
Weer een gesneuveld van de oude
garde, gesneuveld, want zijn verscheiden na 66 levensjaren is het
gevolg van het verblijf in een Jappenkamp in Indonesië.
In zijn tweede emplooi als hoofdredacteur van het Wormserconcern
te Bandoeng, kwam de bezetting der
Oosterse barbaren en, met duizenden
vaderlanders moest hij in een kamp
de hondse behandeling der veroveraars ondergaan. Terug in het
vaderland, was „Craay", zoals hij
onder de Amsterdamse collega's werd
genoemd, een gebroken man, die, op
minder hoge leeftijd, werd verlost
van het lichamelijk lijden dat zijn
levensavond verduisterde.
Voor de jongere generatie in ons
vak was hij een onbekende; wat weet
die trouwens over de oude voortrekkers die, zonder overheidssteun, de
jarenlange strijd hebben gevoerd voor
de positieverbetering en de waardering van de journalist in de jaren
tussen de wereldoorlogen. Doch tot
hen die daaraan ruimschoots hun deel
hadden, behoorde de coll. van Christelijken huize: C o r n . A. C r a y é .
Ik zie hem nog komen, de jongsteverslaggever van „De Standaard",
meest in gezelschap van „Swiep",
Pisuisse. Wij hadden onze samenkomsten in het vroegere „Palais
Royal" en in „Polen" en genoten van
de oprechte kameraadschap van de
dagelijkse réunie na het dikwijls drukke, doch aantrekkelijke werk. En,
als iemand onzer dan een goede primeur in de krant had, werd ihij verwelkomd op de amicale wijze: „Zó
bandiet, je hebt ons vandaag weer
lelijk in ons flanelletje laten staan".
Met voorspraak van „Swiep" is
„Craay" in 1908 bij het „Hbld" gekomen, waar hij tot 1924 aan verbonden bleef; toen wenkte Wormser
hem voor het hoofdredacteurschap
van „De Preangerbode", welk emplooi hij, na enige jaren in ons land
te hebben vertoefd, andermaal aanvaardde. Maar in zijn langjarige
werkzaamheid bij het „Hbld", en in
de Kring, 'hebben wij hem als een
solidair collega leren kennen die ook,
enkele jaren, mèt Jan de Roode en
mij, in het N.J.K.-bestuur voor de
belangen van het journalistiek ver-

Een klassiek woord
De illustraties harmoniëren qua stijl
niet met dit onderwerp. (Ariadne).
Qua Latijn is dit onzin.

CHARÏVARIA
Lagere school
Deze lok, die eens het voorhoofd van
de grote meester omkransde. (Alg. Hbl.).
Reimanns reactie op de dagvaarding
was, dat men thans bevestigd wat hij
bedoeld. (N. R. C ) .
Zo houdt je ze aan 't werk.
(Vrij Ned.).
Botervlo's. (Groene).
Nieuw Nederlands
Een vingerwijzing in wat van Nederland wordt verwacht. (Parool).
In het belang van ons vak en zij die
het beoefenen. (Ariadne).
Gemengd Nederlands-Engels
Vrij Nederland hintte onlangs
(Groene)
en Discipulus kritiekte het.
Krachtige wind uit het Westen
De Nederlandse troepen hebben de bezette gebieden volkomen onder controle.
(Parool).
Realiseert u zich dan maar eens
(Nieuwe Eeuw).
N. A. C. werd practisch reeds in de
eerste minuut geslagen. (Volkskr.).
Staking in ziekenhuizen practisch geëindigd. (Parool).
Als regel wordt er over de jury met
geen woord gerept. (Ariadne).
Kinderen van intelligente ouders worden als regel opgevoed in een gunstiger
milieu. (Linie).
Rechercheurs werden het land rondgestuurd om uit te vinden wie haar het
rapport had verstrekt. (Gelderlander).
Wij ontmoetten elkaar, zoals het heet,
over een stuk Fries stamboekvee.
(Ariadne).
Herinneringen a a n Frankrijk
De symphonie in Es is van een verbijsterende oppervlakkigheid. (N. R. COEen stuk muziek van een uitzonderlijke vitaliteit. (Parool).
VriendeHJk, vriendelijker,
vriendelijkst en . . .
De Russiseh-vriendelijke dominé Hromadka. (Alg. Hbl.).
V a n d a a r d e zegswijze: zo v r i e n d e lijk a l s een R u s .
Zijn wij bevrgd?
De beschikbare fokzeugen zullen 1.7
millioen biggen ter wereld moeten bren-

