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SCHEIDING VAN TEKST EN ADVERTENTIES
Er is den laatsten tijd — zooals men thans ziet:
eenigszins voortijdig — een en ander te doen geweest
over artikel 13 eerste lid Van het Journalistenbesluit,
dat aan iederen journalist de verplichting oplegt uit
de nieuwsbladen te weren „wat persoonlijke of groepsbelangen op een de openbare meening misleidende
wijze met gemeenschapsbelangen verwart."
Het aangehaalde artikel is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar; de interpretatie is, theoretisch, niet
moeilijk. Zoodra echter normen aangelegd moeten
worden, de practijk dus een woordje gaat meespreken,
komt men op glad ijs en zijn de meeningen ontelbaar.
Beschikking No. 11 van den Verbondsvoorzitter,
(zie elders in dit nummer) een weloverwogen, door
vele vakmenschen en door de overheid nauwkeurig
bestudeerd bindend voorschrift, gaat richting geven
aan de vele uiteenloopende toepassingen van genoemd
artikel. Het was ondoenlijk om op alle gebieden, waarmede de journalistiek aanraking heeft, bindend voor
te schrijven, wat de journalist wel of niet mag doen.
Met de „Richtlijnen tot scheiding van het tekst- en
advertentie-gedeelte" zal de journalist in analoge
gevallen als de daarin vastgestelde, op de juiste wijze
weten te handelen.
Voor velen zal het zwaartepunt van deze beschikking liggen in de bepalingen, welke de reclame uit
de redactiekolommen weert. Wij mogen niet ontkennen,
dat op dit gebied in Nederland vrij behoorlijke toe-

standen hebben geheerscht, vooral waar het de redactioneele onafhankelijkheid der grootere bladen van
den kleineren adverteerder betrof. Deze constateering zou ik niet in haar geheel willen uitbreiden tot
de redactioneele onafhankelijkheid der groote bladen
van den grooten adverteerder, noch tot de verhouding
tusschen de kleine bladen tot den kleinen adverteerder. Met name door de bemoeiingen van de Nederlandsche Dagbladpers, welke zulks overigens vooral
deed met het oog op de advertentieopbrengst, is hier
en daar een gewoonterecht ontstaan, waaraan zich de
beste onder de redacties hielden. Maar waaraan de
meesten zich niet hielden. In sommige steden van ons
land maakten de daar verschijnende bladen — ook
al om wille van de financiën — afspraken te dezer
zake. De toekomst spare ons voor openbare ruzies
als daaruit in het verleden zijn voortgekomen!
Wij herinneren ons allen de tyrannie van de bioscoopdirecties; de brutale telefoontjes en verontwaardige brieven van vereenigingen, wier opvoering niet
was aangekondigd of verslagen; de eeuwige, kleurlooze, van alle originaliteit gespeende „reportages"
over de belangrijke renovatie van het pand der firma
zus en zoo, welke een waardige aanwinst voor onze
schoone stad beteekent; de kunstzinnige tentoonstelling van een schilderijenfabrikant in de danszaal van
een goed adverteerder; het geharrewar, om geen ander
woord te gebruiken, over de publicatie van loterijlijsten. En wat dies meer zij.
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Er zijn heel wat redacties, op bevel van haar directie,
gezwicht voor de dreigementen van booze lieden.
Doch dat is nu uit. Geen journalist mag meer zwichten
en geen directeur heeft in dezen iets meer te bevelen.
De invloed van den adverteerder is nu voorgoed uit
de redactiekolommen geweerd.
Doch dit is slechts één kant, en uit journalistiek
oogpunt niet eens de meest interessante, van de zaak.
Zij, die, wel eens terecht, klagen over de schablonenkopy en, wel eens ten onrechte, over de perschefs,
zullen tevreden zijn over de tweede, duidelijk te onderkennen hoofdstrekking: de bevordering van de zelfwerkzaamheid van den journalist. De beschikking
spreekt herhaaldelijk over „eigen werk".
De gemakzuchtige redacteuren, die gewoon waren
de door een uitgever kant-en-klaar geleverde boekrecensie klakkeloos over te nemen, zullen nu zelf aan
het werk moeten gaan. De zoogenaamde „voorbeschouwingen", die filmverhuurders, variété- en revuegezelschappen in juichenden toon leverden, behooren
tot het verleden. Het werk van de perschefs, vooral
van die der commercieele ondernemingen, zal in een
ander licht komen. Zij zullen in de toekomst uitsluitend de bron zijn, waaruit de journalist de gegevens voor zijn werk put.
Het feit, dat wij nu alles, dat naar reclame zweemt,
uit onze redactiekolommen gaan weren, heeft dus
automatisch een grootere zelfwerkzaamheid van den
journalist tot gevolg. De journalist kent van nu af aan
noch commercieele noch andere bindingen; alleen die
van het geheele volksbelang tellen. De taak van den
huidigen journalist gaat ver uit boven die van den
journalist uit het verleden. Of alle journalisten deze
taak begrijpen? Of zelfs willen aanvaarden? Het zal
interessant zijn er later nog eens op terug te komen.

•fcjL*£.
Groot dagblad vraagt voor zijn provinciale

redactie

EeAAien ïledcuciewi
met ruime ervaring, en

JUUyejmjejwi ïledacteuA
die in staat is e e n krant zelfstandig
samen te stellen
Spoedige indiensttreding.
Brieven onder nr 4 2 bur. v. d. blad, J. P. Coenstraat 3

