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CRI DE COEUR VAN Dr. DREES 
Soms pakken de zaken een beetje 

anders uit, dan men meent te mogen 
verwachten, wanneer men ze aan
pakt. Zo bijvoorbeeld dit gesprek, 
met dr Willem Drees. 

Men hoeft waarachtig niet iedere 
dag in de kring der Haagse col
lega's te vertoeven, om te weten, 
dat er iets geduchte in onze ogen 
komt, wanneer wij over voorlichting 
en over regering en pers te spreken 
komen. Sommigen menen geconsta
teerd te hebben, dat bij velen van 
ons die trek niet eens meer van het 
gelaat wil als wij er het zwijgen toe 
doen. Wat valt daar anders uit op 
te maken, dan dat wij er ons zelfs 
in ogenblikken van de diepste be
zonkenheid nog het hoofd over bre
ken? 

Mij althans hield het probleem nog 
in zijn greep, toen ik, tijdens een 
pacificatie-borrel van de R.V.D., 
werd gespoeld voor de voeten van 
minister-president Drees, die als een 
rots de branding van vragen der 
journalisten stond te weerstaan. 
Welnu, ik heb daar de kans gegre
pen: „Een interview, excellentie; een 
half uurtje maar? Over u en de 
pers!" 

Geloof het van mij, toen heb ik de 
rots verheugd zien lachen. „Man, dat 
is me uit het hart gegrepen!" En 
toen mompelde hij nog iets over een 
unieke kans, die hij al lang had 
verbeid. 

Het is met dat interview iets an
ders gegaan, dan ik me had voor
gesteld. Ik ben naar Plein 1813 ge
togen met een lijstje van brandende 
vragen. De heer Drees heeft het op 
zijn tafel gelegd, naast een stapel 
andere papieren. Pas toen hij zijn 
hand voor het eerst naar die stapel 
uitstak, zag ik dat hij uit knipsels 
bestond. Knipsels uit De Groene, uit 
Trouw, uit Het Parool, de Nieuwe 
Haagse, Het Vrije Volk, het Handels
blad, Vrij Nederland, De Tijd; ver
moedelijk waren wij er allemaal wel 
in vertegenwoordigd. 

„Dat is maar een greep," zei minis
ter Drees, en hij verzekerde me dat 
hij iedere dag wel een paar van die 
berichtjes kon verzamelen. Berich
ten met aanvallen op het voorlich

tingsbeleid der regering; of berichten 
die de — overigens elegante — aan
val ondersteunden, welke minister 
Drees deed op het voorlichtingsbe
leid van de pers! 

Uit aller naam 

Zou ik mogen beginnen met een 
samenvatting van het gesprek, dan 
zou ik niet anders kunnen zeggen, 
dan dat ik getuige ben geweest van 
een cri de coeur, van de president 
van de raad van ministers, die ver
moedelijk wel uit aller naam werd 
gedaan. 

„Niets ligt zo ver van 

als remmen van critiek. 

Maar . . ." 

„Laten vertegenwoordi

gers van de pers en wij 

eens gaan praten." 

„Laat ik beginnen," zei. de heer 
Drees, ,,u te verzekeren, dat ik van 
het belang van een vrije openhartige 
pers ten volle overtuigd ben. Dat ik 
de waarde van de pers — als voor
lichtingsorgaan, als middel tot het 
openbaar maken van critiek, en als 
barometer voor de mening van de 
brede massa van het volk — bijzon
der hoog aansla. Geloof van mij, dat 
niets zo ver van mij ligt als het 
remmen van deze vorm van critiek. 
Neen, ik beschouw onze pers niet als 
een hinderlijk orgaan. Maar ik kan 
bepaaldelijk niet ontkennen, dat ik 
bezwaren heb tegen de formulering 
van rechten en plichten van de pers, 
zoals ik die in vele kranten ben te
gengekomen. Alsook tegen de daar 

gevonden formulering van de voor
lichtingsplichten van de regering. 

„Neem het geval van de benoe
ming van de Haagse burgemeester. 
Het aantal namen van ernstige can-
didaten dat in de loop der maanden 
is gepubliceerd, is bijna niet meer te 
tellen. Met grote stelligheid werden 
namen gedrukt, lang voordat er in 
de ministerraad ook maar één woord 
over was gesproken. Het is gebeurd, 
dat ik de ene dag alleen maar oriën
terend met of over iemand sprak in 
dit verband, en dat ik de volgende 
dag zijn naam in de krant las. Zó erg 
is dat geworden, dat ik op den duur 
haast niet meer met iemand durfde 
spreken om eens een advies of een 
inlichting te vragen. 

„Ge zult niet kunnen volhouden, 
dat dit een ideale wijze van-regeren 
is. Ik vraag mij wel eens af, zonder 
het antwoord op die vraag nog ge
vonden te hebben, welk publiek be
lang gediend kan zijn met zo voor
barige publicaties. Ik ben bereid te 
geloven, dat in belangrijke mate een 
sportieve journalistieke wedijver 
meespeelt. Maar men wedijvert hier 
dan toch wel op gevaarlijk terrein. 
Want de journalisten zullen zich er 
toch duidelijk van bewust moeten 
blijven, dat, vooral als het om na
men, om verkeerde namen gaat, veel 
onnodig verdriet wordt veroorzaakt. 

„Nu vraag ik u toch!" 

„Maar nu de principiële kant van 
de zaak. Men heeft de regering het 
verwijt gemaakt, dat zij niet snel 
genoeg voorlicht. De pers vindt blijk
baar, dat zij op het ogenblik, dat de 
ministerraad tot een beslissing is 
gekomen over een voordracht aan de 
Koningin, het recht heeft te weten 
hoe die voordracht er uitziet." 

De minister-president steekt de 
handen omhoog: „Nu vraag ik u 
toch! De benoeming is nog niet per
fect en de Koningin heeft toch niet 
de verplichting ais een automaat te 
tekenen. En nooit mag achteraf be
kend worden of de Koningin soms 
bedenkingen heeft geopperd, waar
van de ministers ten slotte de juist
heid erkennen, zodat zij de verant-
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woordelijkheid voor een wijziging 
aanvaarden. Hoe is dat nu met pu
blicatie van de voordracht te rijmen ? 
Neen, ik houd er aan vast, dat nie-. 
mand — ook de pers niet — het 
recht heeft om te dringen in de be
sprekingen tussen Koningin en mi
nisters. 

„En nogmaals, wat is het publiek 
belang dat er mee gediend i s?" 

Vele andere voorbeelden noemde 
de heer Drees. Een bericht dat de 
ministerraad gecapituleerd had voor 
Indonesische eisen; gepubliceerd op 
een ogenblik, dat de ministers nog 
in vergadering waren en nog nie
mand van hen de zaal had verlaten! 

„In de eerste plaats volslagen non
sens, maar bovendien veroorzaakt 
het nog zeer veel zakelijke schade, 
omdat zo'n bericht toch niet nalaat 
de besprekingen met de andere partij 
te beïnvloeden. Maar we staan tegen 
die dingen machteloos, omdat we de 
ervaring hebben, dat een tegenspraak 
toch nauwelijks wordt geloofd. 

Welk recht? 

„In het algemeen acht ik het niet 
het recht van de pers, langs slinkse 
wegen ergens achter te komen. Aan 
de andere kant heb ik er begrip voor 
dat men iets publiceert, ten einde te 
voorkomen, wat men als éen ramp 
voor het land beschouwt. Indien men 
dan echter tevens maar bedenkt, dat 
dat vaak een zeer subjectieve beoor
deling is en dat het gevaarlijk kan 
zijn. Maar wanneer het bij de publi
catie van geheimen gaat om het 
nieuws, en alleen om het nieuws, 
terwijl zakelijke redenen het van be
lang doen zijn dat nog even wordt 
gewacht, dan is mijn waardering ab
soluut nihil. En ik vind het onrede
lijk van de pers, wanneer zij dat recht 
opeist en bovendien ons nog verwijt, 
dat wij er niet aan medewerken." 

En dan' snijdt minister Drees een 
ander punt aan. De neiging van een 
deel van de pers om de dingen te 
absoluut te stellen. Wanneer ergens 
een minister iets in het publiek zegt, 
dan moeten we maar al te vaak con
stateren, dat het in sterkere vorm 
wordt gepubliceerd dan het is gezegd. 
Dat is wel begrijpelijk, omdat het 
meestal niet letterlijk wordt opgeno
men, en omdat redacties het vaak 
in de koppen dan nog weer iets stel
liger aankondigen. En dan nog eens: 
de voorbarige berichten als iets over
wogen en voorbereid wordt, maar 
nog niet beslist is. „Kunt gij nog tel
len, hoevele malen vlees, kaas, rijst, 
koffie van de bon zijn gegaan? En 
herinnert u zich dan nog eens, wat we 
over onjuiste of ontijdige mededelin
gen al niet een bezwaren hebben ge
hoord van de Kamer. Het heeft mij 
in ieder geval overvoorzichtig ge
maakt," merkt de minister-presi
dent op. 

Hij voegt er gelukkig aan toe, dat, 
hoewel hij nu een lange reeks klach
ten over de pers opsomt, zijn waar
dering voor de Nederlandse pers in 
het algemeen groot is 

Om met de klachten echter nog 
even door te gaan: dr Drees vindt 
het niet juist, dat journalisten pro

beren van ambtenaren gegevens los 
te krijgen over dingen die ze voor 
hun ministers moeten onderzoeken 
en voorbereiden. Al zal het wel voor
komen, voegt hij er onmiddellijk aan 
toe, dat de voorbereiding zó manifest 
geschiedt, dat publicatie niet onre
delijk moet worden genoemd. Het is 
een kwestie van verantwoordelijk
heidsgevoel van de journalist, meent 
hij. 

ILaten we praten 

C P. D. 
vijfenzestig jaar 

„Men kan de ambtenaren ook te 
argwanend ten opzichte van de pers 
maken," bracht ik in het midden; 
„de pers heeft op het ogenblik de 
indruk, dat de taak van de voorlich
tingsambtenaren in de eerste plaats 
is, berichten uit de krant te houden, 
in plaats van de berichtgeving te 
verbeteren. In plaats van ons in con
tact te brengen met de deskundigen, 
schijnen ze die contacten in het alge
meen juist te moeten afsnijden!" 

„Dat zou ik verkeerd achten," was 
het oordeel van dr Drees. „Er zijn 
genoeg zaken waarover ambtenaren 
met een gerust hart voorlichting 
aan de pers mogen geven. Er zijn tal 
van ontwikkelingen waarover de be
volking bepaald wel eens iets meer 
mag weten. Indien het speculatieve 
element in de berichtgeving maar 
aan banden wordt gehouden. Dan zij 
toegegeven, dat de beste voorlichting 
door de deskundige ambtenaren zelf 
kan worden gegeven." 

En dan doet de minister aan het 
eind van het gesprek ineens een voor
stel: 

„Ik acht het zeer wel denkbaar," 
zo zegt hij, „dat we met succes eens 
overleg kunnen plegen om het con
tact tussen pers en overheid te ver
beteren. Overleg tussen ons en ver
tegenwoordigers van de journalisten
organisaties. Dat kan u de gelegen
heid bieden uw wensen naar voren 
te brengen. Ons zou het de mogelijk
heid verschaffen met de pers zelf 
overleg te plegen over inperking van 
wat ik althans als onjuiste gebruiken 
beoordeel." 

A. EKKER 

Als de feesteling van 13 Nov. dit 
opschrift onder zijn ogen krijgt, zal 
hij .vermoedelijk terstond zo iets 
grommen van niet te houden van dat 
„moderne gedoe" van afkortingen. En 
zeker zal hij er een geestige opmer
king aan toevoegen. Want onze Ere-
voorzitter G. iPolak Daniels laat ge
lukkig vrijwel1 nooit de gelegenheid 
voorbij gaan om zijn gehoor of zijn 
lezers van zijn heerlijke zin voor 
humor te doen genieten. Overigens 
moge ik hier even, bij voorbaat, met 
hem polemiseren, wat het „moderne" 
van de hierboven geplaatste letter
afkorting aangaat. Sinds een ganse 
reeks van jaren toch is G.P.D. — lang 
voordat de Grote Provinciale Dienst 
het levenslicht aanschouwde — een 
begrip in de Kring'. En wel een begrip 
waarmee wij vertrouwd zijn. 

Immers, nog afgezien van zijn jour
nalistieke gaven, geniet Gerard Polak 
Daniels in onze kring, in de Neder
landse Journalisten Kring, een uitste
kende naam. Jarenlang heeft hij in 
verschillende functies zijn werk
kracht, zijn scherpzinnigheid' en tevens 
zijn ook bij het zakelijke veelal zo 
heilzame slagvaardige geest en gees
tigheid, aan de Nederlandse Journa
listen Kring gegeven. 'Het getuigde 
dan ook van een gezonde zin van er
kentelijkheid, toen de na de bevrijding 
herboren N.J.K. (alweer zo'n afkor
ting!) hem tot Ere-voorzitter uitriep. 

De gevoelens van grote waardering 
en sympathie voor hem gekoesterd, 
heeft het Bestuur op 13 November jl. 
toen G.P.D. 6ö jaar werd — wat hem 
waarlijk niet aan te zien is; maar voor 
de betrouwbaarheid van dit bericht 
staan we in — kenbaar gemaakt door 
een bescheiden bloemenhulde en door 
een der leden op te dragen (een op
dracht door dat Bestuurslid volgaarne 
vervuld) de jubilaris namens het Be
stuur te gaan gelukwensen. Moge 
onze G.P.D. nog lang" onze Ere-voor
zitter blijven. 

E. v. R. 

UITGEVERIJ 
die speciaal w e r k t ten behoeve van Indonesië zoekt 

SCHRIJVERS 
van populair wetenschappelijke en algemeen 

volkspaedagogische lectuur 

Z o w e l e rva ren krach ten als jongelui die in dit vak 
opgeleid wensen te w o r d e n kunnen zich aanmelden . 

Nodig is: Progressieve gezindheid, goede 
opleiding, grote maatschappelijke 
en culturele belangstelling. Uit
stekende vlotte stijl, kennis der 
moderne talen. Genegen Indone
sisch te ieren. 

Brieven met uitvoerige inlichtingen omtrent opleiding, huidige werk
kring", publicaties e.d. zo spoedig mogelijk aan Bureau van) dit blad 
onder no, 157/48 De Journalist, Prinsengracht 876, Amsterdam 
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PERSPERIKELEN IN BATAVIA 
Men schrijft ons uit Indonesië: 
Naast de drie te 'Batavia reeds ver

schijnende dagbladen in de Neder
landse taal kwam op 24 'September 
j.1., na een onderbreking van ruim 
zeven jaar, ook De Javabode weer uit. 
Gelijktijdig ontbrandde openlijk een 
concurrentiestrijd, die voor het pu
bliek zeer verwarrend was. Zo ont
vingen de lezers van Het Dagblad een 
circulaire, waarin Het Dagblad waar
schuwde tegen de praktijken van Het 
Dagblad, terwijl De Javabode in de 
pauze van bioscoopvoorstellingen een 
goochelaar op het toneel bracht, die 
exemplaren van Het Dagblad' ver
scheurde om er gave Javabodes uit te 
toveren. 

