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Nadruk, ook van gedeelten, slechts geoorloofd na toestemming van de redactie 

DE N.R.C. HONDERD JAAR 
Echt Nederlandsche eigenschappen trekken 

telkens weer de aandacht, wanneer men naleest 
hoe de oprichting van de Nieuwe Rotterdamsche 
Courant in haar werk is gegaan en hoe zij zich 
heeft ontwikkeld. Initiatief, gepaard aan voor
zichtigheid, maar onverzettelijke vasthoudend
heid wanneer eenmaal de juiste weg is in
geslagen, spreken uit de sobere gegevens, welke 
er na een eeuw nog te onzer beschikking staan. 

Reeds in 1842 had de uitgever H. Nijgh 
plannen opgevat voor een flink handelsblad, 
hetwelk naast de sedert 1717 bestaande Rotter
damsche Courant en het Algemeen Handelsblad 
te Amsterdam een eigen en vooraanstaande 
plaats zou innemen. Pas op 13 Augustus 1843 
werd dit plan — en dan nog maar voor een 
klein gedeelte — verwezenlijkt door de uitgave 
van het wekelijks verschijnende Rotterdamsch 
Staats-, Handels-, Nieuws- en Advertentieblad. 

Dit vond blijkbaar zoo'n goed onthaal, dat het 
met ingang van 1 Januari 1844 drie malen per 
week ging verschijnen onder den titel Nieuwe 
Rotterdamsche Courant met den vroegeren 
naam als onderhoofd. Op 23 April 1844 werd 
de N.R.C, een dagblad, maar men neemt terecht 
1 Januari 1844 als den oprichtingsdatum aan. 
Formeel is dat reeds juist, omdat het blad van 
dien dag de forsche aanduiding „No. 1" droeg 
en feitelijk, omdat de directie het blad als een 
nieuwe courant aandiende in het eerste artikel, 
onderteekend door A. Wijnands (den drukker) 
en H. Nijgh (den uitgever). Verder legde de 
redactie in het tweede artikel een beginselver
klaring af. De courant zou tevens een staat
kundig blad zijn (de directie had in haar 
artikel op het karakter als handelsblad den 
nadruk gelegd), dat de verbreiding van echt 
constitutioneele begrippen tot doel, de bevorde
ring der algemeene welvaart tot strekking en 

al wat de belangen van het vaderland raakt 
tot werkkring zou hebben. De redactie ver
klaarde te behooren tot de sterkste voorstan
ders van den handel. Omtrent de wijze, waarop 
zij haar inzichten zou verdedigen, lezen wij: 
Gematigdheid zal bij ons voorzitten, gematigd
heid zonder flauwheid. Er zijn tal van uitspra
ken in latere jaren gedaan, dat de voorgenomen 
gedragslijn ook ten volle is gehandhaafd. 

Zooals. bij alle kranten, was het begin het 
moeilijkst, vooral in financieel opzicht. Om
streeks het midden van 1844 was er nieuw 
kapitaal noodig, hetwelk ter beschikking werd 
gesteld door een groep liberalen, die hun denk
beelden goed in het nieuwe blad verdedigd 
zagen. Zoo'n beroep was nadien nog enkele 
malen noodig en het had succes, ofschoon de 
courant pas over 1855 voor het eerst een batig 
saldo opleverde na jaren van weliswaar geleide
lijk afnemende verliezen. 

Na de wijziging van de grondwet in 1848 
kreeg de N.R.C, den wind in de zeilen. Naast de 
activiteit van den eersten hoofdredacteur, die 
de courant als politiek orgaan vormde, noemen 
en roemen de historici van het blad de activiteit 
van den eersten directeur Nijgh, die het als 
nieuwsblad op hoog peil bracht. In concurrentie 
met het Algemeen Handelsblad was er reeds 
vóór 1850 een duivenpost georganiseerd, maar 
ook op andere wijzen streefde men er naar het 
nieuws zoo mogelijk sneller dan anderen onder 
de pers te brengen. Toch is de beteekenis als 
politiek orgaan wel het beste uit de historie 
bewaard gebleven. Een grondige studie van de 
rol en den invloed van de N.R.C, in de politieke 
ontwikkeling is nog niet gemaakt, doch de repu
tatie heeft zich op dit stuk bij overlevering ge
handhaafd. Ongeveer dertig dikke boekdeelen 
bevatten de hoofdartikelen en wie de registers 
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H. Nijgh, de oprichter van de N. R. C. 