Journalist en branding
Waar staan wij, Nederlandsche journalisten van het
heden, aan het strand of op het gestrande schip?
Deze vraag kan slechts op één wijze beantwoord
worden. Wij staan met vasten grond onder de voeten,
doch trotseeren de branding — als symbool van alle
tegenwerkende factoren — om onzen volksgenooten
een helpende hand aan te bieden. Ons werk is
dienend, als moreele plicht, in het algemeen belang.
Ieder op eigen terrein, naar eigen wijze, met de hem
ten dienste staande middelen. Hoofdzaak is, d a t
wij iets doen. Of ook: dat wij iets d o e n .
Wie thans bij de pakken blijft neerzitten, afwachten, hem gegeven kansen ten spijt, begaat een niet te
herstellen fout.
Houden wij nog even vast aan het beeld van het
gestrande schip, met de overgroote meerderheid van
het Nederlandsche volk aan boord.
Meer dan in normale tijden — ontscheping bij
mooi weer aan de kade — moeten wij nu zorgzaam
zijn, op alles letten, ook in bijzonderheden. Wij bestrijden hiermede de meening van sommigen, die
denken dat het er nu niet zoo zeer op aan komt. Integendeel, juist nu wèl!
Ieder onzer heeft zijn taak, kent die, in de groote
verscheidenheid die ons beroep biedt. Doch wij
moeten gelijktijdig evenwel aandacht schenken aan
de wijze, waarop behoeften bij lezers verschillen. Nog
meer geldt dit probleem, waar wij soms schrijven met
de wetenschap dat de lezer er geen prijs op stelt, onze
bijdrage heel goed meent te kunnen missen. Zulke
volksgenooten, die veelal te goeder trouw in onwetendheid voortleven, dienen wij voor te lichten.
In dit verband is het wellicht nuttig eens aan te
stippen, hoe bij onze beoordeeling ten opzichte van het
te schrijven artikel en den lezerskring kan worden ingedeeld, b.v.:
a) Wij kunnen „met de deur in huis vallen", axioma's
en vaststaand feitenmateriaal naar voren brengen,
zonder veel omhaal bewijzen leveren en richten ons in
zulke gevallen hoofdzakelijk tot den deskundige, die
zulke taal verstaat en waardeert;
b) Wij kunnen komen met beschrijvingen van feiten,
hieraan wederom beschrijvende gevolgtrekkingen
vastknoopen en er dan mee besluiten;
c) Wij kunnen met vergelijkingen en suggestie's
werken, op grond hiervan met bepaalde beschrijvingen besluiten, op hoop van zegen.
Deze analyse maakt er geenszins aanspraak op volkomen te zijn, de bedoeling is slechts een voorbeeld
te geven. Het is ook niet gezegd, dat ieder journalist
met een dergelijke methode iets beters zou bereiken
dan tot nu, doch voor sommigen ware het te probeeren.
R. JOH. AALBERTS.
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Beschikking

No. 11 van den

)

Verbondsvoorzitter

RICHTLIJNEN TOT SCHEIDING VAN HET TEKST- EN ADVERTENTIEGEDEELTE
IN NIEUWSBLADEN EN TIJDSCHRIFTEN

\

Handelingen in strijd met deze
beschikkingen
zijn beroepsovertredingen
en worden
gestraft
volgens artikel 26 van het
Journalistenbesluit

__J

Op grond van artikel 12, tweede lid, en artikel 13, eerste lid, van het Journalistenbesluit worden, in
overeenstemming met het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten en met het Persgilde der Nederlandsche
Kultuurkamer, ten aanzien van de scheiding tusschen het tekst- en het advertentiegedeelte van nieuwsbladen
en tijdschriften de volgende richtlijnen vastgesteld:

1

Ambtelijke mededeelingen en bekendmakingen

Mededeelingen en bekendmakingen van overheidsorganen, -instellingen en -lichamen, beroepsstandorganisaties, vakvereenigingen enz. zijn advertenties
in den zin van artikel 2 van het „Advertentiebesluit
1942".
Een verwijzing naar deze advertenties in het redactioneele gedeelte is, voor zoover daarin geen zakelijke
mededeelingen worden gedaan, toegestaan.
Ambtelijke mededeelingen en bekendmakingen,
welke zijn bestemd voor vakkringen, mogen in het redactioneele gedeelte van vakbladen worden opgenomen.
De voorlichtende gegevens, door ambtelijke instanties als bovenbedoeld, aan de pers verstrekt, mogen
slechts dienen als stof voor eigen bewerking door de
redacteuren.
Mededeelingen en bekendmakingen der N.S.B, en
bij haar aangesloten organisaties moeten op dezelfde
wijze worden behandeld als de ambtelijke mededeelingen en bekendmakingen.
In twijfelgevallen raadplege men de Afdeeling Redactioneele Adviezen van het Verbond van Nederlandsche Journalisten.

2

Openbare bijeenkomsten

Aan openbare bijeenkomsten van religieusen en
volkspolitieken aard, alsmede aan vermakelijkheden
in den ruimsten zin des woords, mag in den regel
slechts één voorbespreking voorafgaan, waarbij zakelijke mededeelingen, als aanvangsuur, toegangsprijzen,
de volgorde van het programma e.d., moeten worden
vermeden. De'voorbespreking kan voorlichting geven
omtrent inhoud, doel en beteekenis der voorstellingen
of bijeenkomsten. Zij mag niet bestaan uit door eenige

persoon of instantie buiten de redactie verstrekte persklare kopy, doch moet eigen werk der redactie of een
harer medewerkers zijn.
Voor bijeenkomsten van de bezettende overheid,
evenals voor die, waaraan door het Departement van
Volksvoorlichting en Kunsten een bijzondere beteekenis wordt toegekend, geldt deze bepaling evenwel
niet.
In twijfelgevallen op dit punt raadplege men de
Afdeeling Perswezen van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten
De volgende bijzonderheden zijn bij de berichtgeving over openbare bijeenkomsten in acht te nemen :
a.

Vermakelijkheden,
liefdadigheidsvoorstellingen,
bijeenkomsten van volksvoorlichtenden aard
Mededeelingen omtrent en propaganda voor vermakelijkheden, liefdadigheidsvoorstellingen enz.
mogen niet in het redactioneele gedeelte worden
opgenomen. Indien de redactie ervan overtuigd is,
dat het meerendeel der lezers opheldering behoeft
over de beteekenis van genoemde bijeenkomsten,
mag in het redactioneele gedeelte, zonder verwijzing naar een betreffende advertentie, een
bericht worden opgenomen.
Over variétévoorstellingen, welke bij gelegenheid in hotels, café's en restaurants worden gegeven, mogen bij uitzondering en alleen indien de
artistieke prestaties zulks rechtvaardigen, eigen
beschouwingen worden gegeven.
Elke reclame voor de onderneming, waar de
voorstelling wordt gegeven, moet streng worden
vermeden.
Omtrent in variété's, bars, café's, dansinrichtingen e.d. te geven voorstellingen kunnen verwijzingen naar een in het blad voorkomende
advertentie worden opgenomen in een rubriek :
„Van onze adverteerders".
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Reclame voor de organisatoren van. lief dadigheidsvoorstellingen dient ten strengste te worden
vermeden.
Berichten en mededeelingen van volksvoorlichtenden aard van instellingen, welke ten doel
hebben de volkskracht te verhoogen, behooren in
den redactioneelen tekst te worden opgenomen.
Aankondigingen van bijeenkomsten, voorstellingen
e.d. van bedoelde instellingen zijn echter advertenties.
b)

Zoogenaamde agenda's

de opening van kunsttentoonstellingen mag nimmer
een kritische bespreking worden verbonden nóch
eenige aanbeveling, tenzij de redactie of een van
haar bevoegde medewerkers in de gelegenheid is
geweest zich een eigen oordeel over de waarde
van het op te voeren stuk te vormen.
Voorlichtende artikelen over inhoud, doel en
beteekenis en de voorbereiding van eenige opvoering zijn toegestaan, mits zij het eigen werk
der redactie zijn.
f)

Het is aan de redacties geoorloofd korte, zakelijke gegevens over schouwburg- en bioscoopvoorstellingen, lezingen en vereenigingsvergaderingen
in een zoogenaamde „ a g e n d a " te verzamelen, mits
deze in weinig regels slechts vermeldt, hetgeen
voor de instructie der lezers het meest noodzakelijk
is. De vermelding in de agenda mag echter nimmer
een advertentie vervangen.
c)

Voor de films geldt het bepaalde onder e.
Besprekingen van films mogen slechts één maal
plaats hebben en wel na de eerste vertooning. Reprises mogen worden vermeld met opsomming der
hoofdrolspelers en aanduiding van het filmgenre.
Artikelen en foto's over het ontstaan van waardevolle films zijn, evenals cultuur-historische beschouwingen n a a r aanleiding van een film-thema,
geoorloofd, indien zij eigen werk zijn van de redactie of van haar bevoegde medewerkers.
Het bespreken van films, ongeacht van welken
aard, welke de belangen van afzonderlijke particuliere ondernemingen dienen, is alleen geoorloofd na toestemming van de Afdeeling Redactioneele Adviezen van het Verbond van Nederlandsche Journalisten.