Een stukje geschiedenis 

Vóór de oorlog bestonden te Ba
tavia twee grote dagbladen, De Java
bode en het Bataviaas Nieuwsblad. 
De Javabode was voor het Indië van 
die dagen !het toonaangevende blad, 
vooral dank zij de hoofdredacteur 
Zentgraaff. Het blad had in 1937 on
geveer 8.000 abonné's en dat was 
voor Indische verhoudingen een groot 
aantal. Dit kan blijken uit het feit, 
dat in de glorietijd van de suikercul
tuur het Soerabaiasche Handelsblad 
12.000 abonné's telde. In de laatste 
jaren vóór de oorlog verloor De Java
bode veel van zijn populariteit door 
een uiterst reactionnaire houding, die 
tot uiting kwam in artikelen van 
soms maar nauwelijks verholen na
tionaal-socialistische strekking. Zent
graaff toehoorde tot de oprichters van 
de Vaderlandse Club. 

Het Bataviaas Nieuwsblad was een 
goed geredigeerde krant en stond op 
de tweede plaats. Hoofdredacteur was 
de heer Ritman, die later, kort voor 
de oorlog, hoofd van de Regerings
voorlichtingsdienst werd, bij welke 
dienst hij nu weer de leidende functie 
heeft. 

De Javabode was eigendom van de 
Koninklijke Drukkerij De Unie, het 
Bataviaas Nieuwsblad was van de 
Ned. Ind. Drukkers- en Uitgevers-
Maatschappij ;(NIDEUM). 

Voor het kleine Nederlands lezende 
publiek waren twee dagbladen rijke
lijk voldoende. Een derde krant, het 
Nieuws van de Dag, verwierf zich in 
de jaren twintig onder de hoofdredac
tie van K. Wybrands (bekend als 
K.W.) tijdelijk de eerste plaats. Wy
brands was wel de grootste vertegen
woordiger van een soort journalistiek 
die men typisch Indisch kan noemen 
en die haar kracht vond in felle en 
lang niet altijd kiese aanvallen op 
elke concurrent en tegenstander. De 
redacteuren voerden in hun bladen 
een zeer persoonlijke polemiek en het 
publiek vondeen grimmige voldoening 
in hun venijnigheden. Na het over
lijden van Wybrands was zijn blad de 
aantrekkelijkheid kwijt en in 1938 
rekte het niet moeite zijn bestaan 
met minder dan 1.000 abonné's. De 

heer Belonje kwam over uit Neder
land, om het Nieuws van de Dag weer 
leven in te blazen, maar de oorlog 
maakte zijn werk ongedaan. 

Het IndonEuropees Vertoond had 
een eigen dagblad, Onze Stem, dat 
zich speciaal tot de Indo-Europese 
groep richtte. Na de oorlog is dit 
blad als een periodiek teruggekomen. 
Verder is er nog korte tijd een ka
tholiek dagblad geweest, De Koerier, 
dat echter door gebrek aan lezers 
weinig levensvatbaarheid bleek te be
zitten. Het werd later omigszet in een 
weekblad en tot dusver is de uitgifte 
na de oorlog nog niet hervat. 

Strijd na de oorlog 

De oorlog was in Indië voor de Ne
derlanders nog veel ingrijpender in 
haar gevolgen dan in het moederland. 
Na de oorlog bestond er geen enkel 
Nederlands blad meer. In het najaar 
van 1945 werd onder auspiciën van 
de (RV.D. Het Dagblad opgericht. 
Het blad1 werd gedrukt bij De Unie; 
de drukkerij! van het voormalige Ba
taviaas Nieuwsblad' was in gebruik 
bij het republikeinse blad Merdeka. 
De hoofdredacteur van Het Dagblad 
werd de heer Belonje,' de exploitatie 
geschiedde voor rekening van De 
Javabode en het Bataviaas Nieuws
blad gezamenlijk, die de niet onbe
langrijke winsten deelden. In twee 
jaar tijds bedroegen die winsten 
ƒ 1.200.000. 'Belonje zou de redactie 
niet lang voeren, hij vertrok naar 
Nederland en de algemene overtuiging 
is, dat dit moet worden toegeschre
ven aan een conflict met dr Van 
Mook. Belonje was in de Indische 
perswereld een zeldzaam integere 
figuur, een onafhankelijk en scherp 
schrijver, die zich niet ontzag, critiek 
te oefenen op het overheidsbeleid. In 
een artikel over de „Oorlogsvierders 
in Australië" drong hij aan op een 
onderzoek naar de gedragingen van 
de Nederlandse autoriteiten tijdens 
hun verblijf in Australië. Hoewel al
gemeen bekend is, dat juist dr Van 
Mook van een dergelijk onderzoek 
persoonlijk niets te vrezen heeft, 
bracht dit de wrijving tussen Belonje 
en het 'Gouvernement blijkbaar in een 
stadium, waarin hij moest kiezen 
tussen gehoorzamen of vertrekken. 
Belonje verkoos de journalistieke vrijh 
iheid, die Nederland wèl biedt, en 
keerde als een verbitterd man naar 
het moederland terug. 

Toen in 1948 het Nideum-toedrijf 
weer vrij kwam, wilde de directeur, 
de heer Molenaar, het Bataviaas 
Nieuwsblad weer gaan uitgeven. De 
heer Metselaar, directeur vara de 
Unie, verklaarde zich hiermede ac-
coord, maar behield zich het recht 
voor, te zijner tijd ook De Javabode 
weer in het leven te roepen. Mede 
d'oor het succes van het Bataviaas 
Nieuwsblad besloot hij, daar inder
daad toe over te gaan. 

Het reactionnaire verleden van De 

Javabode is echter in het Indonesië 
van heden nog niet vergeten. Metse
laar deed daarom eerst een poging, 
het aandeel van de NIDEUM in Het 
Dagblad over te nemen, ten einde dit 
blad geheel voor eigen rekening voort 
te zetten. Eerst toen dit aanbod werd 
afgewezen, ging hij over tot herop
richting van De Javabode. Gelijktijdig 
wilde hij de uitgifte van Het Dagblad 
staken en de abonnementen en adver
tentiecontracten overboeken op De 
Javabode. 

Zo kregen de Dagblad-lezers in hun 
krant te lezen, dat dit blad na 1 Oc
tober niet meer zou verschijnen en 
dat daarvoor in de plaats De Java
bode weer zou uitkomen. Voor Het 
Dagblad aangeboden advertenties wer
den, toen De Javabode op 24 Septem
ber weer verscheen, in de nieuwe 
krant geplaatst, terwijl Het Dagblad 
zonder advertenties van de pers 
kwam. 

iDe NIDEUM reageerde hierop met 
de aankondiging, dat zij de uitgifte van 
Het Dagblad zou voortzetten en waar
schuwde de lezers van Het Dagblad, 
de berichten in hun blad geen geloof 
te schenken, tot het op 1 October bij 
NIDEUM zou worden gedrukt. De 
Unie maakte de kwestie in kort ge
ding aanhangig, maar het conflict 
werd naar een hogere rechter ver
hezen, zodat De Unie1 de abonine-

(Slot op bis. 4 onderaan) 

Barbara Wootton 

VRIJHEID ONDER 
ORDENING 

Vertaling: J. Verschuyl. 
Omslag en band: J. Korsman. 

Formaat: 19,5 X 13 cm. 
Omvang: 218 bllz. 

Prijs: ƒ 5.90. 
Velen menen dat economische or
dening direct of op den duur de 
vrijheid zal belemmeren. Barbara 
Wootton, die het probleem op bij
zonder scherpzinnige wijze be
handelt en een helder antwoord 
geeft op fundamentele vragen, 
rekent op geestige wijze met deze 
stelling af. Haar boek is op de 
praktijk gericht en dus geeft zij 
bij haar beschouwingen over gees
telijke en burgerlijke vrijheden, de 
vrijheid van de verbruiker, de vrij
heid va.n de producent, de staat-
kuradige vrijheid en het ordenen 
der ordenenden, telkens voorbeel
den uit het dagelijkse leven. Dit 
maakt haar boek tot één waaruit 
men beginselen en praktijk van 
de zo actuele ordening geboeid 

zal' leren kennen. 
ALOM IN DE BOEKHANDEL 

VERKRIJGBAAR. 

N.V. DE ARBEIDERSPERS 
Afd. Uitgeverij - Amsterdam. 



Geschiedenis van de journalistiek 
in Indonesië 

Op de Jaarmarkt te Soerabaia 
bevindt zich een stand „Publiciteit 
1949", waarin een overzicht wordt 
gegeven van de ontwikkeling der 
publistiek in Indonesië gedurende de 
laatste eeuw. 

G. H. von Faber, directeur Volks-
voorlichting, Soerabaia, schreef ter 
gelegenheid van deze publiciteits-
tentoonstelling een artikel in de 
Vrije Pers, Soerabaia, 27/8, over de 
geschiedenis der pers. Het gedeelte, 
dat de pers in Indonsië behandelt, 
wordt hier overgenomen: 

„In Indonesië liet gouverneur-
generaal Van Imhoff in 1744 de 
Bataviase Nouvellen verschijnen". 
In 1776 werd het Vendu-Nieuws 
opgericht, dat het heel wat langer 
uithield, n.1. tot 1809. Daarna ont
stonden de Bataviasche Koloniale 
Courant, een gouvernementsblad, 
dat eenmaal per week verscheen 
(1810—'11), de Java Government 
Gazette (1812—'16) de Batavia
sche Courant (1816—'28) en de 
Javasche Courant (1828). 

Omstreeks het midden der vorige 
eeuw verschenen de eerste particu
liere kranten van Java. Surabaia, 
dat het verst van het regeringscen
trum lag, kreeg reeds in 1836 zijn 
advertentie-blaadje. Dan volgde tien 
jaar later Semarang en weer vijf 
jaar later Batavia. 

De eerste echte kranten, die een 
kleiner formaat hadden en veel pri
mitiever van opzet waren dan de 
huidige, zagen in 1852 en '53, kort 
na elkaar resp. in Batavia (Java-
Bode), Semarang (De Locomotief) 
en Soerabaia (Oostpost) het levens
licht. 

De Maleise en Chinees-Maleise 
kranten in Indonesië zijn van veel 
jonger datum dan de Nederlandse. 
Natuurlijk hebben ook de eerstge-

(Slot van bis. 3) 

mentslijsten aan de Nideum moest af
staan. 

De Javabode was inmiddels na een 
grootscheepse reclamecampagne ver
schenen. Boven de straten van Ba
tavia hingen spandoeken die het blad 
aankondigden en op muren en schut
tingen, tot op een hekje bij het paleis 
van de H.V.K., werden biljetten aan
geplakt. De biljetten ,zijn inmiddels 
verwijderd onder aanbieding van tal
loze schaderekeningen aan de Unie, 
wegens beschadigde verf en schoon
maakkosten. De spandoeken trotseren 
nog de eerste regens van de natte 
moesson en de Dagblad-lezers krijgen 
deze maand naast hun Dag-blad ook 
De Javabode thuisbezorgd, maar vol
gens welingelichte kringen hebben 
zich tot half October nog maar 5.0C0 
abonné's opgegeven. 

iBehalve de genoemde bladen werd 
in (Batavia nog een dagblad opge

noemde haar voorloopsters gehad, 
maar die bladen bestonden in de 
regel niet lang. Daarvoor waren hun 
lezerskringen te klein, de journalisten 
te onervaren en te slecht betaald en 
de beschikbare drukkers-outillage te 
primitief. 

Tussen 1850 en 1900 werden Java's 
binnenlanden, ook Deli en iets later 
Atjeh opengelegd. Het bleek toen 
nodig mede in die gebieden nieuwe 
kranten te gaan uitgeven. Zo ont
stonden resp. in 1877 te Djocja Mata-
ram, in 1896 te Malang John's Adver
tentieblad, in 1899 te Bandung de 
Preangerbode, in 1855 te Medan de 
Deli-Courant, waarbij in 1899, even
eens te Medan, nog de Sumatra Post 
en in 1900 te Kotaradja het Atjeh 
Blaadje werden gevoegd. 

Het oudst bekende dagblad in de 
Bahasa Indonesia, waarvan de 
schrijver een exemplaar van no. 1 
bezit, is de Soerat Chabar Betawie, 
die voor de eerste maal verscheen 
te „Batawie, pada harie Saptoe 
harie 3 boelan April". 

Pas na de eeuwswisseling kreeg, 
eerst de Indo-Chinese, later, vooral 
na 1920, ook de Indonesische maat
schappij hier behoefte aan eigen 
dagbladen en periodieken. 

De geschiedenis van de pers in 
de Indonesische taal is er één, die 
nog geschreven moet worden, maar 
dit dubbel en dwars verdient. Zij is 
interessant, waar men haar ook 
grijpt, want zij is samengeweven 
met de enthousiast gestreden vrij
heidsstrijd om „Indonesia Raja", 
Groot Indonesië. Zij vormt er een 
onverbrekelijk onderdeel en een ge
trouwe afspiegeling van. 

Het is te hopen, dat een der jonge 
ambitieuze studenten van de litteraire 
afdeling der Universiteit van Indo-
sië zich de moeite zal getroosten om 

richt, De Nieuwsgier. Dit blad neemt 
een 'bijzondere positie- in, aangezien 
het, aanvankelijk onder redactie van 
de heer Ritman gestaan hebbende, 
neig steeds over speciale relaties met 
de RV.D. blijkt te beschikken, zodat 
de politieke hoofdartikelen de waarde 
van semi-officiële commentaren heb
ben. 

LAldus heeft Batavia op het ogen
blik vier dagbladen, waarvan er twee, 
het Bat. Nieuwsblad en Het Dagblad, 
moeten worden volgeschreven door 
een redactie, dié voor één blad al on
derbezet zou zijn. De concurrentie
strijd gaat in volle hevigheid verder, 
want evenmin als vóór de oorlog biedt 
de stad „leefruimte" voor meer dan 
twee Nederlandse dagbladen. Na ver
loop van tijd zal' de NIDEUM Het 
Dagblad wel opheffen op zo'n manier, 
dat het iBataviaas Nieuwsblad de 
abonnementen en advertentiecontrac
ten, overneemt. Maar eerst moet hier 
nog over worden geprocedeerd. 

zich door de berg van stoffig, ver
geeld krantenpapier van „tempo 
doeloe" heen te werken, ten einde 
voor het nageslacht op leerzame en 
leesbare wijze de lange lijdensweg 
der Indonesische journalistiek af te 
schilderen. 

Voor verdere bijzonderheden ver
wijst de schrijver naar de volgende 
boeken: 

G. H. von Faber, A short History 
of Journalism in the Dutch East 
Indies; id., Oud Soerabaia; id. Nieuw 
Soerabia; Saeroen, Dibelakang Lajar 
Journalistiek; Parada Harahap, Per-
soeratkabaran di Indonesia 1); mr 
Soemanang, idem; Adi Negoro, Filsa-
fat Ratu Dunia (B.P. 1949). 

(Indonesië Cultureel) 

1) Zo juist verscheen van deze auteur 
een nieuw boek op het gebied der jour
nalistiek: „Pers dan Masjarakat". 