daarop inziet, wordt onmiddellijk getroffen door 
de veelheid en de verscheidenheid van de be
handelde onderwerpen. Hoofdartikelen tot in 
vijftien vervolgen toe, zij het dan in kolommen 
van het vroegere formaat, moeten wel hooge 
eischen aan den leeslust van onze voorvaderen 
hebben gesteld, maar hun invloed hebben die 
stukken toch niet gemist. En thans nog, na 
honderd jaren, ligt het zwaartepunt van de 
hoofdartikelen naar vroeger voornemen en tra
ditie bij staatkundige en economische onderwer
pen in ruimen zin. 

Uit de aanteekeningen, welke de heer W. H. R. 
van Manen, gepensionneerd redacteur van de 

N.R.C, omtrent haar historie heeft verzameld, 
mag ik citeeren, dat de courant, ofschoon door 
en door liberaal en bijvoorbeeld veel en met 
aandrang den vrijen handel bepleitend, toch 
heeft geijverd voor het aanleggen van spoor
wegen met gelden uit 's lands kas, voor het 
aanleggen van steenkolenmijnen van staats
wege, voor het stichten van een postspaarbank 
enz. Zij wist dus haar beginselen even vrij van 
dogmatiek te houden als van eenige binding 
aan een politieke partij en zoo is de N.R.C, van 
een courant geworden tot een instelling, welke 
steeds en onverzettelijk het algemeene belang 
voor oogen had, doch wier werkelijke cultuur
historische beteekenis pas uit een grondige 
studie zal kunnen blijken. Wij moeten ons dus 
tevreden stellen met enkele feiten, welke daar
op indirect licht werpen en zien dan bijvoor
beeld, dat de twee perschefs, welke de Neder-
landsche regeeringen voor 1940 hebben gehad, 
beiden uit de redactie van de N.R.C, zijn voort
gekomen; eenmaal kwam het voor, dat een 
redacteur aan zijn werk bij de N.R.C, de voor
keur gaf boven de genoemde ambtelijke functie. 

Hoe verleidelijk ook, wij willen niet in het 
anecdotische afdwalen, maar' zien naar de man
nen, wier werk in rijen statige folianten js 
vastgelegd. De initiatiefnemer en eerste direc
teur H. Nijgh heeft van 1844 tot 1874 het 
bewind gevoerd, nadat al spoedig de heer Wij-
nands was uitgetreden. Onder leiding van zijn 
zoon J. C. Nijgh (1874—1908) ging de N.R.C, 
in 1877 als het eerste blad in Nederland 's och
tends en 's avonds verschijnen, nadat in 1875 
het gebouw in gebruik was genomen, hetwelk 
de N.R.C, thans nog bewoont. Dit heeft in den 
loop der jaren belangrijke uitbreidingen onder
gaan. Van 1908—1940 was H. Nijgh de derde 

Hei gebouw van de N. R. C. bij de ingebruikneming in 1875. (Foto's Archief N. R. C.) 



directeur, thans commissaris; door den aankoop 
van enkele plaatselijke bladen in Den Haag, 
Gouda, Dordrecht en Rotterdam werd hij de 
stichter van het coneern-Nijgh. 

Wij halen van elk der directeuren slechts de 
allerbelangrijkste feiten uit hun bewindstijd aan. 

Het laat zich intusschen begrijpen, dat door drie 
directeuren uit eenzelfde geslacht de N.R.C, ten 
slotte wel eens „de krant van Nijgh" wordt 
genoemd, maar dat is toch meer een eeretitel 
dan dat hij de eigendomsverhoudingen in de 
N.V. N.R.C, goed zou weergeven. Het is het 
werk van de dynastie-Nijgh en niet het aan-
deelenbezit in de krant, hetwelk tot den ver
melden naam aanleiding heeft gegeven. Wie het 
verbreken van een traditioneelen band mocht 
betreuren, moge bedenken, dat de tegenwoor
dige directeur, mr. H. de Bloeme, als echtgenoot 
van de eenige dochter van den vorigen directeur 
via de vrouwelijke lijn den band van honderd 

jaren tusschen de familie Nijgh en de N.R.C, 
bestendigt. 