Vreemdelingenverkeer
Bij de berichtgeving over vreemdelingenverkeer
mogen nimmer hotels, restaurants, café's en bars,
zwembaden, inrichtingen voor het ondergaan van
gezondheidskuren e.d. met name worden genoemd. Het vermelden van prijzen is eveneens
verboden.
Over reizen, door de daartoe bevoegde instanties en instellingen georganiseerd, mag één maal
in den redactioneelen tekst worden geschreven, met
vermijding van al die bijzonderheden, welke in
een advertentie thuis behooren (b.v. prijzen, namen
van vervoersondernemingen, vertrektijden enz.)
Over het inleggen van speciale treinen door de
Nederlandsche Spoorwegen mag, met weglating
van alle zakelijke gegevens, bericht worden.
Uit het propagandamateriaal, door vereenigingen voor vreemdelingenverkeer e.d. aan de redacties ter beschikking gesteld, mag worden geput
voor het schrijven van eigen artikelen. Herhaling
hiervan mag eerst na drie maanden plaatshebben.
Voor tijdschriften op toeristisch gebied, welke
als zoodanig zijn erkend door het Persgilde der
Nederlandsche Kultuurkamer,
gelden bovenstaande bepalingen niet.

d)

e)

g)

Tooneel en Kunst
Aan de publicatie, bericht of illustratie vóór de
opvoering van tooneelstukken, opera's e.d. of vóór

Mode
De berichtgeving over mode moet de bevordering der geheele mode-cultuur dienen, doch niet
de belangen van particuliere ondernemingen.
Het publiceeren van knippatroonmodellen in de
vrouwenrubrieken is toegestaan, evenals het
noemen der soort garens, stoffen e.d., welke voor
. het vervaardigen noodig zijn. Het vermelden van
merken is echter verboden evenals het voeren van
eenige andere reclame.

h)

Loterijen ')
Loterijlijsten mogen niet in den tekst worden
opgenomen. Het is echter geoorloofd de uitloting
van de hoofdprijzen te vermelden. Hierbij is
vermelding van den naam van den verkooper van
het winnende lot niet toegestaan.

Sportgebeurtenissen
Een rubriek „Sport op Zondag" e.d., met vermelding van de namen der deelnemende partijen,
is in den redactioneelen tekst geoorloofd. Deze
berichten mogen echter nimmer een advertentie
vervangen.

Film

i)

Veilingen
Voorbesprekingen en beschouwingen over veilingen zijn toegestaan, mits volkshuishoudkundige
of algemeen cultureele belangen ermede zijn
gediend.

!) Tot aan het einde der 490e Staatsloterij mag de trekkingslijst dezer loterij op de tot nu gebruikelijke wijze
worden gepubliceerd.
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j)

Boekbesprekingen

e)

Boekbesprekingen moeten steeds bestaan uit
eigen werk der redactie of van haar deskundige
medewerkers. Het is toegestaan, den uitgever, het
aantal bladzijden en het jaar van uitgifte van het
boek te vermelden.
k)
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b)

d)

g)

Correspondentierubrieken
In de correspondentierubrieken met de lezers
is de vermelding van firmanamen, producten enz.,
noch aanbeveling of critiek op deze, geoorloofd.

Bezichtiging van ondernemingen
Indien de redacties uitnoodigingen voor het bezichtigen van ondernemingen ontvangen, moeten
zij deze weigeren, indien de berichtgeving over de
bezichtiging als reclame is bedoeld.
Het beleggen van persconferenties door ondernemingen behoeft de goedkeuring van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten.

h)

Nieuwbouw
Besprekingen van nieuwbouw en opmerkelijke
verbouwingen mag alleen plaatshebben, indien er
een algemeene belangstelling voor bestaat. De
naam van den architect mag in deze gevallen
worden genoemd. De vermelding van de namen
der aan het bouwwerk of aan de verbouwing medewerkende ondernemingen is niet geoorloofd.

Tentoonstellingen en beurzen
Voor de besprekingen van tentoonstellingen en
beurzen mogen de berichten en mededeelingen der
organisatoren en tentoonstellende firma's slechts
als materiaal ter bewerking worden gebruikt.
Vermelding van firmanamen en merken is
alleen toegestaan, indien een firma of werkgemeenschap een product tentoonstelt, dat van bijzonder economisch belang is of indien zij geschiedt in een samenvatting van een geheele
branche.
Beschrijving van reeds eerder ingevoerde producten is verboden evenals beschrijving van stands
van afzonderlijke firma's.

Jaarverslagen
Jaarverslagen, balansen enz. van ondernemingen mogen niet in het redactioneele gedeelte
worden opgenomen. In de rubriek financiën,
handel enz. mag naar het in de advertentiën voorkomende jaarverslag met een eenvoudig bericht
worden verwezen voor zoover het ondernemingen
betreft met een nominaal aandeelenkapitaal van
ƒ 5 0 0 . 0 0 0 . — of meer. Het bespreken van deze
jaarverslagen is geoorloofd.
Deze bepaling geldt niet voor de financieele
vakpers.

Marktberichten en koerslij sten
Marktberichten en koerslijsten, onverschillig van
welken aard, welke door in de betreffende branche
werkzaam zijnde firma's worden verstrekt, mogen
in de redactioneele kolommen slechts worden opgenomen, indien geen firmanaam wordt vermeld
en indien vaststaat, dat de cijfers voor het geheele
betrokken marktgebied gelden.

c)

f)

Volkshuishouding

a) Artikelen, welke de verschillende takken der volkshuishouding bevorderen en waarvoor werkgemeenschappen,
bedrijfsgroepen,
standsorganisaties,
banken, verzekeringmaatschappijen enz. de informatorische gegevens verstrekken, zijn toegestaan,
voor zoover zij door de redactie of haar bevoegde
medewerkers zijn geschreven, den opbouwenden
arbeid der overheid in het kader der volkshuishouding ondersteunen en geen namen van firma's
of ondernemersgroepen noch eenige andere reclame bevatten.