Nieuwe leden N.J.K. 
Per 1 November 1949 zijn aange

nomen als 

Gewone leden: 

J. Bom, Akkerhoornbloemstraat 10, 
Alkmaar. (Ver. Noordhollandse 
Dagbladen). 

F. Dam, Torenstraat 63, Drachten. 
(Drachtster Courant). 

N. van Dantzig, Crabethstraat 51, 
Gouda. (Het Vrije Volk). 

H. J. Edzes, Pieter de Hooghstraat 
10 A, Rotterdam. (Algem. Dag
blad) . 

R. Leenstra, Burgemeester Wuite-
weg 90, Drachten. (Drachtster 
Courant). 

Ch. E. Radius, Theodora Jacobalaan 
38, Rotterdam. (Handels- en 
Transportcourant). 

Mej. A. C. de Ridder, Paramaribo-
straat 3, Den Haag. (Free-lance). 

Mej. K. Timmermans, Hyacinthweg 
16, Den Haag. (Alg. Ned. Pers
bureau). 

Buitengewoon lid: 

H. C. Gravelotte, Van Blankenburg
straat 13, Den Haag. (Legervoor
lichtingsdienst). 

Adspirant lid: 

H. v. d. Werf, Pieter de Hooghlaan 
54, Hilversum. (Gooische Klanken). 

Alles voor het Kantoor 
Lorjé's Goedkoopste 
Kantoorboekhandel 

Hartenstraiat 10, telefoon 44500, 
Utrechtsestraat 30, telefoon 44589, 

Amsterdam. 
Grote Houtstraat l'Ol, Haarlem. 
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FEDERA TIENIEUWS 
De Federatieraad zal binnenkort, 

vermoedelijk op 10 Dec. a.s., in ver
gadering bijeenkomen ter behande
ling van het voorstel van het Fede
ratiebestuur betreffende uittreding 
uit de I.O.J. In deze bijeenkomst zal 
o.m. ook aan de orde komen een uit
gewerkt voorstel tot uitgave van 
één gezamenlijk orgaan, dat naast 
een gemeenschappelijk gedeelte af
zonderlijke rubrieken voor de drie 
aangesloten verenigingen zal be
vatten. 

I.O.J.-kaarten 

De internationale identiteitskaar
ten, die door de I.O.J. zijn uitgereikt, 
kunnen desgewenst door het Federa- . 
tiebureau tot 31 December a.s. wor
den verlengd. 

Sociale positie 
Nieuwsbladjournalisten 

De besprekingen betreffende het 
afsluiten van een CA.O. met de 
N.N.P. ten behoeve van de nieuws
bladjournalisten zijn op 12 November 
f:1. hervat. In deze bijeenkomst, die 
in een aangename sfeer werd gehou
den, is besloten dat de secretarissen 
der wederzijdse organisaties in onder
ling overleg aan de hand van de 
besproken punten een ontwerp-over-
eenkomst zullen opstellen. Deze zal 
als uitgangspunt voor de verdere 
onderhandelingen kunnen dienen. 

Verzoek aan de Radio-Unie 

De Federatie heeft zich tot de 
Radio-Unie gewend met het verzoek 
de journalistenorganisaties als partij 
toe te laten bij de onderhandelingen 
betreffende de CA.O. voor radio
personeel. 

Commissie Representatie 
Kunstgebeurtenissen 

In de loop van deze maand zal een 
commissie voor vertegenwoordiging 
der pers bij kunstgebeurtenissen 
worden ingesteld. 

Een uitspraak van de 
Raad van Tucht 

gehandeld niet overeenkomstig de 
eisen van goede journalistiek en de 
behoorlijke verhouding met de Rege
ringsvoorlichtingsdienst, door op de 
wijze als gebleken een niet voor 
publicatie bestemde en dus vertrou
welijke mededeling van deze Dienst 
publiek te maken. De Raad heeft 
daarover zijn afkeuring uitgesproken; 
hij oordeelde overigens in het gege
ven geval geen noodzaak aanv/ezig 
een verdere maatregel toe te passen. 

In zijn uitspraak heeft de Raad 
overwogen, dat buiten beschouwing 
is gebleven, of de Regeringsvoorlich
tingsdienst juist of minder juist ge
handeld heeft, door de bedoelde me
dedeling tot de redacties te richten 

Persregeling Schiphol 
De voor 1949 door de betrokken 

autoriteiten getroffen regeling voor 
de toelating van journalisten tot het 
douaneterrein van de luchhaven 
Schiphol, die in het algemeen zeer 
bevredigend heeft gewerkt, zal in 
1950 worden gecontinueerd. Wij her
inneren er aan, dat volgens deze 
regeling een beperkt aantal doorlo
pende toegangskaarten (Identiteits
kaarten Douane-terrein Schiphol) 
wordt verstrekt aan de redacties van 
die dagbladen en andere personder
nemingen, wier redacteuren voor de 
uitoefening van hun beroep geregeld 
Schiphol bezoeken; aan journalisten, 
die in verband met hun werkzaam
heden incidenteel op Schiphol aan
wezig moeten zijn, kan een alleen 
voor het betrokken bezoek geldend 
toegangsbewijs worden uitgereikt 
(de z.g. dagkaart) . 

Identiteitskaarten Schiphol 1950 

De bovenbedoelde redacties, die 
voor een of meer permanente toe
gangskaarten in aanmerking komen, 
worden door het Federatie-Bureau 
nader ingelicht omtrent de te ver
vullen formaliteiten voor het aan
vragen van nieuwe kaarten voor 
1950 en de verlenging van de kaar
ten van 1949. De ontvangen aanvra-

ECONOMISCH OVERZICHT 
Bekend zaken-tijdschrift zoekt 
deskundig medewerker v. maan
delijkse economische rubriek. 
Voor prima kracht hoog hono
rarium. 
Brieven onder No. 156/48, ,,De 
Journalist", Prinsengracht 876, 
Amsterdam. 

gen zullen door het Federatie-Bureau 
met het Ministerie van Financiën 
worden afgewikkeld. 

De aandacht wordt er nogmaals 
op gevestigd dat de permanente toe
gangskaarten strikt persoonlijk zijn; 
mocht door een toevallige omstandig
heid geen der redacteuren van een 
personderneming, die in het bezit 
zijn van een identiteitskaart, voor 
een bezoek aan Schiphol beschikbaar 
zijn, dan zal de invallende redacteur 
een incidenteel toegangsbewijs per 
telexbericht of brief, dienen aan te 
vragen. Dit behoeft in de practijk 
geen bezwaar op te leveren, daar een 
dergelijk bewijs, mits de juiste weg 
gevolgd wordt, op zeer korte termijn 
ter beschikking kan worden gesteld. 
(Zie de regeling hieronder). 

Incidentele toegangsbewijzen 
(„dagkaar ten") 

Voor het aanvragen van een inci
denteel toegangsbewijs dient men 
zich te wenden: • 
a. van 9—17.30 uur, tot de Afdeling 

Publiciteit van de luchthaven 
Schiphol (Stationsgebouw, kamer 
3, telef. 99181). 

b. in de avond- en nachturen tot 
de dienstdoende Chef de Douane 
op Schiphol (Stationsgebouw ka-

• mer 62, telef. 98732). 
Indien een journalist reeds over

dag weet, dat hij 's avonds of 
's nachts Schiphol (douaneterrein) 
zal moeten bezoeken, verdient het 
aanbeveling, dat hij Afdeling Publi
citeit (zie a) verwittigt; het toe
gangsbewijs kan dan vóór zijn komst 
gereed gemaakt worden. 

Mocht de Chef der Douane (zie 
sub b) toevalligerwijze tijdelijk niet 
te bereiken zijn, dan wende men zich 
tot de Afdeling Inspectie van de 
Luchthaven Schiphol (Stationsge
bouw kamer 20, tel. 99183). 

De Raad van Tucht der Federatie 
van Nederlandse Journalisten heeft 
uitspraak gedaan in een door de 
Regeringsvoorlichtingsdienst tegen 
een journalist aanhangig gemaakte 
zaak. 

Onder de verantwoordelijkheid van 
deze journalist, was in een der 
Haagse dagbladen een artikel ge
plaatst, dat de tekst van een aan de 
hoofdredacties onder de vermelding 
„niet voor publicatie" gericht ver
zoek van de Regeringsvoorlichtings
dienst, als zodanig publiceerde. 

De Raad van Tucht heeft in zijn 
uitspraak verklaard, dat naar zijn 
oordeel de betrokken journalist heeft 

GEMAKKELIJK 

VOORDEELIG 

VEILIG 

HET GIROKANTOOR DER GEMEENTE 
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NAMEN NOEMEN! 
Toen Simon Koster onlangs in de 

kelder van de Haagse Ridderzaal 
voor de Haagse collega's een praatje 
hield over de Amerikaanse pers, wees 
hij o.m. op het feit, dat een journalist 
in de Verenigde Staten na verloop 
van tijd het recht verkrijgt onder zijn 
eigen naam te gaan publiceren.. Die 
gewoonte kennen wij bij de Neder^ 
landse dagbladen niet, sommige 
weekbladen doen het wel, maar ver
reweg het merendeel der journalis
ten hier te lande krijgt er eenvoudig 
niet de gelegenheid toe. 

Als wij vragen waarom hij die 
gelegenheid niet krijgt, dan komt de 
nog steeds gangbare maar verouder
de opvatting naar voren als zou „Ie 
journal un monsieur" zijn, die mon
sieur is dan de hoofdredacteur, die 
de geest en het karakter van de 
krant bepaalt en zozeer overheerst, 
dat zijn medewerkers er bij in het 
niet verzinken. De naam van die 
hoofdredacteur staat op de krant en 
namen noemen van al die anderen 
zou maar verwarring stichten. 

Ik geloof, dat dat eenvoudig onzin 
is. Naar mijn oordeel moeten ook 
de Nederlandse journalisten na ver
loop van tijd en na aan nader vast 
te stellen voorwaarden te hebben 
voldaan, het recht verkrijgen van 
hun hoofdredacteur (en zo nodig van 
hun directeur) te kunnen verlangen, 
dat zij zijn werk voluit ondertekenen. 
Nederland is bijna het enige land ter 
wereld, waar dat niet gebeurt. 

Waarom zij dat recht moeten heb
ben? Om meer dan een reden. Mag 
ik er een paar noemen? 

lo. Het recht om naderhand hun 
werk te kunnen ondertekenen zal 
voor de leerlingen de besie stimulans 
zijn om er naar te streven zo snel 
mogelijk op een behoorlijk peil te 
geraken. 

2o. De ondertekening betekent, 

dat de schrijvers eerder worden op
gemerkt en derhalve — indien hun 
werk goed is — meer zullen worden 
gerespecteerd. 

3o. De besten onder de onderte
kenende journalisten zullen sneller 
en gemakkelijker promotie kunnen 
maken. 

4o. Ondertekenende journalisten, 
die goed werk leveren, zullen eerder 
de kans krijgen te worden uitgeno
digd voor medewerking aan week
bladen en aan de radio dan totaal 
onbekenden. 

5o. Ondertekenende journalisten, 
die onderhoudend schrijven, zullen 
eerder gevraagd worden voor het 
houden van lezingen. 

60. Ondertekenende journalisten, 
die in hun werk een gezond oordeel 
aan de dag leggen, zullen te eerder 
door ambassades en gezantschappen 
worden uitgenodigd voor bezoeken 
aan vreemde landen. 

7o. Ondertekenende journalisten, 
die tevens auteurs zijn, maken door 
een geregelde publicatie van hun 
naam in de krant, voortdurend re
clame voor hun naam en dus voor 
hun boeken. 

80. Zo lang de radio namen 
noemt en de krant niet, heeft de 
radiojournalist een voorsprong op 
zijn schrijvende collega, wat voor de 
laatste nadelig kan zijn. 

9o. Namen van buitenlandse 
journalisten worden — is het niet 
inconsequent? — wél in Nederlandse 
dagbladen afgedrukt, zodat de le
zers de indruk moeten krijgen, dat 
men werkelijk eerste klas journalis
tiek werk per se uit het buitenland 
moet halen. 

lOo. Namen van medewerkers, 
die geen beroepsjournalisten zijn 
(hoogleraren, schrijvers enz.) wor
den wél genoemd, zodat die wel en 
de echte journalisten géén reclame 

JOURNALIST, 
38 jaar, met veeljarige practijk, 
als redacteur van een der groot
ste provinciale dagbladen, een 
landelijk dagblad en een weekblad 
en als free lance, zoekt positie 
op redactie van dagblad of perio
diek. Is gespecialiseerd in repor-
tagewerk, doch kan ook optreden 
als zelfstandig bureau- en op-
maak-redacteur. 
Brieven onder No. 155/48, „De 
Journalist", Prinsengracht 876, 
Amsterdam. 

voor hun werk kunnen maken. 
l l o . Het werk van ondertekenen

de journalisten, dat de aandacht 
trekt, zal te eerder doorverkocht 
worden naar andere bladen, waar
van de onderhavige journalisten 
kunnen profiteren. 

12o. Ondertekenende journalisten 
zullen voorzichtiger zijn in hun publi
caties, omdat zij zich niet achter de 
anonimiteit kunnen verschuilen. 

Ik stel voor, dat het federatiebe
stuur een kleine commissie benoemt, 
die de zaak van alle kanten bekijkt 
en dan rapport uitbrengt. Valt de 
conclusie ten gunste van de ophef
fing der naamloosheid uit, dan die
nen de hoofdredacteuren te besluiten 
daartoe over te gaan. Indien de direc
teuren er in gekend moeten worden 
(ik weet werkelijk niet hoe de com
petenties liggen op dit punt), dan 
moet het federatiebestuur dat doen, 
dunkt mij. 

Tradities handhaven is prachtig, 
maar als het doorbreken van die 
tradities voor de besten onder ons 
betekent: sneller vooruitkomen, be
ter verdienen, zorgvuldiger werk af
leveren, dan mag de keus niet^moei-
lijk zijn. 

Wie is het met mij eens? 

GERHARD WERKMAN 

VULPENHOUDERS 
Z O R G D A T U W G E R E E D S C H A P G O E D IN O R D E IS 

PRIMA REPARATIES - GROTE KEUZE DIV. MERKEN 
SPECIAAL MAIL-ORDERS 

VULPENHUIS 

ADIA GOUD 
SPUISTRAAT 179, hoek Paleisstraat, AMSTERDAM, Telef. 31293 
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Simon Koster over de Amerikaanse pers 
Leden van de samenwerkende 

Haagse journalistenorganisaties wa
ren 26 Oct. j.1. samengekomen in het 
— door bemiddeling van de R.V.D. 
beschikbaar gestelde — perscentrum 
van de R.T.C, om te luisteren naar 
wat Simon Koster, chef van het bij
kantoor van Atrieta te New-York en 
voorzitter van de buitenlandse pers
vereniging aldaar, had te vertellen 
over de Amerikaanse pers. De op
komst op dit 4e uur van de namid
dag was niet veel groter dan vorige 
jaren op de avondbijeenkomsten, 
maar wel waren er andere gezichten. 