Naast de directeuren dankt de krant haar 
naam aan de hoofdredacteuren, die in twee-
eenheid met de commercieele en technische lei
ding hun stempel op het redactioneele gedeelte 
hebben gedrukt: mr. Tels (1844—1885), dr. 
Lamping (1869—1893), dr. Zaayer (1893— 
1910), mr. Van der Hoeven (1910—1936), mr. 
Swart (1936 tot zijn overlijden in 1941 na een 
zware ziekte sedert Augustus 1939, in welke 
periode mr. M. Rooy Jr. een tijd lang de hoofd
redactie waarnam) en mr. Huijts sedert 1941. 
Te zamen met de leden der redactie en de cor
respondenten in het buitenland, wier beschou
wingen sedert het begin van deze eeuw een 
afzonderlijke reputatie verwierven, en de vele 
andere medewerkers is een werk verricht, het
welk wij met het vorenstaande in kort bestek 
trachtten te schetsen. 

G. DE BRUYN. 

EEN TIJDSPROBLEEM 
Tijdsproblemen gijn er vele. Voor 

iedereen gijn zij aan de orde van den 
dag, doch de journalist moet er, 
krachtens zijnen aard en uit hoofde 
van zijn beroep, ieder uur mede wor
stelen. Wie de problemen van zijnen, 
maar ook die van den, tijd niet op 
de juiste manier aanvat of verwerkt, 
loopt ernstig gevaar, om tijdig dan 
wel ontijdig — aan een ieder gij de 
vrijheid gelaten, om eene keuze tus
schen beide tijdsaanduidingen te doen 
— door den tijd buiten den tijd te 
worden geplaatst. Het ligt nu een
maal in het wezen van den lijd be
sloten, dat hij voortgaat, en dat, wie 
hem niet kan bijhouden, uit den tijd 
is. Ook is het zoo, dat' de tijd niet 
overal zichzelven gelijk is en dat er 
gelijktijdig verschillende tijden be
staan. Alle tijden stellen aan den jour
nalist, inzonderheid aan de nieuws
berichtgeving bijzondere eischen, die 
in den letterlijken zin des woords 
eischen des tijds zijn. 

In zekeren zin is de journalistiek 
een wedloop met den tijd. Immers, 
door alle tijden heen is het een der 
oogmerken van den journalist ge
weest, om den tijd, die verloopt tus
schen den tijd, dat iets gebeurt, en 
den tijd, dat die gebeurtenis gepubli
ceerd wordt, zoo kort mogelijk te 
doen zijn. Deze ,,tijdsverkorting" \s 
een der fundamenteele tendenzen %n 
de ontwikkeling der pers. Toch geldt 
ook ten deze het wijze woord: Alles 

met mate. Immers, deugdelijke be
richtgeving brengt met zich, dat er, 
bij alle streven naar snelheid, toch 
steeds eenige tijd moet verloopen 
tusschen tijd van gebeuren en tijd 
van publiceeren. Wie als journalist 
vanavand zou publiceeren, dat 
morgenochtend de bekende 
staatsman Pieterse gestorven was, 
zou de qualificatie bona fide verlie
zen, in de rij der sensationalisten ge
plaatst worden en vermoedelijk het 
beste deel van zijn journalistieke 
carrière achter zich hebben. Wie door 
de leiding van het Verbond wegens 
een zoodanig vergrijp tegen den tijd 
zou worden geschrapt, zou op weinig 
sympathie van zijn fatsoenlijke vak-
genooten, ongeacht hoe zij jegens 
onzen tijd staan, kunnen rekenen. 

En toch f Zijn wij allen eigenlijk wel 
zoo onschuldig op het stuk van der
gelijke vergrijpen tegen den tijd, 
als wij in eerste opwelling geneigd 
zijn te meenen? Hebben wij nooit 

vanavond gepubliceerd, wat eerst 
morgen gebeurd was f Het ant
woord geve men (zichzelven), nadat 
men de ware geschiedenis van de 
berichtgeving nopens'den ondergang 
der Spaansche vloot in 1898 gelezen 
heeft. 