Jubilea, verjaardagen enz.
Uit berichten naar aanleiding van jubilea van
ondernemingen of personen uit het bedrijfs- en
vereenigingsleven moet elke reclame zorgvuldig
worden geweerd. Zij mogen slechts enkele regels
in beslag nemen. Aanleiding tot deze berichten
mag slechts de 25e, 40e, 50e, 75e, 100e enz. herdenkingsdag van een bijzondere gebeurtenis zijn.

Gramofoonplaten
Gramofoonplaten mogen slechts éénmaal o n d e r
vermelding van het merk worden besproken. De
vermelding van prijs en nummer is alleen aan
muziektijdschriften toegestaan.
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Strafbepaling

Een journalist, die in strijd handelt met deze beschikking kan strafrechtelijk worden bestraft met :
a)

een waarschuwing,

b) een geldboete van ten hoogste een bedrag
maandelijksch inkomen en, ingeval dit
niet van andere inkomsten te scheiden is,
geldboete van ten hoogste twee duizend
c)

van zijn
inkomen
met een
gulden;

doorhaling van zijn inschrijving in het beroepsregister.

'S-GRAVENHAGE, 15 JULI 1942.
De Algemeene

Voorzitter,

P. J. VAN MEGCHELEN.

{J

kar, te Valkenburg, in „Berg en Dal" hebben wij
een historisch moment beleefd. Dit moment
ving aan met de komst van den Secretaris-Generaal
van het Departement van. Opvoeding, Wetenschap en
Cultuurbescherming in ons midden, met zijn verschijnen in onze groep van vakgenooten,. en het werd
bezegeld in een kapitale toespraak welke Prof. Goedewaagen tot ons richtte. Deze
toespraak belichaamde daarom
histoRische
een historisch moment omdat
momenten
daarin tastbaar, ik zou willen
zeggen vleeschelijk leven werd
gegeven aan een droombeeld hetwelk wij méér, veel
meer dan een halven menschenleeftijd lang hebben
gekoesterd, een droombeeld dat telkens weer vervaagde en welks wegtrekken ons ook telkens weer op
ontnuchterende wijze op de harde werkelijkheid deed
terugvallen.
Zeker! geachte collega's, ik weet het: regeeringsautonteiten uit de verre dagen van weleer moesten
afwijzend tegenover de sport staan, zij konden niet
anders omdat haar adviseurs, let wel, haar wetenschappelijke adviseurs, de sport een bedenkelijk tijdsverschijnsel en een zedelijk, een geestelijk en een
lichamelijk gevaar vonden.

spoRtjouRnalisten te valkenBURQ

voorstanders getreden en ten leste kromp de schare
der bestrijders tot een minimale minderheid ineen.
Onze regeeringsautoriteiten echter evolueerden te
dezen niet mee.
Stellig! Er werd naderhand over lichamelijke opvoeding gesproken, en er werd zelfs iets voor gedaan,
maar! geachte collega's, lichamelijke opvoeding was
toch heel iets anders dan sport.
Sport!
Sport?
hoe stond in de departementsgebouwen sport genoteerd?
Voor sport bleef 's lands overheid volkomen gedesinteresseerd. Ik kan een mitrailleurvuur van voorbeelden laten volgen, doch ik volsta met er twee te
noemen.
Nederland heeft zijn Olympische Spelen gehad, in
1928. Andere staten offerden millioenen; onze
Tweede Kamer gaf geen cent. Ons Stadion is uit de
zakken van protesteerende particulieren verrezen.
En nu 10 jaar later, in 1938. Dan is het bij de behandeling van de begrooting, naar ik meen, dat minister Slotemaker de Bruine te kennen geeft, dat de
sport in de allerlaatste plaats zijn belangstelling heeft
en dat voor de sport dan ook in de allerlaatste plaats
een gulden op tafel zal komen.

Maar de wetenschap evolueerde ook te dezen; de
phalanx van professorale medici die tegen de sport
te velde was getrokken, viel uiteen; het kamp geraakte
verdeeld; er kwamen uit dezelfde gelederen zelfs

Als zóó, geachte collega's, over de sport wordt
gedacht, hoe, vraag ik U, moet dan wel gedacht zijn
over de functie van sportjournalist?
Wat waren wij,
in hun oog wel te verstaan?
Wat mij persoonlijk betreft: deze departementale

Op Maandag 17 Augustus kwamen wij, 30 tot 40 sportjournalisten, in Hotel Berg en Dal te Valkenburg bijeen. In ons
midden bevonden zich enkele vooraanstaande
persoonlijkheden
als gast, waaronder Prof. Dr. J. van Dam, de Secretaris-Generaal
van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, die als eerste sprak over „Sport en Overheid";
Max Blokzijl, ons allen welbekend, wiens toespraak den volgenden ochtend bijzonder veel indruk maakte en Mr. J. Huyts, de
leider van het Persgilde. Verbondsvooizitter P. J. van Megchelen,
die met zijn echtgenoote het geheele kamp bijwoonde, opende
aan een eenvoudigen, maar stevigen maaltijd de studiebijeenkomst. (Foto 2.)
Daarmede waren al onmiddellijk de sluizen der welsprekendheid dermate wijd geopend, dat in de hitte van een zomersche
temperatuur en van hevige discussies de colbertjes aan de
verachting werden prijs gegeven. „Jan de Vogelaar van
Valkenburg" smaakte daardoor het genoegen van Joris pet en
een andermans jas te mogen torsen. (Foto 3.)
Als goede sportslieden stonden wij ongeveer bij het krieken
van den dag op en leverden ons over aan de ochtendgymnastiek
onder leiding van kampgenoot Oberink, die metterdaad bewezen heeft, dat sport hongerig maakt. (Foto 4.)
Tusschen de verschillende voordrachten door genoten wij
van het prachtige weer, sleepten tafels en stoelen den open-