Collega Koster had geen tijd ge
had om zijn voordracht voor te be
reiden, zoals hij dat gaarne had wil
len doen. Hoe dat dan wel geweest 
zou zijn weten wij niet, want wat 
hij in ruim een uur vertelde boeide 
zijn gehoor hevig en we stellen ons 
voor dat, als hij eindelijk tijd vindt 
om zijn ideale voordracht uit te wer
ken, er een boek te voorschijn zal 
komen dat wij graag zouden willen 
bezitten. 

Drie kenmerken behandelde spr., 
die de Amerikaanse pers doen ver
schillen van de onze. Daar is aller
eerst het feit, dat Amerika geen 
enkel nationaal blad kent, dat in de 
gehele Ver. Staten wordt gelezen. 
Het is moeilijker een exemplaar van 
de New York Times te kopen in San 
Francisco dan in Parijs of Londen. 

Het tweede kenmerk is de belang
rijke positie der drie persbureaux, 
waarop de bladen in sterke mate 
steunen. De bladen hebben geen 
eigen correspondenten in de belang
rijke binnenlandse centra, maar zijn 
eikaars correspondenten via het 
persbureau dat bovendien niet alleen 
nieuws levert maar bijna een hele 
krant, het plaatselijk nieuws en het 
hoofdartikel uitgezonderd. Hoewel 
er, wat het laatste betreft, ook uit
wisseling voorkomt. 

Het SPECIAAL ADRES voor: 

STEMPELS 
in 

Rubber - Koper - Staal 

N A A M P L A T E N 

Alle graveerwerken etc. 

JAC. W. v. PUIJFELIK Jr. 
GRAVEUR 

Spuistraat 189 - Telefoon 33638 

A M S T E R D A M 

Het derde verschil ligt in de posi
tie van de journalist, die naam kan 
maken omdat alle artikelen van enig 
belang ondertekend zijn. Een onaan
genaam verschijnsel is echter, dat de 
journalisten geen zeggenschap heb
ben over de vorm waarin hun bijdra
gen in de krant komen, zodat hun 
naam kan staan onder een stuk waar 
zij het nauwelijks meer mee eens zijn. 
De salariëring in zeer ongelijk, in 
New-York gemiddeld vrij hoog, in de 
provincie vrij slecht. 

Na afloop van de voordracht, 
waarvan wij hier een te beknopt 
overzicht gaven, ontstond een leven
dige gedachtenwisseling, waarbij ook 
de ethiek ter sprake kwam. Ook in 
dit opzicht bleek er een groot ver
schil met de Nederlandse pers te 
bestaan. Het is in Amerika heel ge
woon dat een foto-journalist door 
een keukenraam naar binnen klimt 
om een opname te maken van een 
huilende moeder wier kind is veron
gelukt. Het gaat er maar om een 
reportage zo goed en zo gauw moge
lijk te leveren. Wat echter de ethiek 
van het vak betreft, die staat vrij 
hoog. De journalisten onderling hou
den zich aan de regels van het spel. 

Collega Lambooy, voorzitter van 
de H.J.V., dankte de spreker en 
richtte ook een woord van dank tot 
de heer Rebel van de R.V.D. 

de Br. 

WIST UDAT.... 
= wij getroffen zijn door de beschei
denheid van de (vrouwelijke) col
lega, die in het Zeister Nieuwsblad 
schreef: „door omstandigheden was 
uw verslaggeefster daarbij niet aan
wezig, maar door de daarna ontstane 
meerdere ruimte was het tentoonge
stelde beter te overzien? 
= Jan Brusse, Parijs, correspondent 
van de Regionale Dagbladpers is ge
worden ? 
= 't Nieuws voor Kampen (als 
voortzetter van het voormalige Kam
per Dagblad) is verschenen en dat 
dit blad wordt uitgegeven door de 
uitgever van de Provinciale Over
ijsselse en Zwolse Courant? 
= wij oud-collega Kees van Bruggen 
met zijn 75ste verjaardag (laat doch 
hartelijk) gelukwensen ? 
— Meijer Schwencke plotseling wèg 
was uit Franeker en even plotseling 
opdook in Woensel? 
— De man, de journalist, de collega, 
die eens een ministeriële klap incas
seerde te Schagen, daarentegen te 
Arendal in Noorwegen werd gear
resteerd op een Nederlands verzoek 
om uitlevering, doch spoedig weer 
vrijgelaten werd? 
— Fred Schoonenberg is vrijgespro
ken in de affaire Beel? 
= onder voorzitterschap van prof. 
mr J. M. van Bemmelen te Leiden 
een regeringscommissie zal worden 
gevormd om na te gaan op welke 
wijze het contact tussen politie en 
justitie enerzijds en de pers ander
zijds het best kan worden geregeld? 
= op het kleine Curasao met zijn 
niet-meer-dan-tien beroepsjournalis
ten een tweede journalisten-vereni

ging is opgericht? 
= jeugdige collega P. W. Russel 
door Liberia gereisd heeft en daar
over in een aantal bladen schrijft? 
= wij collega J. Brouwer van Leidsch 
Dagblad gaarne gelukwensen met 
zijn zilveren jubileum? 
= zijn eigen blad onthulde dat hij 
„ieder gaarne mag leiden", wat voor 
een hoofdredacteur overigens zo'n 
slechte eigenschap niet is? 
= in de Internationale Journalisten-
dub in Londen een tentoonstelling is 
gehouden over „Nederland en zijn 
dagbladpers" ? 
= persattaché D. (van Dirk) J. F. de 
Man deze heeft geopend; A. D. Lis-
sauer haar heeft gearrangeerd, aller
lei Nederlandse journalistieke en 
andere instanties er hun medewer
king toe hebben verleend en „Aals
meer" voor vele anjers ter opluis
tering zorgde? 
= collega W. M. van der Velden (De 
Stem — Breda) op 1 November 
„zilveren journalist" was en prettig 
gehuldigd werd? 
= collega A. A. B. Leussink (Arn
hems Dagblad) op 31 October 
„zilver" werd en óók gehuldigd is? 
= hetzelfde collega J. Tuller (diverse 
bladen) te Nijmegen overkwam? 
= wij dit drietal van harte geluk 
en ééns het goud toewensen? 
= onze collega G. A. B. v. Rooyen, 
Fin. ec. redacteur van het Dagblad 
De Tijd, met ingang van 1 Dec. in 
dezelfde hoedanigheid bij De Tele
graaf in dienst treedt? 
= wij maar weinig nieuwtjes hebben 
dit keer? 
= wij daar héél droevig om zijn? 
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JACHT OP DE BURGEMEESTER 

VAN ALLERLEI K, 
Minister Teulings is een man, die 

zedelijke moed bezit. Hij toonde deze 
door bij zijn ministerieel debuut in 
de Tweede Kamer de pers een standje 
te geven, een bezigheid, waar een 
publiek persoon uiteraard iets ris
keert, dat niet alle publieke per
sonen wensen te riskeren. 

Het standje was in eerste aanleg 
niet geheel onverdiend, want er zijn 
bladen, die zeer wild en incorrect ple
gen om te springen met berichten 
over benoemingen, vooral wanneer 
het om burgemeesters gaat en inzon
derheid zelfs wanneer zulk een be
noeming zo spectaculair is als die 
van een burgemeester van Den 
Haag. Men kan zich voorstellen, dat 
een minister en nog zoveel personen 
achter hem geïrriteerd worden. De 
pers zou dan ook niets anders te doen 
hebben gehad dan eerbiedig het hoofd 
te buigen, indien minister Teulings 
die spijker op de kop had geslagen. 

Maar hij sloeg op een andere kop, 
en 'het leek er zelfs op alsof de pers 
nu het hoofd van Jut moest worden. 
Hij nam het namelijk de pers kwa
lijk, dat zij zelfstandig en op eigen 
initiatief uitgaat op informatie, zelfs 
wanneer zij die informatie kan halen 
bij de meest deskundige en betrouw
bare bron, t.w. de minister van Bin
nenlandse Zaken. Hij zei, dat zijn 
ministerie geen informatiebureau is 
voor indiscrete journalisten. Ac-
coord, maar wel voor discrete, zouden 
wij willen opmerken. Journalisten, 
dia komen informeren bij een autori
teit, zijn daardoor niet indiscreet. Zij 
zijn misschien lastig voor die autori
teit, doch zij zijn correct, en wij dur
ven zelfs te wedden met minister 
Teulings, dat ze bepaald discreet 
zullen zijn, indien hij hen psycholo
gisch goed aanpakt. Zet men hen 
eenvoudig buiten de deur, dan gaan 
ze op jacht. En wie jaagt, schiet. 
Soms een eend, maar een andere 
keer een burgemeester. Dat zijn zo 
de kansen van de jacht. 

(De Tijd) 

GEURIG OCHTENDGLOREN 
„Prikkels", het huisorgaan van 

WED. Wm HOLST 
AMSTERDAM (C.) 

HARINGPAKKERSSTEEG 10-18 

TELEFOON 45062 en 49627 

FOTO-
ARTIKELEN 
voor v a k - , 

industrieel- en 
amateurgebruik 

GEVESTIGD SINDS 1881 

een grote papierfirma, die geen 
treffender titel had kunnen -verzin
nen, is deze week gedrukt met iets 
chemisch, dat „Pleural" heet en een 
mengsel is van de blank-geschrobde 
'handen van onze werkvrouw op was-
dag, de lavendel uit oma's linnen
kast en het papiertje waar de zeep 
in gewikkeld is. 

Luistert wat de drukkers zeggen 
en vragen: 

„De mogelijkheid om de vaak 
weerzinwekkende geur van druk
inkt te bedekken en een drukwerk 
een speciale geur te geven, is thans 
zonneklaar bewezen. Wij willen 
koffiezakken naar koffie doen geu
ren ik druk bloembollen-catalogi, 
kunt u die naar bloembollen laten 
geuren heeft u een leverworst
parfum wij willen de geur van 
rotatie-inkt neutraliseren voor ons 
dagblad wij zoeken naar citroen-, 
koek-:, boter- en chocolade-geuren 
voor ons drukwerk en zou een 
„brand-lucht" mogelijk zijn 1" 

Heerlijke mogelijkheden hangen in 
de lucht. U zegt maar hoe u het 
hebben wilt. Moet uw ochtendblad u 
uit bed helpen door met een geur 
van gebakken-spek uw ontbijttafel 
voor ogen te toveren ? (Pas op, dat 
de 'hond het blad niet de brievenbus 
uit vreet!) Of wat zegt u van een 
koffie-luchtje, of valeriaan, omdat 
het gisteravond wat laat geworden 
is ? Bedenk eens wat het leven 
meer sfeer krijgt: de Waarheid ge
drenkt in bloed-zweet-en-tranen 'met 
een vleugje wodka, het Handelsblad 
met een Dickens' geur van de beurs, 
de Linie in wierook, op Koninginne-
verjaardag oranjebloesem op uw 
trap en de Unie met Indonesië ge
drukt in hoofdletters en Oostindische 
kers. 

Roep niet meer tegen de kinderen 
's morgens: „Ga eens kijken of de 
krant er al is", maar zeg: „Ruik 
eens wat voor nieuws er vandaag 
is!" Vliegtuigramp (brandlucht), of 
het vlees vrij (leverworst), er komt 
regen (natte wollen-jassen geur); en 
verheug u over het eerste prille 
lente-ochtendblad, dat komen gaat, 
over de speculaas-krant van Pakjes
avond en het oliebollen-rum druk
werk van Oudejaarsavond, om nog 
te zwijgen over de kruitdamp-edities 
der burgeroorlogen of de gespron
gen gashouder-reportage Denk 
eens aan de concurrentie-mogelijk-
heden: bourgonje tegen bier, rozen 
en seringen tegen paardenblom en 
madeliefje. Kranten-oorlogen zullen 
geur-gevechten worden, op alle ar
chieven en bibliotheken komen dé 
neuswarmertjes weer in ere 
Maar we vrezen, dat wanneer er in 
het Stedelijk Museum over een 
tijdje rotte eieren gegooid worden, 

u het verslag walgend van u aflegt. 
Heb dank, Amerika, het Tijdperk 

der Goede Neuzen is in zicht. 
(De Volkskrant) 

VOORLICHTING 
De West-Duitse gouvernementele 

machinerie werkt nu op volle toeren. 
Ook de parlementaire pers — enige 
honderden vaste binnen- en buiten
landse redacteuren en corresponden
ten — werkt in Bonn. Ook de over
heid mèt de pers: er is een dagelijkse 
persconferentie, verscheidene malen 
per week met een minister, eenmaal 
per week met de kanselier, dr. 
Adenauer zelf. 

In Nederland heeft de pers in bijna 
anderhalf jaar (een sporadische in
dividuele uitzondering daargelaten) 
twee maal een ontmoeting gehad 
met dr. Drees. De eerste maal in de 
zomer van 1938, — toen had de pers 
hem zelf op een maaltijd geïnviteerd. 
En de vorige week dronk dr. 
Drees met de pers een glas 
limonade (de pers een borrel, ieder 
naar zijn smaak). Zijn voorganger, 
dr. Beel, heeft de pers twee keer 
ontvangen (en zich altijd voorgeno
men het vaker te doen). Prof. 
Schermerhorn ontving de pers vast 
om de veertien dagen. Sommige 
mensen noemden Schermerhorn een 
praetvaer. Maar tegenwoordig be
klagen ministers zich vaak over on
begrip bij de pers. Schermerhorn 
niet. Die begreep de pers namelijk. 

En in België ontvangt een kabi-
netsformateur de pers dagelijks om 
haar te vertellen hoe het staat. De 
laatste Nederlandse kabinetsforma
teur bracht kwasi-bezoeken aan een 
ziekenhuis. De man, die hij wilde 
spreken, moest stilletjes aan de 
achterzijde binnenkomen. Er is wèl 
verschil in voorlichting 

(De Tijd) 

CULTURELE RAAD 
VERGIST ZICH 

Tijdens een vergadering van het 
bestuur van de Culturele Raad van 
de Hoornse Gemeenschap, en enkele 
leden van deze raad, op 4 Nov. j.1. 
zijn ten aanzien van de competentie 
der pers inzake het bespreken van 
culturele uitvoer, exposities enz. op
vattingen en meningen verkondigd, 
die tot ernstige tegenspraak lokken. 
Een enkele uitzondering daargelaten 
bleken de leden van voornoemde 
raad een verbijsterend slecht inzicht 
in de taak der vrije, onafhankelijke 
en zich van haar verantwoordelijk
heid bewuste pers te hebben. Er 
werden over deze rnaterie zelfs dus
danige enormiteiten gedebiteerd, dat 
men zich 'n ogenblik afvroeg of men 
in de onzalige tijd van de Kuituur-
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Kamer was weergekeerd, en of er 
nog wel reden was te mogen ver
trouwen op het goede inzicht van „de 
gewone man", wanneer de culturele 
upper ten van Hoorn er reeds der
gelijke bizarre opvattingen op na 
houdt. Zo werd allereerst de stelling 
verkondigd, dat 'de pers zich ten 
aanzien van culturele gebeurtenis
sen moet bepalen tot het publiceren 
van 'n verslag en zich van commen
taren moet onthouden, omdat deze 
het verenigingsleven meestal schade 
doen. Men bezigde in dit verband 
uitdrukkingen als: de critiek moet 
objectief zijn, de critiek moet opbou
wend zijn, de critiek moet welwillend 
zijn. Geen der aanwezigen maakte 
echter duidelijk, wat hij onder objec
tieve, opbouwende en welwillende 
critiek verstond. Had hij dit wel ge
daan en had hij daarbij in alle eerlijk
heid gesproken, dan had hij zijn me
ning waarschijnlijk minder schuch
ter geconformeerd met die van de 
ene aanwezige die er voor waar
schuwde dat objectieve critiek en 
prijzende critiek geen 'begrippen zijn, 
die elkaar altijd dekken. Het was 
immers maar al te duidelijk, dat de 
heren alleen die .besprekingen, recen
sies en critieken de epitheta: opbou
wend, objectief en welwillend waar
dig keurden, die de culturele ver
richtingen hunner verenigingen in 
gunstige zin bespraken. Hetgeen 
overigens bevestigd wordt door het 
reeds meermalen gesignaleerde feit, 
dat door cultuur bevorderende of 
voortbrengende verenigingen, instel
lingen en personen op besprekingen 
in de pers geen critiek wordt uitge
oefend, wanneer deze voor hen gun
stig zijn. Terwijl daarentegen in het 
tegenovergestelde geval zo goed als 
altijd aan de competentie der recen
senten wordt getwijfeld. 