enigingsleven
op de bres
heeft
gestaan.
Crayé was niet uit het vechtershout gesneden, doch als een belangrijke organisatorische zaak aan de
orde was, werd menigmaal -met belangstelling gewacht op zijn bezadigd,
helder oordeel.
Geen vechter.
Maar als enige daad van hem werd
gevorderd die z.i. niet geheel en al
door de beugel kon en hij schudde
het hoofd bij de uitdrukking: „Daar
ben ik niet voor te vinden", was hij
met geen stok tot het tegendeel te
bewegen.
Gedurende enkele jaren tussen zijn
eerste en tweede leiding van de kranten van Wormser, nam hij wederom
deel aan het werk van de Kring, was
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gen; dit is een moeilijkei opgave. (Volkskrant). — Alleen de katoenindustrie zou
zonder het plan-Marshall tot 50 'In van
de huidige bedrijvigheid teruggebracht
zijn. (Alg. Hbl.). — De vraag, met welke
personen van de Republiek contact opgenomen kan of moet worden. (Alg.
Hbl.). Op Banka zal de C. v. G. D. contact opnemen met Moh. Hatta. (Parool).
Een uitgesproken gunstige factor. (N.
R. O . — Een uitgesproken violistisch
talent. (Parool). — De juwelier zette
grote ogen op, toen hij aan het monogram ontdekte, dat het zijn bestek was.
(Parool). — Zoals bekend is het beeld
eigendom
van de familie
Maduro.
(Parool). — Zoals bekend, geeft de K.
V. P. een maandblad uit. (Nieuwe
Eeuw). — Wanneer Nederland dan maar
de moed opbrengt om de onaangename
stappen te ondernemen. (Parool). — De
reserveschroef van de ,,Willem Ruys"
zal in bedrijf moeten worden gesteld.
(Tijd). — De betreffende afdeling. (Parool). De betreffende studie. (N. R. C ) .
— Een van de doeleinden der actie is de
aantrekking en veiligstelling van de van
nature bezadigde republikeinse leiders.
(N. R. C). — Hij zwakte de ambtelijke
gestrengheid af met een weinig jovialiteit. (Parool). — Een advertentie die
helaas wordt afgezwakt doordat de
layoutman (iets) niet heeft aangevoeld.
(Ariadne). — Schijnbaar moeiteloze elegance. (Parool). — Een installatie die
beduidend duurder zal zijn. (Groene).—
De bedoeling zit voor, de ondernemers
zo min mogelijk in de weg te staan.
(Groene). — Na het beëindigen van de
oorlog. (Vrije Volk). — De differentiaal
diagnose. (Alg. Hbl.). — De klasse der
grootwerkgevers. (Kath. Staatk. Maandschr.). — Zonder adempauze. (Volkskr.).
— Bij nauwkeurige kennisname. (Groene).
— De toename van onproductieve overheidsuitgaven. (Parool). — Met financiële deelname van W. H. Muller en Co.
(Parool). — De geheime diplomatie, het
censorschap en de propaganda, die de
behandelde vraagstukken versluierd hebben. (N. R. C ) . — Een planmatige conjunctuurpolitiek. (Groene).
Zijn wij bevrijd? NEE!
Die moeilijke vreemde woorden
Vierhonderd babys. (Linie).
Het sociale etiquette van niet-welvarend. (Kath. Staatk. Maandschr.).
Eén faut-pas kan in één slag teniet
doen, wat door lange arbeid geiwonnen
werd. (Ariadne).
Gevolgtrekking: Il ne faut pas
faire un f a u x p a s .

lid van de Indonesische Commissie
en ontbrak zelden op de algemene
vergaderingen.
Na zijn terugkomst voor de tweede
maal, hebben de collega's hem uit
het oog verloren. Hij woonde eerst
in Brussel, daarna in Rotterdam
doclh was aan zijn kamer gebonden,
zodat zijn aanvaarden van de laatste
grote reis aan ?ijn oude vrienden een
schok gaf, die zij pijnlijk gevoelen.
Vandaar dat ik mij geroepen voelde
in ons orgaan enige woorden te
wijden aan de oude kameraad van
ons allen.
Opdat aan zijn nagedachtenis nog
enkele ogenblikken van collegiaal
nadenken zal worden geschonken.
L. S.

Medisch-klassieke picnic
Het type mens dat in zulk een maatschappij overheerst is het picnische. Het
picnische en de niet-picnische types. De
vruchtbaarheid bij de picnici. De biologische meerwaardigheid der picnici.
IJ I (Linie).
N i e t voor vegetariërs
Preisselberen op siroop. (Groene).
Duitse
vegetariërs
mogen
wél
Preiselbeeren eten. De Nederlandse
gebruiken gewoon vossebessen op
sap.
Meer
Deze plannen zijn niet méér fantastisch
dan de atoombom. (Groene).
Meest
De meest ernstig verlopende gevallen.
(Alg. Hbl.).
De bezittende klasse
De schrijfster bezit zekere capaciteiten.
(Nieuwe Eeuw).
De school die voor de oorlog haar
spreekbuis in .het tijdschrift „Forum"
bezat. (Nieuwe Eeuw).
De oorzaak spruit hieruit voort, dat
Hoornik een vrij lage spanningsgraad
bezit. (Alg. Hbl.).
Indien Hoornik mogelijkheden bezit..
(Alg. Hbl.).
Geslachtelijke moeilijkheden
Griep
je krijgt haar van een ander
en griep heetft ook iets met kou te maken, want je krijgt het gemakkelijker
wanneer je eigen weerstand door een
,,kou" is verminderd. (Volkskr.).
Een epiloog,' dat even begint te lijken
op een sermoen. (Tijd).
Met wel recht?
Griep is met recht een besmettelijke
ziekte. (Volkskr.).
N u wij
In plaats van de eensgezindheid van
na de bevrijding zijn wij nu getuige van
vlammende protesten van de confessionele centralen. (Alg. Hbl.).
J a m m e r d a t de eensgezindheid e r
geen g e t u i g e v a n m o c h t zijn.
Hardnekkige zelfmoordenaar
Met een kort eindje touw moet hij beletten, dat hij bij het slingeren niet van
de mast raakt. (Het Smalle Parool).
A hyphenated journalist
Communistische eenheden concentreerden zich Donderdag in Tsjiengtsjang
Hyphen Ying. (Het Vrije Volk).
K e n t u d e a a r d i g e u i t d r u k k i n g ,,a
h y p h e n a t e d A m e r i c a n " voor: een
A m e r i k a a n die n o g n i e t geheel g e a s simileerd i s ?
N o g meer streepjes
Een „kruistocht van Wall Street" naar
het midden- en verre-Oosten. (Alg. Hbl.).
Drs. Den Uyl was na de bevrijding
enige maanden sociaal-redacteur van
onze krant. (Parool).
In dit deel toont de schrijver aan dat
alleen een totaal-Christen een totaalmens is. (Volkskr.).
Géén streepjes
Centrale Kader Cursus. (Alg. Hbl.).
Bedrijfs Kader Training. (Alg. Hbl.).
Wiardi Beekman Stichting. (Parool).
Landbouw hogeschool. (N. R. C ) .
Benelux overeenkomst. (Alg. Hbl.).