baren weg op en koesterden ons in een brandende zon, alleen
gestoord door de knallende vrachtauto's van den nabijwonenden
bierbrouwer, dien wij goed te vriend hebben gehouden. (Foto 8.)
Een buitengewoon charmante gastheer was de burgemeester
van Valkenburg, de Heer P. A. Hens (Foto 7.), die ons op de
bekende ruïne ontving en rondleidde. (Foto 1.)
Wij zouden niet in Zuid-Limburg zijn geweest, als wij geen
groote vlaaien hadden gegeten. Dat hébben wij dan ook gedaan en de herinnering, ook daaraan, doet ons nu nog deugd
(Foto 6.)
De reeks voordrachten, o.a. gehouden door den Gevolmachtigde voor de sport, H. v. Groningen a Stuling, Mr. Bierensbroodspot, Dr. Verrijp en den Directeur-Generaal van de Volksgezondheid, Dr. Bruyning, (tot welhaast nachtelijke discussies
hebben zij aanleiding gegeven!) werd besloten met een magistrale rede van den Secretaris-Generaal van het Departement
van Volksvoorlichting en Kunsten, Prof. Dr. T. Goedewaagen,
die ons met zijn echtgenoote den laatsten dag bezocht. (Foto 5.)
Zoo ziet U ons hier (Foto 9.), glunder, blij, dat wij er geweest
zijn, in goede kameraadschap bijeen, met de overtuiging, dat
wij allen veel hebben geleerd en met het voornemen naar beste
kracht ons werk tot heil van ons volk te verrichten.
(Foto's van 1. Veraart; 2, 3, 4, 5 en 6 Braden 7, 8, 9 Learbuch.)
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laatdunkendheid heeft mijn beste werk naar mijn pen
gedreven, en ik weet, zoo is het velen uwer gegaan.
Wat wij werkelijk waren, dat wisten wij maar al
te goed. Wij waren het, die met onzen strijd voor de
sport er voor vochten ons volk, wat ik zou willen
noemen, sanitaire levensvreugde te bezorgen; wij
streden voor volksheil uit vreugdevol doen geboren;
wij verschilden van de lichamelijke opvoeders in
dier voege, dat wij niet het schoolsche en systematische propageerden hetwelk ons volk niet in zijn geheel ligt, doch dat wij „het natuur-element" in den
arm namen en dat wij een verlengstuk propageerden,
een verlengstuk aan het jeugdbeeld van het dartele
kind in de wei. Wij propageerden het mensch geworden kind weer naar de wei terug te voeren en het
daar opnieuw te doen dartelen in de sport, de mannelijke bloedversterkende sport.
Maar met dat al stonden we daar officieel, gemeten
naar houding en gebaar van overheidswege, nou
Ja-'
zoo'n beetje als lui van den zelfkant, journalistieke voddenrapers of zoo iets, enfin, als typen
die je moeilijk au serieux kon nemen. Je knikt zoo 's
tegen hen als het niet anders kan, en dan zijn ze
allang kiplekker.
En daar verschijnt dan te Valkenburg een man
dien ik ook voor het eerst van mijn leven zag — zooals velen uwer hem voor het eerst van hun leven zullen
hebben gezien — te weten prof. Goedewaagen die
hoofd van het Departement van Volksvoorlichting en
Kunsten is en die komt daar in een kapitale redevoering, welke, naar wij allen hopen, in druk zal verschijnen, langs een parallel uit Goethe's Faust getuigen, dat onze arbeid, voor zoover wij aan de sport
bouwen, nobel en van belang, ja heilvol en onmisbaar
is. Hier is het getuigd, collega's, dat wij met onzen
strijd voor de sport volk en land hebben gediend en
dat wij volk en gemeenschap nog dienen en nog veel
meer dienen zullen.
Deze getuigenis hield een historisch moment omsloten, voor U, voor mij, voor iederen collega die na
ons komt.
Want, hoe het ook reilt en zeilt, dat woord is gesproken en wij zullen er naar verwijzen, steeds en
steeds, en onder iedere omstandigheid.
Ons Valkenburgsche kamp was er een met vele
hoogtepunten, maar deze erkenning vormde hèt
hoogtepunt.
Voor de jongeren vooral is dit kamp met zijn steeds
op hoog peil gebleven debatten van uitzonderlijke
waarde en beteekenis geweest.
Spontaan kwam het er bij het afscheid nemen bij
een jong en vurig collega uit, dat hij dankbaar was
voor het vele dat hij in deze dagen had geleerd en
daarom, hoe het reilt of zeilt, wij doen Valkenburg
nog eens over, jaar op jaar, want
er is winst
te behalen.
JORIS VAN DEN BERGH.

Boekbespreking
„Ein Gedanke wird Tat", Vom Wachsen und
Werden
einer National-Sozialistischen
Tageszeilung.

In een vergeten hoekje van een bibliotheek, waarin
ik onlangs snuffelde, ontdekte ik een boekje, dat
bovenstaanden titel droeg, mij volkomen onbekend
was en daardoor mijn belangstelling opwekte. Ik
bladerde er eens in, las hier en daar een passage...
en toen ik ophield was het drie uur later en ik had
het geheel uitgelezen. Dat bewijst, dat er behalve in
de krant ook boeiend te schrijven is over de krant.
Boeiend en instructief; en dit bracht mij óp de gedachte de aandacht vooral van mijn jongere, nog in
opleiding zijnde vakgenooten eens te vestigen op dit
boekje.
Nog altijd ontbreekt er een goed, duidelijk en toch
boeiend werkje in het Nederlandsch over den opbouw
van een krant, over het technische proces, dat vooraf
gaat aan het moment, waarop de lezer, op zijn gemak
gezeten, zijn lijfblad leest. Wellicht kan het lezen van
dit boekje een aansporing zijn over te gaan tot het
samenstellen van een dergelijk werkje over een van
onze Nederlandsche groote dagbladbedrijven. Niet
slechts zal dit het publiek een beter begrip kunnen
bijbrengen, wat er aan het werk van „die persmuskieten" nog allemaal vastzit, maar ook zal het
den jongeren collega een inzicht geven in den organischen samenhang en het belang van de bekendheid
met alle onderdeelen van het dagbladbedrijf. *
Het boekje is een feestuitgave van het „Hamburger
Tageblatt", dat ter gelegenheid van het betrekken
van zijn nieuwe gebouw den lezers een overzicht wilde
geven van de geschiedenis van hun nationaal-socialistisch dagblad. Ook uit een oogpunt van dagbladwetenschap is dit werkje dus niet zonder waarde. Men
beleeft van het begin af aan den strijd om den opbouw
van Hamburgs grootste nationaal-socialistische courant mee; onder ongelooflijk veel moeilijkheden
richten de eerste nationaal-socialisten een klein
blaadje, het „Hamburger Volksblatt", op, dat na
eenigen tijd wordt versmolten met een ander nationaal-socialistisch orgaan, „Die Hansische Warte".
Onder dezen naam strijdt het blad in Hamburg voor
de verbreiding van Adolf Hitlers denkbeelden. De
verkiezingsstrijd van September 1922 brengt een
groote overwinning voor de N.S.D.A.P. en daarmee is
de moeilijkste tijd voor het kleine krantje achter den
rug. En langzamerhand rijpt, met den tijd, het plan
om het weekblad om te zetten in een dagblad. In
Januari 1931 is het zoo ver, Hamburg heeft zijn
nationaal-socialistisch dagblad, het „Hamburger
Tageblatt".
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Maar nu wordt al spoedig de ruimte te klein en
voortdurend volgen nu de verhuizingen op elkaar, tot
eindelijk de krant zoo is uitgegroeid, dat de leiding
van het dagblad kan gaan denken aan het bouwen
van een eigen perspaleis. — In het tweede deel van
het boekje wordt dan op zeer boeiende wijze het
pulseerende leven van het dagelijksch dagbladwerk
beschreven, terwijl de tekst ondersteund wordt door
suggestieve foto's. Wellicht zou, bij de vervaardiging
van een dergelijk Nederlandsch werkje, het fotomateriaal iets anders gekozen moeten worden en wat
rijker moeten zijn, wil het aan zijn doel, den journalist-in-opleiding van dienst te kunnen zijn, beantwoorden. In pakkende „momentopnamen" worden de
belangrijke oogenblikken in het ontstaansproces van
de krant beschreven; de lezer maakt kennis met den
gespannen arbeid van den nachtredacteur, hij beleeft
een bespreking bij den hoofdredacteur over den inhoud en opbouw van de krant, dan verplaatst het
beeld zich weer in de redactie-ruimten in de spannende
oogenblikken vlak voor het draaien van de krant. Dan
de zetterij in, we zien de zetters aan het werk, de
opmaker staat aan „den steen" en dan raast de
redacteur-opmaker naar beneden om de pagina's op
te maken. Pragen en gieten van den vorm wordt ons
beschreven en dan begint de laatste acte: de race met
de klok, om de expeditie niet te laten spaak loopen.
Maar natuurlijk komt er wat tusschen, een belangrijk
bericht, dat absoluut mee moet en dan beleeft men
den strijd met den secondenwijzer mee.
Het is een boekje, dat zelfs den ouden rot in het
vak een glimlach zal ontlokken: „Ja, zoo gaat dat",
terwijl hij voor zichzelf bekent: „Ik zou nooit anders
willen, dan journalist te zijn, alleen al om dit te
kunnen meebeleven." Hoeveel te meer zal dit werkje
dan jongeren, leerling-journalisten, pakken! Zou het
niet de moeite waard zijn, als ons Verbond zich eens
oriënteerde omtrent de mogelijkheid tot samenstelling
van een dergelijk geschriftje over een van onze mooie,
groote bedrijven? De jongere collega's zouden er,
geloof ik, dankbaar voor zijn. '
J. A. BOREEL DE MAUREGNAULT.
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Spreekuur Verbondsvoorzitter
De Voorzitter van het Verbond van Nederlandsche Journalisten is met ingang van
1 4 September a.s. eiken Maandag van 14.00
tot 16.00 uur te spreken op het Algemeen
Secretariaat, J. P. Coenstraat 3, 's-Gravenhage.