Het moest mensen, die zich op
werpen als bevorderaars en voort
brengers van cultuur toch duidelijk 
zijn dat de pers behalve een be-
richtgevende ook een meningvormen-
de taak bezit. Zij moesten toch kun
nen inzien, dat objectieve, opbou
wende en welwillende critiek juist die 
critiek is, welke durft te wijzen op 
feilen, de aandacht vestigt op te
kortkomingen en het publiek leert 
te onderscheiden. Naar aanleiding 
vooral van dit laatste poneerde de 
Voorzitter van de Culturele Raad 
een stelling, die wij met kracht moe
ten bestrijden en waarop wij een 
dezer dagen hopen terug te komen. 

(Nw. N.H. Dagblad) 

IS KRITD3K BELEDIGING? 
Op 29 Maart j.1. stonden voor de 

kantonrechter te Sittard enkele per
sonen terecht wegens het verhande
len van prikkellectuur. De eerste 

zaak, tegen de Sittardse agent van 
de Algemene Spoorwegboekhandel, 
werd behandeld met gesloten deuren. 
Tegen deze gang van zaken kon de 
pers geen bezwaar hebben. Nader
hand bleek echter dat de kantonrech
ter een uitzondering had gemaakt 
voor een van de directeuren der Al
gemene Spoorwegboekhandel, die 
dus bij de behandeling- van deze 
eerste zaak tegenwoordig kon zijn, 
hoewel hij verdachte noch getuige 
was. Hiertegen protesteerden het 
Limburgsch Dagblad evenals het 
Dagblad voor Noord-Limburg in een 
vrijwel gelijkluidend artikel. De be
doelde bladen herinnerden eraan, dat 
zij het omwille van het algemeen 
belang hadden opgenomen tegen het 
verhandelen van prikkellectuur in 
Limburg in artikelen, welke de Al
gemene Spoorwegboekhaïidel bele
digend achtte, weshalve deze een 
civiele procedure tegen die bladen 
was begonnen. Als de directeur van 
de Algemene Spoorwegboekhandel 
een persoonlijk belang had bij deze 
strafzaak te Sittard en daarom 
werd toegelaten, was er minstens zo
veel reden de vertegenwoordigers 
van beide genoemde bladen de toe
gang niet te ontzeggen. Deze op
merking over de 'handelwijze van de 
Sittardse kantonrechter bracht de 
chef-redacteur van het Limburgsch 
Dagblad gistermiddag voor de Maas
trichtse rechtbank. Hem was ten 
laste gelegd belediging van het 
openbaar gezag als omschreven in 
artikel 137A Wetboek van Straf
recht. 

De officier van Justitie, Jhr. Mr. 
P. van Rijckevorsel, bleek zich vooral 
te gronden op de titel van het pers
artikel, zoals dit in het Limburgsch 
Dagblad verscheen: „Onrechtvaar
dig besluit van kantonrechter". Als 
aan een rechter wordt verweten, dat 
hij onrechtvaardig is, aldus de offi
cier van Justitie, is dat het ergste 
wat hem overkomen kan. Dat bete
kent, dat hij als handhaver van het 
recht faalt en daarom een gevaar 
is voor de samenleving. Het woord 
onrechtvaardig komt in de krant 
voor in een de aandacht trekkende 
kop op een opvallende plaats op de 
voorpagina. Door deze qualificatie 
wordt de lezer klaar gemaakt om 't 
daaronder volgende artikel in een 
zekere stemming te lezen. 

De verdediger van verdachte, Mr. 
W. G. J. Veenhoven uit Amsterdam, 
secretaris van de Nederlandse Dag
bladpers, wees erop, dat art. 137A 
in 1934 in het Wetboek is gevoegd 
om het toen veelvuldig voorkomende 
feit niet ongestraft te laten, dat 
extremistische elementen het open
baar gezag beledigden. Het artikel 
in het Limb. Dagblad richt zich 

evenwel niet tegen het openbaar ge
zag in het algemeen. Uit de parle
mentaire geschiedenis blijkt boven
dien, dat artikel 137A beperkt is tot 
formele belediging, d.w.z. de gebe
zigde termen moeten op zich beledi
gend zijn. Het woord „onrechtvaar
dig" is niet formeel beledigend. In 
gevallen van individuele belediging 
geldt niet artikel 137A maar artikel 
261 Wetb. van Strafrecht. In bedoeld 
persartikel kan pleiter nergens iets 
beledigends jegens de Sittardse kan
tonrechter ontdekken. Een vergrijp 
tegen art. 261 Wetb. van Strafrecht 
is trouwens niet ten laste gelegd. Op 
deze en dergelijke zuiver juridische 
gronden bestreed de heer Veenhoven 
de tenlastelegging. Het bewuste pers
artikel houdt geen belediging in, 
maar kritiek zonder beledigende 
strekking. 

Pleiter maakte daarbij de algemene 
opmerking, dat de pers de maat
schappelijke taak heeft het gebeuren 
in al zijn vormen vast te leggen en 
daardoor een sterke controlerende 
werking uitoefent. Deze openbaar
making is voor de gemeenschap van 
uitermate groot belang. Waar gaat 
het naar toe als de pers geen kritiek, 
meer mag uitoefenen? Hier is geen 
sprake van ondermijning van de 
openbare orde, waartegen het aan
gevoerde wetsartikel in het leven 
werd geroepen. Pleiter concludeerde 
tot vrijspraak of ontslag van rechts
vervolging. 

De eis tegen de betrokken journa
list was ƒ 100.— boete of 50 dagen 
hechtenis plus een voorwaardelijke 
gevangenisstraf van een maand met 
een proeftijd van twee jaar. (De 
Rechtbank verleende ontslag van 
rechtsvervolging). 

(Limburgsch Dagblad) 

PERSCONFERENTIE (I) 

Aan H.H. Fabrikanten, Impor
teurs, Dealers, Agenten, Bedrijfs
leiders, Uitvinders, Leiders van 
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hele of semi-officiële instellingen 
enz., enz., enz. 

Den Lezer Heil! 
Het zij mij vergund, U, Voortref-

felijken, bij 'dezen ook namens mijn 
collega's journalisten dank te zeg
gen voor de ijver, waarmede Gij, 
zonder enige bijgedachte, zonder be
lustheid op gratis reclame, propa
ganda en sales-promoting, U be
ijvert het volk voor te lichten en 
dat Gij U daarbij goedgunstig van 
de Nederlandse Pers wenst te bedie
nen. Eerst door U hebben wij daar
door het ware wezen onzer taak 
leren kennen: onderhoud, revisie en 
herstel van gestencilde perscommu-
niqué's, 'distributeurs van hetgeen 
Gij weloverwogen en O zo zonder 
bijgedachte aan voorlichting hebt 
voorbereid, handelaren in tweede
hands geestesspijs. 

Kunt Gij bevroeden welk een voor
lichtingshartstocht de persman, die 
bijvoorbeeld van Amsterdam naar 
Rotterdam is gekomen, bevangt, als 
hij van U verneemt, dat Gij een 
nieuw verkeerslicht produceert, dat 
zo stimulerend zal werken op veilig
heid op de weg — zeer terecht ver
geet Gij die veiligheid niet. Hebt Gij 
opgemerkt, hoe wij snel onze brille
glazen poetsen als Gij dat licht 
demonstreert, dat licht omhoog 
houdt, opdat ook de achteraanzit-
tenden het goed kunnen zien, ja, de 
lampen uit laat doen, opdat dat licht 
kan lichten. Hebt Gij de stille ge
noegdoening opgemerkt,- waarmede 
wij een licht ter rustige bestudering 
op de redactie uit Uw hand ten ge
schenke ontvangen? Hebt Gij wel 
gezien, hoe wij bij het weggaan dat 
licht in onze handjes geklemd hou
den? 

Wees overtuigd, dat wij ook de 
materiële variaties weten te waar
deren. Wij hebben onder elkaar de 
persconferenties geclassificeerd en 
gerubriceerd. Daar zijn: 

a. 1. Thee en gebak en sigaret; 
2. Zie boven, doch ook sigaar; 
3. Zie boven plus borrel; indien 

hiervoor te vroeg: sherry. 
4. Lunch! 
b. 1. Demonstratie binnenskamers; 
2. Rondleiding door bedrijf, over 

terrein enz.; 
3. Excursie met bus en demon

stratie buitenskamers; 
4. Een en ander kan met het sub. 

a genoemde worden gecombineerd. 
Bovendien hebben wij nog een an

dere verdeling, die U wellicht enigs
zins zal verbazen, doch waaraan 
door ons hardnekkig wordt vastge
houden. Dat is de verdeling: 

In verband met het vervullen van 
zijn militaire plichten van een 
onze medewerkers, zoeken wij een 

VERSLAGGEVER
REDACTEUR. 

Uitsluitend schriftelijke sollicita
ties te richten aan het drie maal 
per week verschijnende Nieuws
blad v. Zuid-Holland en Utrecht 
te Schoonhoven. 
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X. Er zit wat in. 
Y. Er zit niks in. 
Ik zou U echter, en ik meen ook in 

dit opzicht namens mijn collega's te 
spreken, de raad willen geven, zich 
over deze laatste classificatie geen 
zorgen te maken. Laat ons komen 
van Amsterdam, Rotterdam en 
Utrecht naar Den Haag, van Den 
Haag, Rotterdam en Utrecht naar 
Amsterdam, van Aan wie is het 
combineren en permuteren beter toe
vertrouwd dan aan U ? Roep ons, wij 
komen. Vraag, wij draaien. Vrees 
geen rebellie, wij schrijven allen, al 
is het alleen omdat de een niet ach
ter wenst te blijven voor de ander 
en de een de ander niet vertrouwt. 

Alleen — verschoning, collega's, 
dat ik uit de school klap — wenst 
Gij te weten, welk soort persconfe
rentie ons het beste bevalt, mag ik 
dan antwoorden: categorie X en dan 
vlug, heel vlug! Maar nodig is het 
niet, nodig is het beslist niet. Roep 
ons, wij komen van Rotterdam naar 
Amsterdam voor Uw licht en wij 
schrijven, allen, zonder uitzondering. 

(Handels- en Transportcourant) 

PERSCONFERENTIE (II) 

I do not often read the Daily Mir
ror; it is rather above my head. But 
picking up a copy somewhere one 
day this week I noticed an interesting 
little paragraph to the effect that 
the editors of the four daily papers 
in Lausanne had agreed to stop sen
ding reporters to news conferences, 
which produced little news, but a 
great deal of self-advertisement or 
advance publicity for something or 
the other. I wholeheartedly applaud 
their decision. There is no doubt that 
,,Pres Conferences" in this country 
are being exploited to death. Now 
and then, of course, it is a good 
thing for an important Minister to 
talk frankly to the Press, either off 
the record or for publication, but 
two-thirds of the Press Conferences 
I hear of are given by persons who 
are neither Ministers nor important. 
Where I see an announcement that 
Mr. Nobody, M.P., will hold a Press 
Conference next Tuesday on his re
turn from a political investigation in 
Sark I marvel that any journalists 
waste their time in attending. Per
haps they don't. The matter, of cour
se, is in the hands of the News Edi
tors. They might with advantage be 
much more severely selective. But, 
no doubt, there is just the chance 
that Mr. Nobody might say some
thing worth reporting—and what if 
the Daily Groan got it and the Daily 
Moan missed i t? 

(The Spectator) 

EEN KRANT ALS EEN BOEKDEEL 

De lezers van het dagblad „Star 
Telegram" in het plaatsje Fort 
Worth, in de Amerikaanse s taat 
Texas, hebben het afgelopen week
einde niet te klagen gehad over ge-

Voor de schrijftafel 
Politieke encyclopedie, samen
gesteld door H. v. d. Mandere, 
mr. J. Mommersteeg en J. v. 
Wageningen; uitgave Bom te 
Assen en Keesing te Amster
dam. Geb. ƒ 9,75; 480 blz. 

Deze encyclopedie is iets anders 
dan „Parlement en kiezer" of „Wie is 
wie?" Ze is een bundel informatie
materiaal, eenvoudig en overzichte
lijk. Men zoekt vergeefs naar namen 
van de meeste politici; de samen
stellers zullen hebben gedacht: van
daag zijn ze er, een volgend jaar 
misschien zijn ze uit de politiek ge
treden en dan is de waarde van dit 
naslaboek sterk gedaald. Vandaar, 
dat vooral politici in binnen- en bui
tenland met zekere continuïteit wer
den beschreven. Meer ruimte is be
steed aan politieke feiten en toestan
den; bovendien werden „nevengebie-
den" betreden, zoals economie, aard
rijkskunde, rechtswetenschap, enz. 
Terwijl politieke stelsels tot in ver 
verleden werden beschreven, beper
ken de geschiedkundige beschouwin
gen en de persoonsbeschrijvingen zich 
tot de laatste halve eeuw. Kleine 
onvolledigheden, die uiteraard voor
komen in een dergelijk werk, zullen 
onze collegae niet weerhouden, deze 
welkome uitgave te plaatsen vlak 
bij hun redactie-tafel. 

brek aan lectuur. Hun lijfblad kwam 
Zaterdag namelijk uit met een 
omvang van niet minder dan 480 
pagina's. Het blad droeg op die ma
nier zijn steentje bij aan de viering 
van de honderdste stichtingsdag van 
het plaatsje, waarop het bovendien 
zelf een nieuw gebouw in gebruik 
nam en Fort Worth een radio- en 
een televisiestation rijker werd. 

Overigens heeft dit jubileumnum
mer aan de „Star Telegram" geen 
windeieren gelegd: het bevatte 272 
advertenties, die een hele pagina in 
beslag namen en wat meer zegt: de 
totale lengte van de advertentie
kolommen besloeg meer dan ander
halve kilometer. 

(Reuter) 

BELANGWEKKENDE 
VERTONING 

Henry Cabot Lodge Jr., Senator 
van Massachussets, maakt een rei3 
door Europa. In Parijs belegde de 
Amerikaanse ambassade een pers
conferentie, waar zowel de senator 
als de journalisten verschenen. De 
journalisten hadden niets te vragen. 
De senator had niets te zeggen. Na 
een paar minuten werd de zwijgende 
zitting beëindigd en vroeg de senator 
zich af, waarom men de journalisten, 
en de journalisten vroegen zich af 
waarom men de senator had laten 
komen. 