Einde van een hoofdstuk
De dood van S. F. van Oss op de
laatste .dag van Januari van dit jaar
heeft een streep gezet onder een
hoofdstuk in de geschiedenis van de
journalistiek in Nederland. Het is
mogelijk, het is in elk geval te hopen,
dat er hier en daar nog plaatselijke blaadjes zijn die in feite door
één man worden geredigeerd, een
man die het vertrouwen heeft van
de kleine gemeenschap waarvoor hij
schrijft en die dit vertrouwen bevestigd ziet, doordat men zijn blad
niet aanduidt met de naam die in
de kop staat, maar met zijn naam:
„de krant van X". Bij de pers die
men de grote noemt, en zelfs bij het
grootste deel van de provinciale
pers, is dit niet meer goed denkbaar.
De oude waarheid: „uu Journal c'est
un monsieur" is in déze zin een
legende geworden.
Tot voor enkele weken lééfde deze
legende nog ondier ons.' Want de
Haagsche Post was in elk opzicht
,,de krant van Van Oss". (Niet ,,de
heer" Van iOss, want hij behoort
tot de figuren, die men zou kleineren
door ze als „de heer" aan te duiden.) Hij had het blad in 1914 opgericht en het tot 1933 geleid. Toen
hij, getrouw aan zijn spelregel dat
mensen op hun vijfenzestigste het
werk aan jongeren behoren over
te dragen, de teugels uit handen
gaf, betekende dit niet dat hij zich
niet geregeld, en vaak intensief,
met zijn schepping bleef bemoeien.
Na de herrijzing van de Haagsche
Post in 1946 nam van Oss, 73 jaar
oud, opnieuw de leiding op zich,
overtuigd dat niemand het beter
kon dan hij en allerminst gebroken
door vijf jaar bijna volledige afzondering. Tegen haast ieders verwachting slaagde hij er in het rose weekblad voor een belangrijk deel zijn
oude plaats te hergeven.
Wanneer men het aantal weekbladen nagaat dat in de twintigste
eeuw in Nederland is opgericht, en
ziet wat er van over is, vraagt men
zich af waardoor het komt dat de
Haagsche Post een zo bizondere
plaats is gaan innemen. Op deze
vraag is maar één antwoord: dat is
te danken aan het geniale inzicht
van Van Oss. Precies op het juiste
ogenblik heeft hij precies het blad
geschapen waar een brede schare
van lezers behoefte aan had. Hij
heeft daarbij geen goedkoop succes
nagestreefd, zich zorgvuldig onthouden van alles wat naar sensatiejournalistiek zweemde ejn niet geschroomd onaangename waarheden
te zeggen wanneer hij meende dat
Ned. journalist N.J.K., wonend te
Brussel, zoekt contact met dagof weekblad of combinatie voor
LOS OF VAST
CORRESPONDENTSCHAP.
Brieven onder No. 84/48, „De
Journalist", N.Z. Kolk 28, A'dam.

ze gezegd moesten worden. Maar hij
heeft bij dat alles steeds de brede
schare van lezers voor ogen gehouden tot wie hij zich richtte: de „fatsoenlijke burgers". Niet uit speculatie, maar omdat hij zelf zulk een
fatsoenlijk burger was.
Deze term heeft geen „moderne"
klank. Van Oss was niet modern.
Ondanks een levendige belangstelling voor zijn eigen tijd, en een
grondige kennis er van, behoorde hij
met hart en ziel, misschien nog meer
dan hij zelf wist, tot de negentiende
eeuw.
Vermoedelijk heb ik nooit een betere beurt bij hem gemaakt dan
toen ik op een dag zei, dat ik steeds
meer eerbied begon te krijgen voor
de negentiende eeuw. Zij die omstreeks het begin van de twintigste
zijn geboren, plegen laat tot dat
inzicht te komen. Zij hebben geleerd
bij de negentiende eeuw eerder te
denken aan vadermoorders, Stastokken, dufheid en stijl-WilleniDrie, dan aan de ontsluiting der
aarde en het begin van de wetenschappelijke, technische, industriële
en geestelijke ontwikkeling waar
we nu nog middenin zitten. Ze
zijn geneigd over het hoofd te
zien,
dat
de
twintigste
eeuw
alleen uit de negentiende
kan
worden verklaard, en dat het sterke
schouders moeten zijn geweest die
ons in staat hebben gesteld te klimmen tot waar we nu staan.
Iets dergelijks zei ik tegen Van
Oss. Hij glunderde en bracht de volgende dag de tweedelige biografie
van C. P. Scott (van de Manchester
Guardian) door Hammond voor me
mee. Later moest ik ook die van
Delane (van de Times) lezen. Van
Oss wist dat de wortels van de moderne journalistiek in de negentiende eeuw liggen, en zullen blijven
liggen zo lang er sprake zal zijn
van een vrije pers zoals wij die term
plegen te verstaan. Hij wist dat de
negentiende
eeuw
journalistieke
reuzen heeft voortgebracht zoals
onze tijd er niet meer kent
of
is het algemene peil in ons vak
zoveel hoger geworden en steken de
kopstukken daardoor alleen maar
minder ver uit? In elk geval hebben
de omstandigheden, en tot op zekere
hoogte ook de techniek, er toe geleid
dat de persoonlijke prestatie op de
achtergrond is geraakt bij het
„team-work", zoals het partij-apparaat belangrijker is geworden dan
de leider. En ook het publiek is anders
geworden. De tijd is voorbij dat één
man, niets vertegenwoordigende dan
zijn onafhankelijke krant, een baken
vormde waarnaar een stuk openbare
mening zich richtte.
Van Oss was als journalist eigenlijk een verlate negentiende-eeuwer.
Niet een van de allergrootsten, maar
een leerling van de allergrootsten
(hijzelf was een „ontdekking" van
Charles Boissevain), van wie hij
de meesten persoonlijk heeft gekend.