Verplichte aanmelding van
schuilnamen
Er bestaat aanleiding nog eens nadrukkelijk te
wijzen op beschikking No. 6 van den Verbondsvoorzitter, betreffende het registreeren van schuilnamen.
Met name wordt er de aandacht op gevestigd, dat
toestemming tot het voeren van schuilnamen door
journalisten (voorzoover het hun journalistieke werkzaamheden betreft) uitsluitend wordt gegeven door
den voorzitter van het Verbond van Nederlandsche
Journalisten en dat aanvragen om toestemming dus
alleen dienen te geschieden bij het V.N.J.

Ingetrokken erkenningen van
fotoverslaggevers
Van de hieronder genoemde fotoverslaggevers is
in den loop van de maand Augustus de erkenning
ingetrokken. Van nu af mogen derhalve van hen geen
foto's meer ter publicatie in de bladen worden opgenomen.
1. L. H. Hofland
Boomstraat 9
Utrecht
2. A. A. van Eysden Jr., Weteringschans 89, A'dam

Organisatie fotoverslaggevers
Zooals bekend, is onlangs door de Organisatie-commissie voor het Bedrijfsleven (Commissie Woltersom)
een vakgroep „Fotografie" ingesteld, behoorende tot
de Bedrijfsgroep „Ambacht". Ter voorkoming van
misverstand wordt er hier uitdrukkelijk de aandacht
op gevestigd, dat de in het Verbond van Nederlandsche Journalisten georganiseerde fotoverslaggevers
niets met de bovengenoemde vakgroep te maken
hebben en zich derhalve daarbij niet behoeven aan te
sluiten.

biedt zich aan, alle Oost- en ZuidOost-Europeesche landen bezocht
hebbende. Vlot stylist.

Brieven onder nr. 41 bur. v. d. blad, J. P. Coenstraat 3

Verbetering
In het in No. 11 van ons blad geplaatste afscheidsrijm ter gelegenheid van het vertrek van den Heer W.
Janke, stonden enkele fouten. Inplaats van „Gravenhorst" leze men „Grafenhorst", terwijl in de laatste
strophe moet staan „blitzt mir" in stede van „blitzt
nur".
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De foto in de pers
Bij de laatste verordeningen inzake het verplichte
aantal te publiceeren foto's is gebleken, dat vele redacteuren en zelfs hoofdredacteuren, er merkwaardige
theorieën betreffende de illustratie op na' houden. De
te berde gebrachte argumenten om een lager minimum
te bepleiten, waren zeer varieerend.
Enkele journalisten zagen dit voorschrift uitsluitend als steun voor de collega's fotoverslaggevers,
terwijl anderen meenden dat alleen hun blad in een
„dusdanige uitzonderlijke positie" verkeerde. Een
opvallend feit was verder, dat juist van die bladen
verzoeken binnenkwamen, welke de illustratie qualitatief minder goed verzorgen. Bij deze bladen wordt
in den regel de illustratieverzorging a}s nevenfunctie
waargenomen door een der redacteuren, die, zooals
te verwachten is, zijn hoofdtaak belangrijker acht dan
het „bijbaantje".
Deze situatie doet mij denken aan het boekje „Journalistiek", geschreven door den Heer D. Hans, vroeger
voorzitter van den thans opgeheven Nederlandschen
Journalisten-Kring. Hierin wordt een hoofdstuk gewijd aan „De Illustratie", waarin wordt gewezen op
het z.i. denkbeeldige gevaar van de illustratie voor
den journalist.
„Wij voor ons bewonderen deze illustratieve
ontwikkeling in het dagblad niet", aldus schrijver. En verder:
„Wij hebben al vroeger getracht er de journalisten op te wijzen, hoe gevaarlijk deze illustratieve ontwikkeling van het dagblad is voor den
journalist, omdat zij het zwaartepunt dreigt te
verplaatsen. Denkt U den abonné. Even den
„korten inhoud" lezen, even de plaatjes kijken,
is er verder iets sensationeels? Niet? rrrt, daar
gaat de krant. Wij zien de „vervanging" van het
woord door het beeld, van de gelezen door de
gekeken krant, met leedwezen aan".
Tot zoo ver de Heer Hans. Duidelijk spreekt hier
de angst van den journalist verdrongen te worden,
althans de vrees, dat hem iets van zijn luister ontnomen zal worden, dat hij niet langer alleenheerscher
zal^zijn in de krant. En niet alleen de schrijver van
het aangehaalde boek denkt zoo, op vele redacties
heerscht deze meening nog, zooals uit het bovenstaande
reeds gebleken is.
Wanneer nu de journalist terwille van zijn eigen
belangen de fotopers tegenwerkt, is dit op zijn minst
genomen niet „fair". Men mag niet terwille van zijn
eigen voordeel een ander in de ontwikkeling belemmeren. Wanneer de journalist werkelijk het belang
van de gemeenschap voor oogen heeft, zal hij er naar
streven, iedere nieuwe vinding te verbeteren en te
veredelen. Hieruit volgt dus, dat het zaak is dat