(Nieuw Nederland) 



Wetenschap in de krant 
Onlangs is er in het Instituut voor Perswetenschap uitvoerig gediscussieerd 

over de noodzakelijkheid aan de krant van wat men in Engeland en Amerika 
een „science editor" noemt. Zo'n redacteur-natuurwetenschappen zou dan tot 
taak hebben, datgene wat er op het uitgestrekte terrein van de natuur
wetenschappen gebeurt, onder de aandacht van het publiek te brengen, voor 
zover het voor dat publiek geschikt is, en wel op een wijze die wetenschap
pelijk verantwoord is en het nieuws voor de lezers begrijpelijk maakt. Waar
schijnlijk is deze taak onvervulbaar, maar men zou er naar kunnen streven. 
Compromissen zijn in ons vak nu eenmaal niet onbekend. 

Zo lang de bevoegde redacteur-natuurwetenschappen nog niet zijn intrede 
heeft gedaan, rust op de 'natuurwetenschappelijk onbevoegde redactie de 
taak, er voor te zorgen dat de berichtgeving op dit gebied ten minste ergens 
naar lijkt. In de regel zal zij dit doen met hulp van bevoegde medewerkers. 
Maar die medewerkers staan niet altijd naast de redactietafel, en zo kan het 
dan gebeuren dat een blad melding maakt van proeven om regen te maken 
(overigens zonder er bij te vertellen dat "Veraart en anderen soortgelijke 
proeven al jaren geleden hebben gedaan) door het uitwerpen van carbon-
dioxyde boven de wolken i(later werd het kooleure sneeuw), of een ongeluk 
met een tankauto vol carbondisulphide beschrijft. Zulke berichten zijn waar
schijnlijk klakkeloos uit het Engels vertaald door iemand die niet wist wat 
koolzuur (sneeuw) of zwavelkoolstof was (heeft hij in het geval van „kool
zure sneeuw" misschien telefonisch inlichtingen aan de bevoegde mede
werker gevraagd?), en zo komt er onzin in de krant, ofwel een bericht dat 
voor het grote publiek onbegrijpelijk is. 

In de aangehaalde gevallen is daarmee alleen het aanzien van de krant 
(en, vergeet het niet, van de journalistiek!) geschaad bij de kleine groep van 
lezers die beter weten. Erger wordt het, wanneer de wetenschappelijke voor
lichting van het Nederlandse volk op schadelijke wijze in het gedrang komt. 

Hieronder volgt een artikel, letterlijk overgenomen uit het weekblad 
Nieuw Nederland. Alleen de titel al had iedere redacteur met argwaan moeten 
vervullen jegens de rest. De rest is kennelijk klakkeloos vertaald uit, of 
loszinnig bewerkt naar een Amerikaanse bron. Het artikel staat links; 
rechts, cursief, het nodige commentaar. 

BETATRON, WAPEN TEGEN KANKERBESTRIJDING 

1. In de Verenigde Staten van 
Noord-Amerika heeft men een ma
chine gebouwd, die de naam draagt 
van betatron. Deze machine wekt 
krachtige x-stralen 

2 en electronen op 

3 waarmee de meest hard
nekkige kanker kan worden gedood. 

4. Het betatron heeft een capaci
teit van 20.000.000 tot 40.000.000 
volt. 

5. De x-stralen, die op het ogen
blik voor kankeronderzoek worden 
gebruikt, hebben een spanning van 
200.000 tot 2.000.000 volt. 

6. Het betatron is een van de 

1. Met „krachtige x-stralen" wor
den waarschijnlijk doordringende 
x-stralen bedoeld. Overigens pleegt 
men in Europa van röntgenstralen 
te spreken. 

2. prachtige electronen" is vol
komen dwaas. Bedoeld is: electronen 
met grote snelheid, of wetenschap
pelijker: met grote energie. Het be
tatron „wekt" geen electronen „op"; 
dit geschiedt op deselfde wijze als in 
elke radiobuis en röntgenbuis. Het 
betatron geeft aan de vrijgemaakte 
electronen een zeer grote snelheid. 

3. Niet de kanker (de ziekte) 
moet worden gedood, maar de kan
kercellen. Of dit echter mogelijk is, 
weet nog niemand. 

Jt. Het woord „capaciteit" is on
juist, en de getallen deugen niet. Een 
betatron kan electronen versnellen 
tot energieën van 2 tot enige millioe-
nen electronvolts. 

5. Merk op hoe „capaciteit" hier 
eensklaps „spanning" is geworden, 
terwijl van kankerbehandeling op 
kankeronderzoek is overgesprongen. 
Voor het eerste gebruikt men tegen
woordig röntgenstralen die door 
50.000 tot 200.000 volt worden op
gewekt; voor de therapie röntgen
stralen die door 200.000 tot 2.000.000 
volt worden opgewekt. „Spanning" is 
geen eigenschap van röntgenstralen. 

6. Het is mogelijk met behulp van 

Are Editors 

As Good As 

They Were? 
(By Cyril B. Lowe 

Dramatic Critic and Author) 

I have read with much interest 
and agreement the notes by A. Ro
land Thornton on modern editors, 
with particular reference to provin
cial editors. I am well able to appre
ciate the points made since I was in 
active newspaper work for over 
twenty years prior to the war, du
ring which I was able to observe and 
note the work done by several edito-
ral executives. To say they were the 
happiest years of my life so far 
would be to stress the obvious, even 
though they were often filled with 
moments of desperate hurry and 
conflict. 

However, I feel that much of the 
overwork to which Mr. Thornton re
fers is, rather, due to the relatively 
greater speed at which newspapers 
are produced. I think, in fact, that 
speed in almost every other direc
tion is a very vital factor in modern 
life. 

This in itself does not altogether 
create extra work but, rather, extra 
nervous tension. For this reason I 
would be very chary of saying out
right that modern editors are any 
harder worked than those of twenty 
years ago. Your editor in the past 
worked very hard—and possibly, bet
ter—than the modern editor, but he 
did have a little more time in which 
to do that work. 

On the other hand, it might have 
been a matter of organisation: I 
would be equally chary of saying 
that modern organisation is any bet
ter than it was twenty years ago or 
that it has produced any better 
newspapers. Indeed, I would not like 
to say that our newspapers to-day 
are better than they were. 

What One Man Did 

For example, I worked under three 
editors who shall be nameless since 
they have all passed away. Mr. 
Thornton rightly says that the pro
vincial editor should be a tower of 
strength in his civic circle. One of 
the editors to whom I refer and to 
whom I owe so much was, on ac
count of his high regard in civic 
circles—he was the power behind 
the local council throne—cremated 
and his ashes placed with the great 
in the local cathedral. That gentle
man was a true editor: he could 
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write anything in his paper. Besides 
writing a daily column of pungent 
criticism on current topics which 
makes the modern columnist look 
silly he edited his paper conscien
tiously. Every sphere of activity 
and thought in his district was given 
space. He wrote book reviews, spe
cial articles, even financial notes 
and sports topics if and when ne
cessary owing to illness of staff. In 
addition to all this he was constant
ly in attendance at functions which 
required his presence and in later 
years was a member of the Bench 
and of the university administration. 
Added to this he wrote thriller 
novels! 

Other Cases 

How many of your modern editors 
could achieve anything like this ? 
How many of your modern editors 
can even write—anything? I t is not 
the fact that twenty years ago the 
whole business was so slow as all 
that: one must remember the co
lumns which were given to news 
whereas today a few paragraphs suf
fice. The two other editors to whom 
I refer were equally facile with pen 
and brain. One wrote an evening half 
column full of wit and humour on 
topical events, edited the paper, at
tended to organisation; the other, 
who could write on any subject with 
authority, wrote leaders, dramatic 
criticism, book reviews, and special 
articles—all really weighty and full 
of good stuff. Not the modern mat
ter which is so often very ephemeral. 

This Lack of Space 

I do agree that a great fault with 
newspapers today is lack of space: 
your modern editor does do marvels 
with the space he has available. 
What I have often wondered, ho
wever, is if newspapers were able 
once again to spread to twenty-odd 
pages would the modern editor be 
able to stand up to that? Would he 
be able, for example, to do the things 
done by the editors to whom I have 
referred above ? Personally, and I 
write with scrupulous fairness, I do 
not think he would. For the most 
part not many of your modern edi
tors have had the sound training 
which the old ones had. Most of them 
have come up with the small news
papers: they do not know the excite
ment of putting twenty pages of 
good material together. 

Look at the scrappy book review 
pages of to-day? Then remember 
the pages of solid reading provided 
by book reviews twenty years ago. 
Look at your financial pages and 
compare them with the authorita
tive notes, often two columns a day, 
of the past together with the co
lumns of stock exchange movements. 
I could go on comparing for a long 
time. 

(Vervolg op pag. 13) 

vele typen machines voor atoom-
splijting 

7 en is uitgevonden door Dr. 
Donald W. Kerst, leraar aan de 
natuurkundige afdeling van de 
universiteit van Illinois te Urbana. 

8. Het eerste betatron van 
22.000.000 volt 

9 werd gebouwd in 1940, 
onder supervisie van Dr. Kerst zelf. 
Een 20.000.000 volt betatron werd 
geplaatst in het St. Alban Scheeps-
hospitaal te New York. In Februari 
van dit jaar werd met de constructie 
van een derde machine begonnen in 
het Michael Reese Ziekenhuis te Chi
cago, die een capaciteit zal hebben 
van 40.000.000 volt. 

10. Kerst's betatron verkrijgt zijn 
energie doordat electronen magne
tisch worden rondgeslingerd in een 
bolvormige kamer, ongeveer zoals 
een jongen een kiezelsteentje in een 
slinger laat ronddraaien. 

11. Wanneer de electronen de 
snelheid van het licht benaderen 

12 worden zij als een stra-
lenbundel gericht op het kankerge
zwel van de patiënt. 

13. Indien men x-stralen wil ver
krijgen worden de steeds in beweging 
zijnde electronen 

14 gericht op een miniem 
klein platinaplaatje. 

15. Uit het contact hiermee ont
staat een zeer krachtige bestra
ling 

16 die op het lichaam van de 
patiënt wordt gericht. 

17. De gewone x-straal-appara-
ten werden alom gebruikt tegen 
kanker, terwijl men die vlak boven 
het lichaam moest houden. 

18. Daarbij kwam het herhaalde
lijk voor dat de huid werd geschroeid 
en tevens dat mét het zieke, ook het 
gezonde weefsel werd aangetast. 

een betatron atoomkernen te splijten, 
maar het nteest geschikte toestel is 
het daarvoor stellig niet. 

7. Kerst is de eerste geweest die 
een goed functionnerend betatron 
heeft geconstrueerd, maar de uitvin
der is hij niet. Hij is hoogleraar. 

8. 22.000.000 moet zijn 23.000.000. 

9. Men krijgt de indruk alsof 
betatrons in hoofdzaak ten behoeve 
van ziekenhuizen worden gecon
strueerd. Tot nu toe is de voornaam
ste toepassing echter het onderzoe
ken van dikke metalen vjerkstukken. 
Dit onderzoek is vooral door de 
oorlogsindustrie in Amerika gestimu
leerd. Voor „capaciteit": zie 5. 

10. Het is onjuist, te spreken van 
„Kerst's betatron": de werkwijze 
berust op wat thans een algemeen 
principe is. Dat het betatron energie 
krijgt is onzin: de electronen krijgen 
energie in het betatron, echter niet 
in een bolvormige kamer. „Magne
tisch rondslingeren" is onbegrijpelijk. 

11. De snelheid van het licht be
reiken de electronen al bij 10.000.000 
electronvolt. Nog grotere energie is 
niet meer het gevolg van vergrote 
snelheid maar van vergroting van 
de z.g. relativistische massa der 
electronen". 

12. Dit is hoogtens hier en daar 
een enkele maal bij wijze van proef
neming gebeurd. 

13. Alsof een electron ook wel 
eens niet in beweging zou kunnen 
zijn! 

llf. Het plaatje is ongeveer 1 cmz 
groot. Heel vaak gebruikt men wol-
fraam inplaats van platina. 

15. Bedoeld is: onder een bom
bardement van zeer snelle electronen 
gaat een metalen plaatje zeer door
dringende röntgenstraling uitzenden. 
Het woord „contact" geeft een totaal 
verkeerde voorstelling van zaken. 

16. Zie 9 en 12. 

17. Röntgentoestellen worden 
lang niet altijd vlak- boven het 
lichaam gehouden, vaak op tamelijk 
grote afstand, en dan even vaak er 
onder als er boven. 

18. Dit\ is •eenvoudig misdadige 
onzin — misdadig omdat het bij le
ken een totaal ongerechtvaardigde 
angst kan wekken voor een gewone 
röntgenbehandeling, die in zieken
huizen dagelijks wordt toegepast, en 
heus niet alleen bij kanker, maar 
evengoed bij eczeem en wintervoeten. 

19. En als professoren het heb
ben bewezen, is het natuurlijk waar! 

20. „Bestraling die met grote 
snelheid de huid doordringt" is vol
slagen onzin. Wat met dit slot pre
cies is bedoeld, kan zelfs een vak
man niet anders dan tastend gissen. 

19. Nu hebben professoren be
wezen 

20 dat de bestraling met het' 
betatron met grote snelheid de huid 
doordringt, zodat er minder gevaar 
voor verbranding bestaat en de sterk 
samengetrokken bundel precies op 
het kankergezwel kan worden ge
richt. De bestraling is sterk genoeg 
om diep gelegen gezwellen te be
strijden. 

Ziedaar. Het commentaar is in hoofdzaak niet van mij; de gegevens er voor 
zijn me verschaft door Dr. Vrij van Philips' Persbureau. U kunt er dus staat 
op maken. Dr. Vrij schreef nog: 
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„Of het betatron een beter middel ter bestrijding van de kanker zal blijken 
dan de tot dusver gebruikte, is nog een onopgeloste vraag. Waarschijnlijk 
zullen eerst nog ontzaglijk veel experimenten gedaan moeten worden voor 
men weet in hoeverre het betatron aan de bestrijding van kanker dienstbaar 
gemaakt kan worden. 

Zolang dit nog niet definitief is uitgemaakt, is het zeer verkeerd, zo niet 
misdadig, patiënten die aan deze vreselijke ziekte lijden ongemotiveerde hoop 
te geven. Vraag maar eens aan medici en aan kankerspecialisten hoeveel 
patiënten zich door dergelijke hoopgevende berichten hebben laten misleiden 
en daardoor afgezien hebben van een behandeling (b.v. operatie of bestra
ling) die hen in het beginstadium van hun ziekte nog een redelijke kans op 
volledige genezing gegeven zou hebben, terwijl afwachten, dus niet ingrijpen, 
de ziekte binnen enkele jaren tot een „volkomen ongeneeslijke" heeft doen 
uitgroeien." 

Hij gebruikt verder termen als „onverantwoordelijk geschrijf" en „geeste
lijk volksvergif". 