S. F. van Oss zoals zijn vrieHien
hem hebben gekend
Men kon bezwaren hebben tegen
hem, tegen zijn ideeën en zijn werkwijze, maar men kon niet met hem
in aanraking kqmen zonder te beseffen dat men te doen had met een
persoonlijkheid. Een persoonlijkheid
die daarenboven een ras-journalist
was.
In de eenzaamheid waartoe de
bezetting hem had gedwongen, heeft
Van Oss zijn gedenkschriften
te
boek gesteld: Vijftig Jaren Journalist. Veel hierin is niet van groot
algemeen belang: een oud man op
zijn praatstoel die genoeglijk vertelt over zijn ervaringen en ontmoetingen. Om de bladzijden echter
waarin hij over zijn journalistieke
werkzaamheid en over journalistiek
in het algemeen spreekt, behoort dit
boek thuis ook in de bescheidenste
vakbibliotheek. Wat grote journalisten in Nederland over ons vak hebben geschreven, is te schaars dan
dat men dit er bij zou mogen
missen. Uit deze bladzijden leert men
Van Oss als mens, als vakman en
als' kind van de negentiende eeuw
beter kennen dan uit welk artikel
ook dat een ander over hem zou
kunnen schrijven. . Leert men hem
kennen zo goed als mogelijk is
nu, na zijn heengaan in volle wapenrusting.
Zij die het voorrecht
hebben
gehad hem persoonlijk te kennen,
zullen op hem het woord van Hamlet
toepassen: „He was a man, take him
for all in all, I shall not look upon
his like again."
YGE FOPPEMA.

Opening Instituut voor Perswetenschap
De achtste Februari heeft in het
gebouw Keizersgracht 604 burgemeester mr. Arn. J. d'Ailly te Amsterdam het reeds enige tijd werkende Instituut voor de Perswetenschap geopend. Deze opening geschiedde tijdens een bijeenkomst van
tal van autoriteiten in Amsterdam
en daarbuiten. Behalve de burgemeester waren er o.a. de wethouder
voor Onderwijs en Kunstzaken mr. A.
de Roos, de rector-magnificus prof.
mr. H. R. Hoetink, leden van de
senaat
der
gemeente-universiteit,
directeuren van dagbladen, journalisten uit binnen- en buitenland en
een groot aantal genodigden.
De eerste spreker op deze bijeenkomst was de directeur van het Alg.
Handelsblad, de heer A. J. Boskamp, voorzitter van het curatorium
van dit instituut. Hij heette de aanwezigen welkom in „ons huis" en
betoogde, dat het instituut, meer dan
de leerstoelen in de journalistiek aan
de universiteiten te Leiden en Utrecht
dat kunnen, verband wil leggen tussen leerling en krant. Hij sprak dank
uit aan allen die hebben meegewerkt
aan het totstandkomen van dit instituut, de gemeente Amsterdam, de
gemeente-universiteit, dagbladuitgevers, journalisten. In het bijzonder
prof. dr. K. Baschwitz, die het initiatief nam, en mevrouw Lievegoed,
die door de schenking van de bibliotheek van wijlen haar echtgenoot de
basis legde voor een persbibliotheek.
Prof. Hoetink, sprekende namens
de universiteit van Amsterdam,
maakte enikele geestige opmerkingen
over de begrippen censuur en persvrijheid en herinnerde er aan, dat dit
laatste probleem het onderwerp zal
zijn van de algemene vergadering der
Nederlandse Juristenvereniging, die
in Juni a.s. wordt gehouden. „Er
zijn", zo zeide de hoogleraar, „veel
bezwaren geuit tegen het theoretiseren over het vak journalistiek. Ik
herinner in dit .verband aan de oude
Egyptische landmeters die met touw
en lat de grondslag legden voor de
wetenschap der meetkunde. Ook zij
zullen hebben geprotesteerd toen de
„theorie" zich van hun vak meester
maakte."
De heer Nieuwenhuis, vertegenwoordiger van het Katholieke Instituut voor de Perswetenschap te Nijmegen, bracht eveneens zijn ibeste
wensen over en sprak de hoop en het
vertrouwen uit, dat de samenwerking
tussen de beide instituten hecht en
diepgaand zal zijn.
Prof. dr. K. Baschwitz, directeur
,van het instituut, hield een rede,
waarvan elders in dit nummer een
uitvoerig verslag is opgenomen.
Ten slotte was het woord aan burgemeester d'Ailly, die releveerde hoe
Nederland als handelsnatie reeds heel
vroeg -behoefte voelde aan „.nieuws".
Nederland is de bakermat ,van het
perswezen, maar Nederland is laat
met de wetenschappelijke opleiding