schrijver' en fotograaf samenwerken en samen
trachten het hoogste te bereiken wat mogelijk is in
het belang van de lezers.
Vóór 10 Mei 1940 was de toestand in de persfotografie chaotisch en er is naar gestreefd hierin
verbetering te brengen. Het is noodig dat de illustratie
wordt aangepast aan het verslag en, omgekeerd, dat
het verslag complement wordt van de foto. Beide behooren bij elkaar. Vooral tot den minder intellectueelen
lezer spreekt het plaatje; immers, hij wordt er door
opgewekt het geschrevene te lezen. Ook kan de foto
dienen als aanvulling of verduidelijking van een artikel.
Het spreekt van zelf dat er altijd een categorie
• lezers zal bestaan, welke de illustratie uitsluitend
om de sensatie bekijkt en, na de „plaatjes gekeken"
te hebben, de krant terzijde legt. Maar dit is dan geen
tekortkoming van de illustratie in het algemeen, doch
een gevolg van het gebrek aan samenwerking tusschen
de schrijf- en fotoredactie.
W.

M. Zonderop
25 jaar

journalist

De Leidsche Courant schrijft: „Onze collega M.
Zonderop, die 25 Augustus den dag herdenkt, waarop
hij vóór 25 jaar zijn journalistieke loopbaan begon
aan „De Leidsche Courant", aan welk dagblad hij al
die jaren is werkzaam gebleven, heeft zeer vele jaren
o.m. verzorgd de twee belangrijke rubrieken Stad en
Sport.
Als stad-redacteur heeft hij in die jaren enkele
duizenden vergaderingen en bijeenkomsten „verslaan",
zich op elk terrein van het plaatselijk openbare leven
bewogen, om daarvan in de krant door zakelijke en
graag-gelezen verslagen een beeld te geven en er de
lezers van op de hoogte te stellen. Van den stad-redacteur wordt veel tijd en toegewijde activiteit gevraagd;
zijn belangstelling moet steeds gespannen zijn naar al
het dagelijksch gebeuren, rondom hem, waarvan hem
niets mag ontgaan. De rubriek Stad moet aan een
blad, als het onze, mede een eigen cachet, een bijzondere attractie geven.
Behalve de zorg van deze zoo veel arbeid eischende
rubriek heeft de heer Zonderop een taak als sportredacteur. In den loop der jaren heeft het sportieve
leven zich steeds uitgebreid en was er steeds groeiende belangstelling voor de sport. Onze sportredacteur
heeft die uitbreiding bijgehouden en hij is volkomen
op de hoogte gebleven van alles wat er in de sportwereld gebeurt; zijn sportbeschouwingen worden dan
ook door alle kenners van de sport op hooge waarde
geschat."
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DE J U S T I T I Ë E L E
REKENING

EN

Het is alweer verscheidene maanden geleden, dat
de redacties via de telex een aantal vragen in huis
gedraaid kregen, waarin haar verzocht werd, nadere
gegevens te willen verstrekken over de verhouding
pers—politiek en pers—justitie.
De aanleiding hiertoe was in de eerste plaats gelegen in klachten, welke het Verbond van Nederlandsche Journalisten uit vakkringen hadden bereikt, maar
bovendien had schrijver dezes op dat gebied persoonlijke ervaringen opgedaan, die hem met een zeker
verbeten enthousiasme dit onderwerp deden aansnijden, toen hij daar door zijn aanstelling tot perschef — spaar mij Uw ironischen glimlach, schrijversover-dit-netelige-onderwerp — van het Departement
van Justitie, de kans toe meende te krijgen.
Hoezeer dit onderwerp de belangstelling van de
collega's had, bleek uit den werkelijk zeer verheugenden stroom van inlichtingen, die van alle kanten bij
mij binnenvloeiden. In totaal mocht ik van precies 89
bladen en periodieken antwoord op de door mij geformuleerde vragen ontvangen; sommige hoofdredacteuren hebben hun antwoord kort en zakelijk gesteld,
doch de meerderheid illustreerde haar gegevens met
voorbeelden en staafde haar betoog met soms verrassende feiten.
De totale indruk was, dat vooral de verhouding
pers—justitie dringend verbetering behoeft. Wat de
relaties tusschen de pers en de politie betreft: daarin
verschilt men grondig van inzicht. Laat ik derhalve
met mijn verantwoording bij de laatste beginnen. De
enquête over de verhouding pers—politie had ten
doel, een overzicht te krijgen over de wijze, waarop
het contact werd onderhouden en voorts werd er gevraagd of de bestaande verhouding aanleiding gaf tot
klachten of opmerkingen. In het algemeen mag uit
de binnengekomen antwoorden worden vastgesteld,
dat de meerderheid der bladen een bevredigend
contact met de organen der gemeente-politie onderhoudt, immers, niet minder dan 58 redacties rapporteerden, dat de verhouding goed is; 13 spreken zelfs
van „uitstekend in alle opzichten". Vervolgens is er
dan nog een aantal bladen, dat, al zijn er geen ernstige
klachten, toch gaarne verandering zou zien in de wijze,
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waarop het contact wordt onderhouden. Weer dertien
andere couranten maken melding van een uitgesproken
slechte verhouding.
Maar nu het merkwaardige: er zijn plaatsen, waar
verschillende dagbladen en periodieken uitkomen
resp. uitkwamen (de tijd gaat snel!). Daar doet zich
het frappante verschijnsel voor, dat het eene blad
bericht over een zeer goede relatie met de politie,
terwijl het andere blad vertelt, dat er „geen land mee
te bezeilen is". Uit weer een andere plaats komt een
blad met de stekelige opmerking: „Blijft U nu met Uw
bemoeizucht in Den Haag. Wij knappen 't hier behoorlijk op en laat nu in vredesnaam de zaak zooals
zij is", terwijl de collega uit dezelfde gemeente verzucht: „Nou, 't wordt tijd, dat er eindelijk eens van
hooger hand wordt ingegrepen: de toestanden zijn hier
werkelijk onhoudbaar geworden". Dit betreft dus
dezelfde stad en dezelfde politie-instantie. Ja, en
dan wordt het voor een goedwillend perschef wel
moeilijk
Natuurlijk stak ik in zulke gevallen mijn licht eens
wat nader op: zoowel bij den stekeligen collega, als
bij den verzuchtingen-slakenden dito, maar ook heb ik
de politie-commissarissen in kwestie om inlichtingen
verzocht. En dan kwam ik tot de ontdekking — die
mij uiteraard als oud-verslaggever geen Eureka deed
roepen — dat hier de persoonlijke relatie — het vakgeheim — den doorslag geeft. Vooral in de kleinere
plaatsen.
Volkomen begrijpelijk overigens en het laat zich
zelfs in de groote steden gelden, waar een en ander