In de grote dag- en weekbladen treft men zó ergerlijke dingen als het 
hierboven ontlede stuk zelden of nooit aan. Ook daar wordt echter veel
vuldig gezondigd met vertalingen (of, nog erger, bewerkingen) van „aardige 
stukjes" uit het buitenland door wetenschappelijk onbevoegden, die wel het 
„aardige" er uit halen, maar niet helemaal begrijpen wat ze schrijven (of 
niet deskundig en critisch genoeg zijn om te begrijpen dat hun buitenlandse 
voorganger evenmin wist waar hij het over had, want die kan óók een jour
nalist zijn geweest die een klok had horen luiden, zonder te weten waar de 
wetenschappelijke klepel hing). 

Zolang er niet op elke grote redactie een bevoegde redacteur-natuurweten
schappen zit, is de grootste critische waakzaamheid ten aanzien van alles 
wat de buitenlandse pers en grote en kleine persbureaux ons op dit gebied 
voorleggen, dringend geboden. 

Eigenlijk dient elk wetenschappelijk bericht, elk artikel, ook elke ver
taling waarvan we zelf niet volkomen zeker zijn, door een deskundige te 
worden geverifieerd. Utopie ? We hebben toch allemaal de telefoon naast 
ons staan! Geen tijd voor? Er is nog nooit een lezer ongelukkig °-eworden 
doordat een wetenschappelijk nieuwtje hem vier-en-twintig uur l a t e r be
reikte. Of er nooit mensen ongelukkig zijn geworden, doordat er wetenschap
pelijke onzin in de krant stond, zou ik niet zo grif durven beweren 

Y. F. 

Redigeren met de s c h a a r . . . 
...dat is je ware niet collega's, zelfs 
al wordt de werkzaamheid van die 
schaar aangevuld door de producti
viteit van een vruchtbare duim. 

Nochtans: dit zijn de middelen, 
waarmee voor een belangrijk, althans 
omvangrijk, deel dit blad de laatste 
tijd wordt gevuld. 

Er is ergens een persjubileum ge
weest hap! zegt de schaar, want 
deze redactie verneemt het uit de 
krant. 

Er is een verdienstelijk collega 
heengegaan de redactie leest het 
in de krant. 

Een andere collega is benoemd tot 
iets gewichtigs het bericht ge
wordt de redactie door de krant. 

Journalisten voetballen tegen pers
voorlichters een persman houdt 
een lezing voor persmensen er 
wordt een persbibliotheek geopend... 
de redactie van uw eigen orgaan 
leest in de krant dat het gebeurd is 
en hoe het is gebeurd. 

Ja, het komt voor, en niet eens 
zelden, dat zij in de krant verslagen 
leest van vergaderingen binnen haar 

eigen kring waarvan zij zelf geen 
verslag heeft ontvangen. (Meestal, 
dit zij tot eer van de betrokken secre
tarissen gezegd, komt er dan na drie 
weken nog wel een stukje. Net op 
tijd voor het volgende nummer.) 

Men heeft, terecht, bezwaren tegen 
een centralistische organisatie. Het 
Kringleven moet van de periferie 
naar het centrum stromen, waar het 
in kolkende wieling enfin, u be
grijpt het wel en anders vult u het 
maar aan uit het sportverslag van 
de Volkskrant. 

Op 't ogenblik begint het er ang
stig veel op te lijken dat dit blad een 
poeltje wordt waarin de redacteuren 
al naar hun aard vrolijk of treurig 
rondzwemmen en waar slechts af en 
toe de rust wordt verstoord doordat 
er een ingezonden stuk in plonst. 
Dan rimpelt het oppervlak heel even, 
en alles is weer stil 

Zend ons het nieuws, collega's, en 
zend het ons tijdig, of wij kruipen in 
de modder en gaan een winterslaap 
houden! 

(Vervolg van pag 12) 

It 's Not Over-work! 

No, your modern editor is not, I 
am afraid, over-worked: he is over
whelmed by the almost impossible 
task of getting a gallon into a pint 
pot. , 

Added to that, newspapers to-day 
are not the organs of public opinion 
that they used to be: too often, and 
one must be frank, they are merely 
a money-making machine. They do 
not carry authority as they did: in
deed, in my humble opinion, and 1 
am desperately sorry to say it, they 
are very poor. Your great and in
fluential provincial paper has too 
often become a slight echo of its 
London office and its editor is often 
a rubber stamp without any power 
or need for initiative. 

Challenge! 

If any disagrees with this, let him 
name me any provincial editor to
day who stands out above his fellow 
beings in the community in which he 
lives. Where is the provincial editor 
to whom his public look for guidan
ce on matters of local and national 
interest? No; newspapers have gone 
the same way as almost everything 
else: shoddiness of production and 
lack of pride in workmanship. 

I am even more saddened when 
I read of plans to recruit university 
graduates into editorial folds or of 
other plans to educate budding jour
nalists. 

All the active newspapermen I 
know, including editors, are good 
fellows: do not mistake me in that 
respect: but with twenty-five years 
of active work behind me I say, very 
frankly, they just could not edit the 
newspapers of the past. They would 
be completely out of their depth. Let 
us, however, praise them for daily 
solving the difficulties with which 
they are faced: they are not editing 
to-day: they are fighting against a 
set of false values. They are like the 
harassed managers of the great 
chain stores: they are not selling 
news and views: they are hawking 
multiple editions of waste paper cal
culated to swell the sales figures 
for the self-satisfaction of the great 
ones whose only interest in the game 
is those figures. 

Two newspapers in this country 
only stand out as a beacon of great
ness amongst all this sad back
ground. The four or five nationals 
still retain their crispness and viri
lity, but the poor provincials have 
surely gone to pot. In the current 
phrase they have „had it" until some 
new force comes along and rejuvena
tes them. Then, once more, will their 
editors be able to edit, think, read, 
ponder, and command. 

(World's Press News) 
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Perslegitimatiekaarten 1950 der N.S. 
De Nederlandse Spoorwegen stellen, 

evenals in voorafgaande jaren, ook 
voor 1950 perslegitimatiekaarten be
schikbaar, die recht geven op reizen 
tegen gereduceerd tarief in alle 
klassen. 

Ten einde tot een zo billijk moge-
lipte verdeling van het beperkte aan
tal kaarten te komen, is door de Ne
derlandse Spoorwegen, in overleg met 
de Adviescommissie Perslegitimatie
kaarten NJS . wederom een gedetail
leerde regeling vastgesteld. Deze re
geling is, op enkele ondergeschikte 
wijzigingen na, gelijk aan die van 
1949. De genoemde Commissie — 
waarin de N.D.P. 1945, de N.O.T.U., 
de N.N.P., de N.O.P, de Buitenlandse 
Pers Vereniging, de Nederlandse Ver
eniging voor Fotojournalisten en de 
Federatie vertegenwoordigd zijn — 
zal ook thans als adviserende instan
tie optreden voor de toepassing der 
vastgestelde regeling. 

Aanvragen voor perslegitimatie-
kaarten dienen in geen geval geval 
tot de Nederlandse Spoorwegen te 
worden gericht; dergelijke aanvragen 
zullen niet in behandeling worden ge
nomen. In den regel behoren de aan
vragen via de betrokken organisaties 
te worden ingediend, die voor verdere 
behandeling: door het secretariaat der 
Adviescommissie (gevestigd: Federa
tiebureau, Prinsengracht 876, Amster
dam) zorg dragen. Echter kunnen bij 
genoemd' secretariaat rechtstreeks 
worden aangevraagd de kaarten 

a. voor dagbladondernemingen en 
dagbladcombinaties. Omtrent het doen 
der aanvragen zullen door de N.D.P. 
aan de betrokken ondernemingen na
dere voorschriften worden gegeven, 
die eerst dienen te worden afgewacht. 

b. voor free lance-journalisten, die 
lid zijn van een bij de Federatie aan
gesloten vereniging. Deze free lances 
komen alleen voor verstrekking van 
een kaart in aanmerking indien zij 
1. als hoofdberoep geheel zelfstandig 
en rechtstreeks voor daglbladen, tijd-

Sparen! Maar met regelmaat! 
U merkt, dat het dan wel gaat! 

NEDËRLAHDSCHE 
SPAARKAS 

N.V. DE NEDERLANDSCHE SPAARKAS 
GEBOUW „DE RIJNSTROOM" 

aan het Rokin 92-96 - Amsterdam 

schrfiten of nieuwsbladen werken; 2. 
door overlegging van ten minste 12 
in 1940 geplaatste reportages, of op 
andere wijze ten genoege van de Ad
viescommissie, duidelijk kunnen aan
tonen dat zij voor hun beroeps-werk-
zaamheden veel moeten reizen. Free 
lances, die menen aan de gestelde 
voorwaarden te voldoen en een kaart 
wensen te ontvangen, kunnen bij het 
secretariaat der Federatie de nodige 
formulieren verkrijgen voor de aan
vrage van deze kaart. 

Met nadruk wordt nog op het vol
gende gewezen: 

a. Aanvragen, die niet aan de ge
stelde vereisten voldoen, worden niet 
in behandeling genomen. 

b. Bij beëindiging der functie uit 
hoofde waarvan de kaart wordt toe
gekend-, en in het algemeen biji het 
verlaten van de journalistiek als 
hoofdberoep, vervalt de kaart en is 
de houder daarvan verplicht deze bij 
de Nederlandse Spoorwegen in te 
leveren. Indien de kaar t is uitgereikt 
op verzoek van een personderneming, 
dient de directie daarvan er op toe te 
zien, dat de houder deze verplichting 
nakomt. Indien de houder in gebreke 
blijft, 'behoort de directie hiervan ken-
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nis te igeven aan de Nederlandse 
iSpoorwegen. De oorspronkelijk recht
hebbenden en c.q. de betrokken direc
ties kunnen aansprakelijk worden ge
steld voor het gebruik der kaarten 
door niet — of door niet meer — be
voegden ; de Nederlandse Spoorwegen 
zijn gerechtigd om, indien de kaar t 
niet wordt ingeleverd zodra het recht 
om daarvan gebruik te maken is ver
vallen, voor iedere maand of gedeelte 
daarvan ene Ibedrag van ten minste 
ƒ 35,— (zijnde het bedrag verschul
digd' voor een vastrechtkaart, recht 
gevend op het kopen van enkele-reis
biljetten tweede klasse tegen de halve 
prijs) in rekening te brengen. 

c. De perslegitimatiekaarten N.S. 
geven recht op het reizen in alle klas
sen tegen een reductie van 50% op de 
enkele-reis-prijs. Deze reductie wordt 
uitsiluitend verleend op vertoon van 
de perslegitimatiekaart; geen enkel 
ander document geeft recht op de 
vermelde reductie. 

IN MEMORIAM J. PH. D00RENB0S 
Op Zondag 30 October is de nes

tor der Zeeuwse journalisten, de heer 
J. P. Ph. Doorenbos, op zeventig
jarige leeftijd plotseling te Goes over
leden. Het bericht van zijn dood 
heeft in Zeeland, en met name op 
Walcheren, niet alleen in journalis
tieke kring diepe indruk gemaakt. 
Doorenbos was een journalist, die 
velen kende, terwijl iedereen hem 
kende en hem sympathie toedroeg. 
Hij was in zijn werk, zowel als in 
zijn persoon de bescheidenheid zelve, 
maar hij paarde aan een onvermoei
bare werklust een grote kennis van 
Zeeuwse toestanden en Zeeuwse men
sen , en een bewonderenswaardige 
accuratesse. Op onze redactie was hij 
de vraagbaak voor iedereen en zijn 
gaaf en open, zonnig karakter maak
te, dat hij meer dan een collega, dat 
hij ons aller vriend was. 

Laat kwam Jos Doorenbos in de 
journalistiek. Hij was aanvankelijk 
in de handel werkzaam. Toen hij zich 
echter eenmaal bij het gilde der dag
bladschrijvers geschaard had (dat 
geschiedde in 1908) werd de jour
nalistiek de grote liefde van zijn 
leven en meer dan veertig jaren 
heeft hij haar trouw en toegewijd 
gediend, een voorbeeld voor alle 
jongeren. 

Aanvankelijk was hij verbonden 
aan het Persbureau De Zeeuw, dat 
oudere collega's zich nog wel zullen 
herinneren. Daarna werd hij stads
verslaggever van de Middelburgse, 

later Prov. Zeeuwse Courant. Na de 
oorlog behartigde hij voor deze cou
rant de Zuid-Bevelandse berichtge
ving. In December 1947 ging hij met 
pensioen, maar het betekende aller
minst het einde van zijn werk. Hij 
kon de krant niet missen en geen 
dag ging er voorbij, zonder dat hij 
op de redactie kwam, veelal voor
zien van belangwekkend nieuws. 

Op 7 Februari 1948 werd hij ter 
gelegenheid van zijn 40-jarig jour-
nalistenjuMleum op hartelijke wijze 
gehuldigd. Van vele zijden is hem 
toen gezegd, hoezeer men zijn werk 
en zijn persoon gewaardeerd had. 

Verscheidene vooraanstaande jour
nalisten in Nederland hebben in 
Zeeland, aan het blad, waaraan Doo
renbos verbonden was, hun eerste 
schreden op het pad der journalis
tiek gezet. Dat was jaren geleden. 
Maar wie hen ontmoette op een of 
andere journalistieke bijeenkomst, 
keerde nooit naar Zeeland terug 
zonder van vele zijden de opdracht 
te hebben gekregen: — Vergeet 
vooral niet de groeten te doen aan 
J o s . . . 

Op 2 November hebben wij hem 
in Middelburg, de stad, die hij zo lief 
had en waar hij zijn leven lang ge
werkt heeft, ten grave gedragen. 

Doorenbos, in het harnas gestor
ven, heeft de rust wel verdiend. 
Hij ruste in vrede. 

Middelburg G. BALLINTIJN 
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Ben ik nu ouderwets? ZeeuwM K r i n g . , ïe e f t n i e u w e 

voorzitter 
Hersenen zijn hersenen . .. maar tact is tact 

„Van onze correspondent", las ik 
in mijn krant: „LEIDEN. — Zoals 
men weet, heeft zich tien dagen ge
leden te Wonserweren ('Fr.) een 
ernstig geval van koepokbesmetting 
voorgedaan, waarbij een 16-jarig 
meisje is overleden, naar men aan
neemt ten gevolge van door dè be
smetting ontstane hersenontsteking. 
Naar aanleiding hiervan hadden wij 
een onderhoud met prof. dr. J. D. 
Verlinde, hoofd van de bacteriologi-

, sche en experimenteel-pathologische 
afdeling van het Instituut voor 
Praeventieve Geneeskunde te Leiden, 
aan wie een onderzoek is opgedra
gen van de hersenen van het slacht
offer. 

Allereerst, aldus prof. Verlinde, 
werd onderzocht of er inderdaad 
sprake was van een koepok-infectie, 
waartoe materiaal van de koe-tepels 
en van de pokken der handen van 
het meisje werd onderzocht. In beide 
gevallen werd het koepok-virus aan
getroffen, zodat vaststond dat het 
meisje aan koepok-infectie had gele
den. Vervolgens hebben we hier de 
hersenen onderzocht op koepok-virus, 
doch niets gevonden. Er zal nu een 
histologisch onderzoek van de her
senen plaats hebben. Onderzoek van 
de hersen w e e f s e l s dus. 