voor journalisten. Toch is dit dringend nodig. De journalistiek is een
„gevaarlijk" beroep. Burgemeester
d'Ailly herinnerde in dit verband
aan de eerste regels van het onvergetelijke boek van „Prikkebeen", die
luiden: „Al klinkt het wel wat raar,
het is gedrukt, dus is het waar."
Mensen die een dusdanig beroep hebben, behoren de kennis te hebben,
welke imet het dragen van verantwoordelijkheid gepaard moet gaan.
Met de wens, dat het instituut moge
groeien en bloeien, besloot de burgemeester zijn rede.
(A.N.P.)
Na afloop ,van de officiële opening
was er' een lunch in de sociëteit De
Koepel aangebeden door de directies
van Het Parool, Het Vrije Volk en
het Algemeen Handelsblad. Hier
voerden nog verschillende sprekers
het woord, onder wie wethouder De
Roos en (namens de journalisten)
collega Lambooy van het A.N.P.

In Het Haarlems Dagblad wijdde
R(obert) P(eereboom) een uitvoerig
artikel aan de opening en de betekenis van het Instituut, waaraan hij de
volgende interessante bijzonderheid
toevoegde:
Tot de talrijke aanwezigen behoorde de Zweedse historicus dr.
Folke Dahl, reeds in ons land bekend op het gebied der geschiedenis
van ons courantenwezen. Hij verraste het gezelschap aan een lunch,
die na de opening van 't Instituut gehouden werd, met de mededeling dat
in de oude archieven van de Universiteit van Upsala enkele dagen geleden opnieuw 'n kleine honderd exemplaren van Nederlandse couranten uit
het tijdvak 1621—1650 zijn gevonden dat hij daar volgens zijn eerste
indruk interessante nieuwe historische gegevens aan zal kunnen ontlenen. Volgens dr. Dahl bezit ons land
de belangwekkendste historie .van de
krant, die ter wereld te vinden is.

Hoe werkt het Persinstituut ?
Bij de opening van het Instituut
voor de Perswetenschap te Amsterdam hield prof. K. Baschwitz een
rede, waarvan wij enkele belangrijke
passages hier weergeven.
Het instituut begon reeds te functionneren, terwijl er aan het gebouw
zelf om zo te zeggen nog getimmerd
en geschaafd werd. Nog zijn niet alle
geprojecteerde cursussen . aan de
gang; de belangrijkste echter reeds
wel. Het aantal personen, dat als
deelnemers aan de verschillende colleges, oefeningen, cursussen en bijzondere bijeenkomsten dit gebouw
wekelijks bezoekt, bedraagt tegenwoordig ongeveer 250.
Een deel daarvan bekleedt reeds
een journalistieke betrekking. De
anderen willen echter niet allen journalist worden. De gevolgen waren
dan niet te overzien. In geen geval
mag er een iournalistenproletariaat
zonder betrekking worden gekweekt.
Evenmin echter mag men in de
tegenovergestelde fout vervallen en
de begaafden, die een sieraad voor
het beroep beloven te worden, de
weg tot een dagelijkse vorming versperren.
Journalistiek studerenden
Dienovereenkomstig onderscheiden
wij vier categorieën van deelnemers.
Tot de eerste behoren diegenen, die
zich door studie aan de Universiteit
voorbereiden op het beroep van journalist, of op een ander beroep. Dat
zijn in de regel studenten aan de
faculteit voor politieke en sociale
wetenschappen; in bepaalde gevallen
ook studenten van een andere faculteit, zoals bijv. de faculteit voor Letteren en Wijsbegeerte; studenten dus,
die de leer van Pers, Propaganda en

Openbare mening als keuzevak er bij
nemen. De opleiding aan de eerstgenoemde faculteit komt, wat de combinatie der vakken betreft, tot een
zeer grote hoogte overeen met de
voorstellen, die een tijd geleden door
een studiecommissie van de Nederlandse Journalistenkring waren uitgewerkt. Wie aan de „Zevende Faculteit" zijn candidaatsexamen aflegt,
heeft ongeveer de algemene vorming
ontvangen, die de genoemde commissie in haar plan voor een tweejarige vooropleiding :voor het journalistenberoep had opgenomen. Wie
echter daartoe in de gelegenheid is,
doet er natuurlijk goed aan, ook de
doctorale studie te doorlopen.
Aan de colleges aan de universiteit, aan de oefeningen hier aan het
instituut nemen veel meer studenten
deel, dan er in jaren bij de Pers kunnen worden ondergebracht. De meesten echter willen volstrekt niet deze
loopbaan inslaan. Ze hereiden zich
voor op andere leidende posities in
staat en maatschappij; functies,
waarbij een gefundeerd begrip voor
de werking en het gebruik van kranten en andere publicatiemiddelen
dringend gewenst is.
Ten opzichte van een tweede categorie ,van deelnemers, die silechts
als toehoorders enkele colleges of een
gehele leergang aan de universiteit
willen volgen, dus zonder vooruitzicht op academische examens, hebben wij nog geen ervaring.
Studerende journalisten
De zojuist genoemde cursussen
buiten de universiteit om, die het
instituut organiseert, zijn bestemd
voor journalisten, die reeds in hun
betrekking werkzaam zijn. De uni-