De 19e eeuw neigde ter kimme. Us-
amerïka maakte zich gereed om het 
imperiale en koloniale pad te betra
den. Midden-Amerika was het eerste 
oogmerk. Cuba was een land van 
rijke mogelijkheden en het Spaansche 
bestuur gaf aanleiding tot Usameri-
kaansch ingrijpen. De Spaansch-
Amerikaansche oorlog brak uit. De 
vloten beider mogendheden ontmoet
ten elkaar in den Pacific ter hoogte 
van Manila. In de vroege ochtend
uren van den len Mei 1898 zeide 
Commodore Dewey tot zijn scheeps-
bevelhebbers: „You may fire when 
ready". Onmiddellijk donderde het 
scheepsgeschut over de baai van Ma
nila, en spoedig was de Spaansche 
vloot in die wateren vernietigd. Dreu
nende echo's van den slag golfden 
de wereld rond. Radio-berichtgeving 

Semi-officieelei instelling vraagt voor spoedige indiensttreding 

BEKWAAM JOURNALIST, 
voor het verzorgen van een periodiek. Vereischten: ervaren vakman, 
initiatief, bekendheid met den landbouw. 
Brieven met vermelding van leeftijd, opleiding, loopbaan-, referenties 
en verlangd salaris, onder toezending van recente pasfoto, onder no. 
61, aan het bureau van dit blad. 
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bestond niet. Een directe kabel Ma-
nïla-V'samerika evenmin. Via Singa-
poera, Suez, Londen kwam het nieuws 
in New-York. En zoo konden de 
extra-edities der New-Yorksche bla
den op Zaterdag den 3 O en 
April 1898, des avonds om 
ongeveer 21.3 O uur het New-
Yorksche publiek het bericht bren
gen van de vernietiging der Spaan-
sche vloot, die Zondagochtend 
1 M ei plaatsgegrepen had. 

Super-berichtgeving f Yellow press ? 
Sensationalisme? Niets van dit al. 
Men ga te rade bij den tijd.' Want 
wie dat als journalist niet doet, ris-
queert (zie boven). De hoeda
nigheden van den tijd zijn nu een
maal zoo, dat het te Manila 13 uur 
later was dan in New-York en 16 
uur later dan in San Francisco. De 
bladen van Frisco overtroffen de 
New-Yorksche nog door het nieuvjs 
van de overwinning bij Manila reeds 

op 30 April omstreeks 18.30 uur te 
brengen. 

Eene aanwijzing (niet meer!), dat 
het —• los van alle problemen, welke 
onze t ij d hem stelt — voor den 
journalist steeds noodig is, een oogje 
op „Generaal Tijd" of „die Zeit an 
sich" te houden. Want al heeft de 
tijd slechts een speling van 24 uur, 
zoo kan hij ons toch in dien tijd 
leelijke tijdsparten spelen. 

LOOHUIS. 

VAN GERUCHT 
TOT GERUCHT 

Het gerucht 
Ja, het gerucht is een leelijk ding. Het is 

snel en het heeft altijd een kern van waarheid, 
die het een schijn van betrouwbaarheid ver
leent. Maar de snelheid ontleent het gerucht 
aan de omkleeding die zoo pikant, zoo aan
trekkelijk en zoo smakelijk kan zijn. 

Eerst was er het gerucht dat door velen zeer 
ernstig werd aangehoord: „Jan Learbuch, de 
zakelijke leider van het Verbond, wordt ver
mist. Hij logeerde in een bekend hotel te Ber
lijn dat tot den grond toe is afgebrand 
Telefonische navraag heeft geen resultaat ge
had, 't Was 'n aardige kerel, lieve vrouw, drie 
kinderen " 

In Den Haag, in Amsterdam — ook elders 
misschien — ging het gerucht in de wereld der 
journalisten van mond tot mond. Het gerucht 
was snel en de kern van waarheid ontbrak er 
niet aan, want op het Verbondskantoor in de 
J. P. Coenstraat te Den Haag, wist iedereen 
dat Learbuch naar Duitschland was. 

Op het eerste gerucht volgde alras een 
tweede, dat óók een kern van waarheid had: 
,Jan Learbuch was héélemddl niet in Berlijn 
geweest! Wel was hij op reis, maar niet naar 
Berlijn!" 

Was het de reactie op het tragische eerste 
bericht of was het boosaardigheid, die dat 
tweede gerucht al ras omkleedde met het 
pikante détail dat die Learbuch — MOET JE 
HOOREN! — zoo maar stilletjes was uit
geknepen voor een snoepreisje, onder voor
wendsel dat hij „voor zaken" naar Berlijn 
moest??? 