„Wat is nu eigenlijk het doel van 
deze onderzoekingen, professor?""... 

Toen ik zo ver was gekomen, 
dacht ik: Wat is nu eigenlijk het 
doel van zo'n bericht? Het publiek 
nog eens op de wenselijkheid van 
vaccinatie te wijzen? Dat zou op 
een andere wijze, met minder tech
nische (en dus voor velen min of 
meer griezelige) details allicht doel
treffender kunnen gebeuren. 

Populair-wetenschappelijke voor-

Voor betere en toch! 
billijke Heren- en Jon-I 
genskleding eerst eens! 
binnenstappen in ons! 
magazijn Paleisstraat' 

(b/h Sii 
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lichting over hoe zo'n onderzoek nu 
eigenlijk gebeurt en wat men er mee 
beoogt? Dan had, omgekeerd, het 
verhaal wel iets gedetailleerder mo
gen zijn. En vooral — en hier was 
het me eigenlijk om te doen — dan 
had men geen gebruik mogen maken 
van de beschrijving van een concreet, 
actueel geval. 

Want voor een dokter is een her-
sen-onderzoek een hersen-onderzoek, 
en voor een journalist is een deskun
dige uiteenzetting over experimen
tele pathologie even interessant als 
welk ander verhaal over welk onder
werp ook — maar voor enkele men
sen vertegenwoordigen de hersenen 
van dat meisje iets dat zij onuitspre
kelijk hebben liefgehad. Zij hebben 
haar verloren, ze kreeg een infectie 
aan de handen van het melken (dat 
komt meer voor, het is lastig maar 
het verontrust een boer niet) en een 
paar dagen later was ze dood. De 
dokters zijn er bij geweest, want het 
waren pokken, zeiden ze; ze hebben 
iets aan haar gedaan wat nodig was 
maar waar men liever niet aan wil 
denken, en toen mocht men haar 
begraven op het kleine kerkhof on
der de toren. De bloemen zijn ver
welkt, maar de aarde is nog rul; 
straks komt er een steen op. 

En dan lezen ze in de krant: „Ver
volgens hebben we hier de hersenen 
onderzocht." 

Zo iets zet je niet in de krant, vind 
ik. Er is trouwens geen enkele reden 
voor — het kan net zo goed anders. 

Ben ik nu ouderwets? 

Op Zaterdagmiddag 26 October 
hield de Zeeuwse Journalistenkring 
een ledenvergadering in hotel Cen
traal te Goes. Het bestuurslid, de 
heer G. Ballintijn, werd bij acclama
tie tot voorzitter gekozen. De heer 
H. A. Bosshardt had deze functie 
neergelegd in verband met zijn ver
kiezing tot lid van het kringbestuur 
van de Ned. Journalisten Kring als 
opvolger van de heer Ballintijn, die 
periodiek aftredend was. 

Men besloot nog dit jaar een bij
eenkomst in Goes te organiseren, 
waarvoor verscheidene Zeeuwse 
autoriteiten zullen worden uitgeno
digd, ten einde de band tussen pers 
en overheid te versterken. De Belgi
sche oud-minister Hoste, die nauw 
met het dagbladwezen is verbonden, 
zal uitgenodigd worden in deze bij
zondere vergadering een onderwerp 
te bespreken, dat ongetwijfeld met 
de Benelux-gedachte nauw verband 
zal houden. 

Een bestuursvoorstel om portefeuil
les met buitenlandse vaktijdschriften 
onder de leden te laten circuleren, 
lokte een langdurige discussie uit. 
Vele leden vreesden, niet geheel ten 
onrechte, dat hiervan in de practijk 
niets terecht zal komen. De porte
feuilles zullen zeker niet in het ge
wenste tempo rouleren, zo vreesden 
zij. Niettemin werd ten slotte beslo
ten een proef te nemen met twee 
tijdschriften en een eventuele uitbrei
ding af te laten hangen van het suc
ces van die proef. 

F. A. R. 

Instituut voor Perswetenschap te Amsterdam 
In de loop van deze winter zullen 

in het Instituut voor Perswetenschap 
aan de Universiteit Amsterdam, 
Keizersgracht 604, de volgende lezin
gen worden gehouden: 

Maandag 16 Januari 

Spreker: de heer J. A. van Houten, 
Chef van de Directie Voorlichting 
van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken. 

Onderwerp: Taak en functie van 
de Dienst Voorlichting Buitenland. 

Maandag 30 Januari 

Spreker: Mr. M. Rooy. 
Onderwerp: de Sociale positie van 

de journalist. 

Maandag 13 Februari 

Spreker: Dr. Ph. J. Idenburg, Di
recteur van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek. 

Onderwerp: Wegen en grenzen van 
het opinieonderzoek. 

Maandag 13 Maart 

Onderwerp: De taak van de „Public 
Relations Officer", meer in het bij
zonder in zijn contacten met de pers. 

Referent: de heer J. A. Brongers, 
Hoofd van de Afdeling Perszaken 
van de N.V. Bataafse Petroleum 
Maatschappij. 

Co-referent (van pers-zijde) 

Aanvang telkens 20 uur. Discussie 
na afloop van de lezing. Toegang 
vrij voor belangstellenden. 

Modern Bloemwerk 

Anemoon 
F. MEIJER 

ROSMARIJNSTEEG 8 
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CHARIVARÏA 
Lagere school 

Het Nederlandse volk heeft gefeest, ge
voetbald en getentoonsteld. (Chr.-Hisv. 
Nederlander). 

Het Théatre-Hébertot speelde Caligula 
in een mise en scène die naar het ge-
styleerde neeg. (Alg. Hbl.). 

Hij leed als glazenwasser een moeilijk 
bestaan. (Parool). 

Een van de begenadigste ogenbleken 
van het Nederlands toneel. (Alg. Hbl.). 

Niemand, ook de liberalen zelf niet, ge
loven in belastingverlaging. (Vrije Volk). 

Nederland, noch de verbonden landen 
zijn paraat. (Parool). 

Deelvvoordenjammer 

Nauwelijks bekomen van die eerste 
ontdekkking ratelde reeds de donder
slag van het officiële bericht over onze 
ontzette hoofden. (Persbelangenpers). 

In extenso in ons blad gepubliceerd is 
het niet meer noodzakelijk er een uit
voerige bespreking aan te wijden. 

Wij polyglotten 
Het is nog een verrassing hoe het 

hoofddeksel zal zijn: een baret of een 
„cap". (Alg. Hbl.). 

Tegenover deze enkele mistakes staat 
zeer'veel wetenswaardigs. (Kath. Journ.). 

Ik check-te mijn laatste controle. Ik 
switch-te mijn contact aan. (Linie). 

Er gebeuren meer dingen tussen 
Schouwenbank en Rottum. Than are 
dreamed of in your philosoph, Horatio. 

(Elsevier). 
Deze consumptie van „soft drinks". 

(Elsevier). 
Het spreekt vanzelf, dat bij het onder

wijs gedeeltelijk de „bottleneck" ligt. 
(Elsevier). 

Toen hij was gefinisht, diende hij zijn 
protest in. (Parool). 

De tijdens de oorlog overleden „minor-
poët" A. E. Housman. (Groene). 
Die moeilijke vreemde woorden 

De Amsterdamse motoragent-snelheids
controleur of „speedcob" (Alg. Hbl.). 
„speedcap" (Parool), „verkeerscorp". 

, (N. R. C). 
Het concert voor fluit en harp van 

Mozart, waarin Hubert Bahrwaser en 
Phia Berghout solieerden. CN. R. C) . 

Lenstra laat de bal op zijn hoofd ca-
brioleren. (Radioverslag). 

De toespraken werden met ovationele 
toejuiching ontvangen. (Tijd). 

Nog altijd worden in Leiden op 30 Oc
tober hetaeomben hutspot verzwolgen. 

(Tijd). 
Daarbij luidde de opdracht dat de ope

ratiebevelen geantidateerd moesten wor
den. (Trouw). 

Er zijn er die de professional een „ex-
susabel" geval noemen. (Elsevier). 

Explosieve brand. (Waarh.). 
Ge lukk ig wis t de b r andwee r t e 

voorkomen da t de b r a n d ontplofte . 

Onze classici 

Goethe's „Iphegineia". (Valkskront) — 
„Iphigeneia in Tauris". (Volkskrant). — 
In 1786 schiep hij deze „Iphigineia". 

(Volkskront). 

Van Fedde Schurer verscheen een 
nieuwe bundel, Fox Humana. (N. R. C). 

Holland Typing Office 
typt en vermenigvuldigt 

snel en accuraat 

Vertalen tel en uit alle talen. 
Uitzenden van (steno-) typisten 

Damrak 44. Tel. 44025—44025. 

Onze historici 
Ambrose Bierce is een van de boeiend

ste Amerikaanse auteurs uit de tweede 
helft van de vorige eeuw. In tegenstel
ling tot Edgar Allan Poe, wiens tijdge
noot' Bierce was.. (Ned. Bibliographie). 

Herinnert u zich hoe we in Octo
ber Poe's sterfdag in 1849 hebben 
herdacht ? 

De parade werd gehouden ter gelegen
heid van de 331ste 'verjaardag van, de 
Tsjechische republiek. 

Deze bestaat, zoals 'men weet, 
sinds het begin van de 30-jarige 
oorlog. 

Onze aardrijkskundigen 
De bewoners van Trinidad en Jamaica 

hebben hun eigen cultuur, waarin alles 
wat uit Europa of van elders kwam werd 
omgewerkt tot iets nieuws onder het 
Zuiderkruis. 

(Prof. Hellinga in Folia Civitatis). 
Het stadhuis van Anvers door Van 

Gofih. (Vrije Volk) lijkt sprekend op 
het bekende stadhuisje van Auvers. in 
Zuid-Frankrijk. 

(Commentaar van Vrij Nederland). 
Laat nou Auvers, waar Van Gogh 

heeft geschilderd, 30 km ten N.W. 
van Parijs liggen! 

dat maatschalk Rokosofsky de 
Russische bevelhebber was aan het Vis-
tulafront. (Tijd). 

Utrecht-aan-Zee 
Onder deze vlag heeft de „Vandersteng" 

afgelopen Maandag te Utrecht het ruime 
sop gekozen. (Alg. Hbl.). 

/ 
Niets 

Eergisteren is een vierjarig jongetje 
uit de in volle vaart rijdende sneltrein 
naar Venlo gevallen, zonder dat hem 
iets overkwam. (Parool). 

W a t is me o v e r k o m e n ? ,vroeg 
Henk ie toen hij ineens n a a s t de 
spoorsloot lag, en hij an twoordde : 
N ie t s . 

Gruwelijke zelfopoffering 
Palar blijft waken voor de deur van 

het gebouw der Verenigde Naties tot in 
Den Haag de beslissing is gevallen. 

(Parool, 8. 10. '49). 

Tot we lke? 
Tot een van deze filmsterren behoorde 

tot voor enkele dagen Ingrid Bergman. 
(Elsevier). 

Niet van binnen uit 
Machines, v/elke inderhaast van bui

ten af waren geïmporteerd. (N. R. C). 

Om het eenvoudig te zeggen 
Het verwekte onlangs enige sensatie, 

toen aan het licht kwam, dat de drie 
trustees" van het fonds (met uitzonde

ring" van John' L. Lewis) daaruit een 
salaris trokken van $ 35.000. De beide 
anderen waren senator Styles Bridges 
en Ezra van Horn. (Alg. Hbl.). 

Om het kort te zeggen 
De man van de meer beroemde dan 

misschien gelezen „Study of History". 
(Vrij Ned.). 

Dit is meer kort dan misschien 
juist uitgedrukt. 
Om het deftig te zeggen 

Wij lieten een brochure schrijven, het

welk op aanvraag gratis te uwer be
schikking is. (Adv. Parool). 

E r hat doch gesiegt 
De betreffende fabriek. (Tijd). — Het 

betreffende communiqué. (Parool). — De 
betreffende zenders. (Volkskr.). — De 
betreffende schel. (Vrije Volk). — De be
treffende families. (Parool). 

De 15-urige brand in de potlodenfa-
briek. (Alg. Hbl.). 

Wie de kans gemist heeft, kan deze nu 
benutten. (Parool). 

De dertiger jaren. (Parool). 
Smokkel in nylons ontdekt. (Vrije 

Volk). — Enorme tapijtensmokkel. (Pa
rool. — Smokkel met pantserauto's. 

(Parool). 
Het wordt pas recht indrukwekkend.. 

(Tijd). — Dat de koffieveilingen van de 
Handelmaatschappij thans pas recht 
historisch zijn geworden. (Tijd). 

De gelijkberechtiging van de Vlaamse 
taal. (Parool). 

Samenwerking op voet van gelijkbe
rechtigdheid. (N. R. C). 

Nadat hij hierover contact heeft op
genomen met de Indonesische autori
teiten. (Parool). 

De monddoodmaking van de opposi
tie. (Parool). 

Mahler's persoonlijkheid, zijn genie, de 
waarachtigheid van zijn bekentenissen. 

(Parool). 
Na de ondergang van het Derde Rijk 

bekende dr. Peters zich openlijk tot de 
Noordfriese volksbeweging. (N. R. C). 

Een best-seller van de betere soort. 
(Vrij Ned.). 

Een geest, die zich volledig inzet voor 
het behoud van de menselijke waardig
heid. (Vrije Volk). 

Dat de humor van „The New Yorker" 
deze troep het meest ligt staat wel vast. 

(Parool). 
Na haar vertrek zette de plechtigheid 

zich voort met redevoeringen. (N. R. C). 
De overname van de souvereiniteit. 

(Parool). 
Ten einde het onderzoek niet te door

kruisen. (Parool). 
De golf van welsprekendheid, die zich 

baanbrak op het congres. (Tijd). 

England for ever 
De ondernemers zullen straks onder 

controle komen. (Trouw). — Zij: slaag
den er in het toestel onder controle te 
krijgen. (Parool). 

Lux, zo mild en veilig. (Adv. N. R. C). 
Op een suggestie van het ministerie 

van O. K. en W (Vrij Ned.). 
G. B. Shaw is schrijver1 van toneel

stukken, die hij samenstelde omdat hij 
het niet kon helpen. (N. R. C) . 

Lord Harewood en zijn bruid zullen de 
wittebroodsweken in Zuid-Frankrijk 
doorbrengen. (Parool). 

Toen speaker Glas vanmiddag in het 
Stadion voor de laatste maal zijn stem 
aan de microfoon prijsgaf en annon
ceerde.. . . (Parool). 

Zo heeft Engeland één dagblad voor 
iedere tweede inwoner. (Groene). 

De meeste nieuwkomers in het bedrijf. 
(Groene). 

De heer Van Kleffens is voor een ge
bruikelijk routinebezoek naar ons land 
gekomen. (N. R. C ). 

Welk mesje voor u het beste is, moet 
u zelf uitvinden. (Adv. N. R. C). 

De piloot verklaarde ziek en moe van 
Tsjechoslowakije te zijn. (Volkskr.). 

Verdoem dat taaltje, ik ben ziek 
en moe van het. 

Drukkerij N.V.v.h. Joh. Jesse 
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