versiteit komt voor de meesten yan
hen alleen hierom al niet in aanmerking, omdat ze zich slechts op zeer
beperkte tijden van hun werk kunnen vrijmaken. 'De universiteit kan
hiermee geen rekening houden; het
instituut echter wel.
Verder hebben wij in deze cursus
die categorie (de vierde en laatste in
de reeks) ingeschaJkeld, die onze
eigenlijke zorgenkinderen omvat: de
deelnemers met het volle risico der
journalistenopleiding, mensen, die
zonder academische studie en zonder
dat ze hun sporen op een redactie
reeds hebben verdiend, zich op het
beroep willen voorbereiden. Echter
heeft de ervaring, opgedaan in de
practijk, het grootste deel dier zorgen reeds van ons afgenomen. Het
bleek namelijk, dat het aantal aanvragen uit deze categorie wel zeer
groot was, doch het aantal aanmeldingen tot de cursus zeer klein. En
in de kleine groep, die ten slotte
toch kwam, vond reeds in het verloop
der eerste lessen om zo te zeggen
een automatische schifting plaats.
Het grootste deel bleef weg. Ze vonden een maatstaf aan de andere deelnemers, de journalisten, en konden,
nu zelf beter beoordelen, welke mate
van opnemingscapaciteit en denkvermogen bij de medeleden van dit toeroep wordt verondersteld. De kleine
rest van deze vierde categorie, die
nu nog over is, veroorzaakt g-een
ernstige zorg.
De grote meerderheid der andere
deelnemers aan de genoemde cursus
bestaat uit journalisten, die hun algemene yorming in overeenstemming
met de bijzondere eisen van hun beroep willen verruimen en yerdiepen.
De cursus — we noemen hem de
basiscursus — is op de Zaterdagmiddag en -.namiddag samengeperst.
J.l. Zaterdag vergaderde deze cursus
voor de tweede keer. Uit Amsterdam
waren niet minder dan 15 redacteuren en verslaggevers gekomen; van
buitenaf meer dan drie keer zoveel.
Wij docenten merkten zeer spoedig, dat voor deze, door hun toeroep
geestelijk geschoolde cursisten met
hun geoefend opnemingsvermogen
en hun scherp, snel reageren, geen
elementair onderricht geschikt was.
Zij verwachten van ons lezingen op
universitair peil. En die verdragen
ze — vijf uren achtereen.
Zij verwachten nog meer van ons:
namelijk hulp en leiding yan de zijde
van het Amsterdamse Instituut voor
de plaatselijke studiegroepen, die zich
hier en daar in andere provincies
reeds begonnen te vormen; groepen
van journalisten, die de verre reis
niet kunnen ondernemen, en aan wie
tegenwoordig zekere cursisten van
ons hun aantekeningen en mededelingen doorgeven. Verder verwachten
ze hier in Amsterdam aanvullende
speciale cursussen in de verschillende
rubrieken, onder andere door; de vorming van kleine werkgroepen.
Tot dusver is echter onze methode
in alle soortgelijke gevallen deugdelijk gebleken: een helder gesteld doel
en een scherp omlijnd programma,
doch een soepele toepassing op de

Cursus voor journalisten
Enkele zakelijke
bijzonderheden
over de Zaterdagmiddagcursus waarvan sprake was in de rede die prof.
Baschwitz bij de opening van het
Amsterdamse Intstituut voor Perswetenschap heeft uitgesproken:
a) Deze cursus geldt als „basiscursus". Daarnaast staan zomercursussen op het program en (zo nodig)
op den duur ook een schriftelijke
aanvulling op de colleges.
b) Het rooster omvat de volgende
hoofdonderwerpen, die ieder in enkele
vakken worden onderverdeeld:
1. Perswezen (theoretisch en practisch).
2. Staat en Maatschappij
(economische vraagstukken, sociale stromingen, sociale geographie, staatsinrichting, gemeenteadministratie en
-financiën, grondlijnen van het recht,
enz.).
3. Sociaal-psychologische
vraagstukken (onder meer: karakterkunde,
psychologie van de publieke opinie,
propaganda, reclame).
4. Nieuwste
Geschiedenis;
internationale betrekkingen enz.
5. Stromingen
in de
Literatuur;
het gebruik van de taal.
c) De cursus wordt zodanig ingericht, dat deelnemers na drie jaar de
gehele leergang hebben doorlopen.
De eigenlijke lessen zullen vooral in
het eerste jaar worden afgewisseld
met practische oefeningen, waarvoor
kleinere werkgroepen zullen worden
gevormd.
d) De leerlingen hebben vrij toegang tot alle lezingen en bijeenkomsten van het Instituut, behalve tot de
eventueel daar te geven colleges voor
studenten. De aandacht wordt gevestigd op de bijeenkomsten op Woensdagavond, die geregeld in De Journalist worden vermeld.
e) Aan het einde van de cursus
kunnen de leerlingen een proeve
afleggen in de vorm van enkele ten-