ekwaawi

<^pottteJL(tct
eux

ongehuwd, ook ervaring hebbend
als verslaggever, corrector enz.,
zoekt plaatsing. Prima referenties.
•
Brieven onder nr. 43 bur. v. d. blad, J. P. Coenstraat 3
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wat meer ambtelijk is geregeld. Ook daar komt het
voor, dat een collega eens iets met den politie-nieuwsverstrekker „heeft gehad" •— wie de schuldige is, laat
ik hierbij in het midden — en die, wanneer hij eens
om een persoonlijke inlichting vraagt,_ stroever wordt
behandeld, dan een ander, die het geluk heeft meer
diplomatieke gaven te bezitten of om andere redenen
goed met den betrokken politieman overweg kan.
Menschelijk en begrijpelijk. En zoo zal dus altijd de
verhouding tusschen den journalist en den politieman
min of meer beheerscht worden door de persoonlijke
verstandhouding.
Uit dit alles is mij echter gebleken, dat het onjuist
zou zijn te trachten voor het geheele land algemeene
voorschriften in te voeren. De verschillende gemeenten toch bieden elk een totaal ander beeld en bovendien ware het dwaasheid in plaatsen, waar een uitstekende verhouding bestaat, door ingrijpen van
„hoogerhand" vertroebeling en verwarring te stichten.
In deze gemeenten zal dus geen verandering behoeven
te komen. De mij na persoonlijk onderzoek redelijk
gebleken klachten en verlangens heb ik in een uitvoerig rapport met uittreksels uit de door de redacties
gezonden brieven, doorgegeven aan Mr. J. Broerse,
den Gevolmachtigde voor de Reorganisatie der Nederlandsche Politie, die mij toegezegd heeft, persoonlijk
te zullen bemiddelen en waar noodig, in te grijpen.
Voorts is uit de enquête gebleken, dat het in het
algemeen noodzakelijk is, dat er in iedere gemeente
een inspecteur of hoofdagent wordt aangewezen, die
de pers de voor haar bestemde berichten doorgeeft,
die daarvoor persoonlijk de verantwoordelijkheid
draagt en dus niet bij hoogere instanties in beraad
hoeft te gaan en... die dag en nacht te bereiken is.
Ideaal ware natuurlijk, wanneer de betrokken politieman eenig journalistiek gevoel had en dus wat kleur
en gloed aan zijn mededeelingen wist te geven. Ik ken
een paar politiemannen, die volkomen aanvoelen, wat
een krant noodig heeft en die uit een soms heel simpel
gevalletje juist die aardige dingen peuren, waardoor er
een leuk verhaaltje kan ontstaan. Ook dat heeft een
krant noodig. Maar ja... enfin, U begrijpt dat wel.
Aan een regeling, een algemeene regeling dus, als hier
juist beschreven, wordt gewerkt. Zij zal, naar ik hoop,
niet lang meer op zich laten wachten, maar de collega's
gelieven te bedenken, dat de reorganisatie der Nederlandsche politie een zeer ingrijpende is en dat de
ambtelijke molens nog steeds niet overal de neiging
hebben sneller te gaan malen. Ondanks vele goede

bedoelingen. En dan, onmiddellijk hierop aansluitend
nog een punt: het is oorlog en wij leven in de frontlinie. Er zijn dus heel veel zaken, die belangrijker
zijn en die vóór moeten gaan bij andere, ook hoogst
gewenschte dingen. Dit mogen wij niet vergeten, wanneer ongeduld en kribbigheid zich soms van ons
meester maken.
Ten slotte nog een ernstig woord: uiteraard heb ik
ook de politie-instanties naar haar meening over de
verhouding met de kranten gevraagd. En inderdaad,
zoo hier en daar vond ik nog een politiehoofd, dat de
kranten maar lastige en zelfs overbodige dingen vond.
Lastig en overbodig natuurlijk alléén wanneer er van
die zijde een beroep op hem werd gedaan. Dat hij
maar al te graag van de geduldige krant gebruik
maakte, wanneer er door hem eens publiekelijk melding moest worden gemaakt van zijn activiteit en
voortvarendheid, vergat hij liefst... Maar •— het zij
onmiddellijk gezegd — deze vooroorlogsche ambtenaren vormden een uitzondering. De meeste politieinstanties hebben een volkomen helder begrip van de
belangrijke volksvoorlichtende taak der pers, juist in
dezen tijd, en streven slechts naar een goede, kameraadschappelijke verhouding. Dat zij gebonden zijn
aan in oorlogstijd zeer strenge bepalingen, mag echter
door den journalist worden begrepen. Het is nu eenmaal onmogelijk alles vrij te geven voor publicatie,
omdat 't zoo'n aardig nieuwtje is. Er staan vaak zeer
groote belangen op 't spel, belangen, die de journalist
niet of op dat moment nóg niet, ziet. Er zijn de laatste
jaren belangrijke wijzigingen gekomen in de wijze,
waarop de journalist zijn taak dient op te vatten en
ideëel heeft te zien. Hij kan en mag zich niet meer
uitsluitend laten leiden door de behoefte den nieuwshonger en de sensatiezucht van zijn lezers te bevredigen, noch door concurrentie-overwegingen. Hij heeft
een zeer verantwoordelijke openbare taak, die hem
beheersching oplegt, waardigheid en den eisch van
waarachtigheid. De politie-autoriteiten moeten dit bedenken en dus door persoonlijke informatie van den
journalist een voorloopig of totaal verbod tot publicatie van een bepaald bericht mptiveeren, in het
volledige vertrouwen, dat hier geen misbruik van
gemaakt zal worden; anderzijds moet de journalist
zulk een motiveering eerbiedigen, al brandt hem de
vulpen in zijn vestzak!
Een volgend maal hoop ik over de verhouding
pers—justitie te berichten. Voor ditmaal dus genoeg.
A. E. M. KORTEBEIN,
Perschef Dep. v. Justitie.

P. 1825/2. Verantwoordelijk voor den geheelen inhoud: J. Learbuch te 's-Gravenhage. Uitgever: De Schouw, Nw. Havenstraat 42
te 's-Gravenhage. Drukker: Ver. Graf. Bedrijven, Muzenstraat 5-7 te 's-Gravenhage. Kengetal K 1167.