Het verhaal was te mooi om het niet verder 
te vertellen en — laat ik het maar bekennen, 
Jan! — ik heb er zélf aan meegedaan, zij het 
ook in bescheiden mate. 

Wij zaten in de Kampener „Buitensociëteit", 
vier persbroeders, eerst verkleumd van de kou 
en thans behagelijk bij de kachel. Jouw hoofd
artikel in het vorige nummer hadden wij alle 
vier gelezen en die ethische slotzinnen over 

moraliteit en schandelijke gedragingen buiten 
het beroep vormden een mooie aanleiding om 
,flET VERHAAL VAN JAN LEARBUCH" 
te ventüeeren. Was het niet kostelijk, dat de 
schrijver van dat hoofdartikel juist dezer dagen 
zoo'n parmantig scheeve schaats had gereden? 

Daar moesten we even over ginnegappen en 
toen 

Ja, toen volgde 's anderen daags een ont
moeting met Jan Learbuch en ik kon niet 
nalaten hem knipoogend geluk te wenschen 
met zijn behouden terugkeer uit.... Berlijn! 

Jan Learbuch had het mooie verhaal reeds 
gehoord en daarom verklaarde hij nog eens met 
nadruk niét in Berlijn te zijn geweest. 

Ja, ja, dat hadden wij óók al gedacht! 
„En hoe was het dan wel in den Achterhoek, 

Jan?" 
Toen volgde de uitleg en de stukken van 

overtuiging — een paspoort met authentieke 
stempels en „zichtvermerken" — werden daar
bij gaarne overgelegd. Ziehier de waarheid: 
Jan Learbuch is ten tijde van het groote bom
bardement op Berlijn inderdaad op reis geweest, 
niet naar Berlijn, maar naar Heinsberg, waar' 
hij zijn bejaarde schoonouders opzocht. Het 
eerste gerucht ontstond doordat men meende, 
dat hij misschien wel naar Berlijn zou zijn 
doorgereisd en óók de kern van het tweede 
gerucht was juist, want bij navraag bleek, dat 
Jan Learbuch niet in Berlijn was, noch er ge
weest was. Dat hij dan toch nog ergens anders 
en met een aannemelijk doel in Duitschland 
zou kunnen zijn, was lang zoo mooi niet als de 
veronderstelling dat de schrijver van „Scherpe 
Koers" stiekem was uitgeknepen en heimelijk 
een snoepreisje maakte. Wie dat het eerst heeft 
bedacht zal wel altijd een geheim blijven, maar 
wie aan den weg timmert heeft veel bekijks en 
waar ik mij zelf schuldig weet het sprookje 
van Jan Learbuch's bange vermissing en de 
onthulling van zijn „vroolijke escapade" in 
Kampen bij de kachel te hébben naverteld, wil 
ik gaarne in ons maandblad bekendheid geven 
aan „de waarheid over Jan Learbuch's reis", 
zooals ik die uit 's mans eigen mond heb' 
mogen vernemen. 

En nu maar weer wachten op het volgende 
gerucht! 

PIET DONKER. 
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Het „Register voor 
Kunstcritici 

Hoewel de beschikking van den 
Verbondsvoorzitter betreffende het 
„Register voor kunstcritici" nu bijna 
een jaar van kracht is, blijkt uit de 
contróle-werkzaamheden, welke door 
het lectoraat van het Verbond wor
den verricht met betrekking tot de 
juiste naleving van het in deze be
schikking bepaalde, dat verschillende 
hoofdredacteuren het met de hun in 
deze beschikking opgelegde taak nog 
steeds niet zoo erg nauw nemen. 
Verreweg het meerendeel echter 
tracht zoo goed mogelijk aan de 
voorschriften te voldoen, doch velen 
daarvan geven eyenwel weer blijk, 
niet juist aan te voelen, wat van 
hen wordt verlangd. 

Tot de eerste groep zij hierbij ge
zegd, dat na de vele waarschuwingen, 
welke reeds door het lectoraat zijn 
verzonden, geen nieuwe meer zullen 
volgen, zoodat wanneer bij de con
trole, welke steeds wordt voortgezet, 
blijkt, dat met deze beschikking nog 
steeds de hand wordt gelicht, niet 
geaarzeld zal worden, artikel 26 van 
het Journalistenbesluit in toepassing 
te brengen. 