tamina, waaruit kan blijken, dat zij
het leerplan met vrucht hebben gevolgd, hetgeen door een getuigschrift
zal worden bevestigd.
f) In beperkt aantal kunnen zij, die
nog niet als journalist werkzaam zijn,
doch die zich voor dit beroep willen
voorbereiden en die om enige reden
geen universitaire opleiding volgen,
aan de cursus van het Instituut deelnemen. Zij moeten in het bezit zijn
van een einddiploma H.B.S., gymnasium, kweekschool o.d., ofwel op
advies van een commissie (professor
Baschwitz en enige leden N.J.K.)
als deelnemer zijn toegelaten.
g) De cursus is geopend op Zaterdag 29 Januari. De lessen worden
gegeven in het gebouw van het Instituut, Keizersgracht 604.
h) De inschrijving geschiedt telkens voor één studiejaar; voor de
eerste maal tot 1 Januari 1950.
i) De kosten voor het volgen van
de cursus bedragen ƒ 100.— per jaar,
met inbegrip van de kosten der tentamina. Afzonderlijke lessen: per
jaarlijks lesuur ƒ 22.50 voor het
eerste uur en ƒ 20.— voor ieder volgend uur. Zij die zich als toehoorder
aan de Universiteit laten inschrijven,
betalen voor een jaarlijks college-uur
aan de Universiteit ƒ 20.—, voor twee
uren ƒ 35.—, voor drie uren ƒ 55.—
en voor vier en meer uren f 700.—
per jaar.
j) Betaling aan het Instituut (niet
aan de Universieit!) op de rekening
van het Instituut bij de Amsterdamse
Bank N.V., Bijk. Damrak 95, A'dam,
of aan het Bureau. Leerlingen die de
betaling over het cursusjaar wensen
te verdelen (ten hoogste vier termijnen!), kunnen een regeling daarvoor
bij het Instituut aanvragen.
k) Voor nadere inlichtingen wende
men zich tot het Bureau van het
Instituut.

veranderlijke eisen van de dag. Het
is overigens de methode, die toij de
samenstelling van dagbladen gebruikelijk is.

de studie van de geestelijke achtergrond van de problemen van onze
tijd. Maar niemand behoef.t te geloven, dat het Instituut in Amsterdam
er zo slecht aan toe is met slechts
één daaraan verbonden hoogleraar
in vergelijking met haar grote zusters in Amerika, want de universiteit
van Amsterdam is rijkelijk van professoren voorzien, en de meeste yakken van de basiscursus worden dan
ook door hoogleraren gedoceerd.
Naast hen werken andere bekwame
leerkrachten. En dat wij ook op de
medewerking van de vooraanstaande persoonlijkheden, deskundigen en
specialisten uit de practijk mogen
rekenen, is gebleken toij dé Woensdagavondbijeenkomsten
yan
het
Instituut, die reeds geruime tijd
worden gehouden en die, ofschoon ze
noch voor studenten, noch voor cursisten verplicht zijn, talrijke toehoorders uit de kringen der universiteit en uit de perswereld plegen te
verenigen.

Wetenschap voorop
Het Instituut voor Perswetenschap
aan de Universiteit van Amsterdam
is tevens een instelling yoor wetenschappelijk
onderzoek.
Velerlei
vriendschappelijk contact met soortgelijke instituten in het touitenland
is reeds tot stand gekomen.
Ook bij de opleiding van journalisten wil het Persinstituut niet slechts
als een vakschool worden beschouwd,
doch als een wetenschappelijke instelling. Dat is niet alleen in Nederland het geval. In de Verenigde Staten bijv. worden slechts dusdanige
instituten door de organisaties der
Pers als volwaardig erkend, die niet
meer dan 15 pet. yan hun leerstof
aan de vakopleiding wijden, en niet
minder dan 85 pet. aan de algemene
vorming; nauwkeuriger gezegd: aan
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= Duitse journalisten (uit WestDuitsland) sinds kort weer in het
buitenland mogen worden gestationneerd (volgens Radio Hamburg) ?
= wij dit als mens, als democraat,
als Nederlander en als journalist
van harte toejuichen, m a a r
= er toch straks, als de eerste Westduitse collega aan ons wordt voorgesteld, iets in! ons zal zijn dat
fluistert: Janke?
= de Belgische katholieke journalisten eindelijk hun definitieve organisatie hebben, gesticht naar het
voorbeeld van de socialistische?
= deze organisatie de vakbelangen
van de journalisten zal verdedigen,
net als de oude, algemene Belgische
persbond, waarin echter ook de dagblad-directeuren zitting hebben?
= de nieuwe organisatie, die optreedt als onderdeel van het Alg.
Chr. ( = kath.) Vakverbond, zich
voorstelt te bereiken, dat ook de
Belgische bond van katholieke dagbladschrijvers in haar activiteit kan
worden betrokken?
= laatstgenoemde bond in November 1948 zijn gouden feest heeft gevierd ?
= wij na kennisneming van deze
mededelingen (uit De Kath. Journalist) ons afvragen waarin eigenlijk
wel het on-definitieve van deze vijftigjarige schuilt?
= Nederland in 1948 een bedrag
van zeven millioen uitgaf voor overheidsvoorlichting, zijnde 0,3 percent
van ons nationale budget?
= mr. (Piet) Mijksenaar op een
lezing in Den Haag over het buitenland en onze publiciteit heeft
betoogd dat dit veel te weinig is?
= hij bovendien een betere opleiding
van de voorlichters (geen dilettantisme!) en een grotere samenwerking
ten aanzien van de voorlichting heeft
bepleit ?
= de werkzaamheden van de commissie voor de perszuivering, die er
op gericht waren op 1 September
1948 een einde te kunnen nemen,
door „onvoorziene omstandigheden"
wat meer tijd in beslag nemen?
= een en ander wat extra kosten
meebrengt, reden waarom er een
wetsontwerp Wijziging begroting, O.,
K. en W. 1948 is ingediend?
= Mr. Wise, Europees directeur van
de New York Herald Tribune, als
gast van het Nederlands genootschap
voor openbaar contact in ons land
enige lezingen heeft gehouden?
= collega R. H. Hardeman afscheid
heeft genomen van de Barneveldse
Courant, die hij van 1932 af heeft
gediend (met een onderbreking gedurende de tijd van zijn verblijf binnen het prikkeldraad van Amersfoort, Vught en Berlijn) ?
= collega Dick Rebel, reeds een tijd
aan de Barneveldse werkzaam, hem
is opgevolgd?
= collega L. Stolk op 1 Februari
zijn veertigjarig jubileum als scheep-
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vaartredacteur aan de Maasbode
heeft gevierd?
= de oud-directeur en (sinds 1931)
commissaris
van
het
Utrechts
Nieuwsblad B. Falkena in Den Haag
is overleden, 72 jaar oud?
= H. Diemer, de oud-directeur en
-«hoofdredacteur van De (christelijke)
Rotterdammer, in goede gezondheid
70 jaar is geworden ?
= onze bloedeigen Kring begin Februari de, leeftijd heeft
bereikt
waarop een mens recht op pensioen
meent te hebben?
= hij zich desondanks met meer
jeugdig vuur bezield voelt dan ooit,
hetgeen wel oorzaak zal zijn geweest dat niemand onder ons aan
de verjaardag heeft gedacht, maar
= collega Van Oorschot in De Kath.
Journalist een herinnering aan het
veertigjarig bestaan in 1924 ophaalde en daar een vriendelijk compliment aan „meester Maarten Rooy"
aan toevoegde?
= er in Geneve is opgericht een
Vereniging van journalisten die bij
de Verenigde Naties in Genève zijn
geaccrediteerd, waarvan Victor Lusinchi (Exchange Telegraph) voorzitter is geworden?
= Devadas Gandhi, zoon van de
Mahabma en hoofdredacteur van de
Hindustan Times te New Delhi, is
benoemd tot Indisch afgevaardigde
in de raad van beheer van het
Nieuwsbureau Reuter ?
= in Brussel het tweede internationale
congres
van
directeuren
en hoofdredacteuren van liberale
nieuwsbladen is gehouden?
= Julius Hoste, (dir. Het Laatste
Nieuws) daar heeft gesproken over
de persvrijheid die naar zijn woorden
„niet te scheiden is van de vrijheid
der democratische naties"?
= ook een zekere mr. Rooy de vergadering heeft toegesproken
(in
drie talen) ?
= het congres een beroep heeft gedaan op de democratische regeringen
om recht van asyl te verlenen aan
Europese liberale journalisten, die
zijn uitgeweken?
= er voorts gesproken is over het
verlenen van steun aan het dagblad
La Prensa, dat in het Argentinië
van Peron (en niet te vergeten
Eva) voor zijn vrijheid strijdt?
= men het ten slotte eens is geworden over het uitgeven van een liberaal nieuwsbulletin in het Frans en
het Engels?
= de Noorse vereniging van Luchtvaartjournalisten het initiatief heeft
genomen tot een informele conferentie te Oslo van gedelegeerden der
verenigingen van Luchtvaartjournalisten in de Verenigde Staten, Argentinië, Australië, België, Denemarken,
Engeland, Frankrijk, Nederland, Italië, Noorwegen, Portugal, Zwitserland
en Zweden?
= er in 1948 in de Verenigde Staten 1781 kranten verschenen, twaalf
meer dan het jaar tevoren?

Mét kop
Op de laatste
journalistenvergadering
in de hoofdstad
viel, na het vernemen van veel
horenswaardigs
omtrent
het
bestuur dat zit en het bestuur
dat er mee zit, ook hat volgende
gesprek af te luisteren.
Het werd gevoerd tussen collega Van de Weg en collega
Brautigam.
v. d. W.: ,,Heb je X ook gezien? Die is er vanavond helemaal."
B.: „Ja, en dat terwijl hij
gister nog heeft gesnoekt."
v. d. W.: (zeer
geïnteresseerd): „Nog wat gevangen?"
B.: „Zeker. Behoorlijk. Ik
heb er van gegeten."
v. d. W.: (met onoirbare grimas): „Nog grote?"
B.: ,,Gddt wel. Zowat een
kolom, groot; mét kop."
v. d. W.: „Van kolom?"
B.: „Nee; met kop en staart
in één kolom."

= er van al die kranten in dat jaar
50.000.000 zijn verkocht, de 46.000.000
Zondagsbladen niet meegerekend?
= deze getallen nieuwe records betekenen, waar wij in ons kleine
landje alleen maar van kunnen
duizelen ?
= Nederland echter, met 2.800.000
dagbladabonné's, relatief niet slecht
voor den dag komt?
= de 64-jarige Anna Louise Strong,
die in 1944 door Moskou is ingehaald als „een ware vriendin van
de Sowjet-Unie" (hetgeen de lezers
van haar artikelen niet zal hebben
bevreemd), in datzelfde Moskou op
beschuldiging van spionnage is gearresteerd ?
= het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken in antwoord op een
Amerikaanse nota heeft doen weten
dat collega Strong „binnen enkele
dagen" uit de Sowjet-Unie zal worden gezet?
= gezegde collega bij haar terugkeer
in Patria door de commissie voor
on-Amerikaanse activiteit aan de
tand is gevoeld?
== het misschien aanbeveling zal verdienen alvast uit te kijken naar een
eiland als verblijfplaats voor journalisten die zowel door communistische
als door democratische landen zijn
uitgebannen ?
= dat het Dordtsch Dagblad zijn zilveren jublileum heeft gevierd onder
grote
belangstelling,
met
zeven
muziekcorpsen retteretet door de
stad?
= en bent U, dit alles wetende, niet
verschrikkelijk blij dat tijdens een
korte vacantie van collega Elias
althans dit nieuws nog voor U is
bijeengegaard door
Y. F.?