Ten einde onnoodig gecorrespon-
deer met de tweede groep, dus de 
goedwillenden doch niet volledig be
grijpenden, te voorkomen, wordt den 
betreffenden nog eens het volgende 
onder de aandacht gebracht. 

Zooals bekend mag worden geacht, 
dienen alle personen, van wie „bij 
regelmaat" beschouwingen over kunst 
in de Nederlandsche nieuwsbladen en 
tijdschriften (uitgezonderd vaktijd
schriften op kunstgebied) verschijnen, 
in het register te zijn ingeschreven. 
Nu dringt zich onmiddellijk de vraag 
op, wat zijn „beschouwingen", dus 
critieken, welke onderteekend moeten 
worden en waarvan de schrijvers dus 
in het register behooren te zijn 
ingeschreven, en wat „verslagen", 
waarvoor het vorenstaande niet geldt. 

Het is niet zoo heel eenvoudig op 
deze vraag een scherp omlijnd ant
woord te geven, doch in beginsel kan 
men als richtlijn nemen, dat een niet-
ingeschrevene alleen „verslagen" mag 
maken, welke niets anders mogen 
bevatten dan een soort samenvatting 
van het gebodene, onverschillig of 
dit een film, tooneelstuk, muziekuit
voering, bonte-avond of wat dan ook 

Op Woensdag 22 December j.l. is in Pulchri Studio te 's-Graven-
hage de Prof. Goedewaagenprijs door den vond. Secretaris-Generaal 
van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten, uitgereikt 
aan een viertal journalisten. De wrid. Secretaris-Generaal, Jhr mr 
S. M. S. de Ranitz, temidden van de prijswinnaars, de heeren (v. I. 
n. r.): Chr. de Graaf f, pl.v. hoofdredacteur van het Algemeen Han
delsblad, H. Lindt, hoofdredacteur van de Arbeiderspers, M. van 
Nierop, hoofdredacteur van het Twentsch Nieuwsblad en W. van 
Heugten, hoofdredacteur van het Nieuwsblad van Deurne. 

(Foto C. N. F./Meyer) 

was. Het uitoefenen van critiek of 
het g-even van beschrijvingen, welke 
den lezers een idee moeten trachten 
te geven van de wijze van uitvoering, 
de spelwaarde, de regie enz. is in 
dit geval niet toegestaan. Gebeurt 
dit wel, dan is van een „verslag" 
geen sprake meer, doch van een 
„critiek". 

Of die beoordeeling nu diepgaand 
is of oppervlakkig blijft, kort of uit
voerig is, doet weinig terzake. Zoo
dra critiek geleverd wordt en het 
werk dus door den betreffenden re
censent op zijn waarde wordt beoor
deeld, moet deze in het register voor 
kunstcritici zijn ingeschreven, om 
dit te mogen doen. Vanzelfsprekend 
moeten dergelijke critieken ondertee
kend worden. 

Nu zijn er hoofdredacteuren, die 
denken zich op een eenvoudige wijze 
overal van af te kunnen maken. Zoo 
schreef een hunner b.v.: „Ik heb me 
maar voorgenomen, om in het ver
volg van alle aanmerkingen bevrijd 
te zijn, al mijn redacteuren in te 
laten schrijven in het Register". Het 
zal een ieder duidelijk zijn, dat deze 
hoofdredacteur zichzelf en het Ver
bond onnoodige moeiten bezorgt. Im
mers zal, zooals in het October-num-
mer van 1942 van De Nederlandsche 
Journalist reeds is medegedeeld de 

inschrijving' in het register niet 
willekeurig geschieden, doch zal het 
Verbond bij de bcoordeeling van een 
aanvraag „nauw samenwerken met 
de Gilden van de Nederlandsche Kul
tuurkamer, welke deskundigen zul
len aanwijzen, die te zamen met het 
Verbond de gegadigden op hun jour
nalistieke en andere cultureele be
kwaamheden zullen toetsen". De aan
melding van een niet-bevoegden cri
ticus heeft derhalve in het geheel 
geen zin. 

Twijfel is er voorts nog over het 
punt, of verslagen van dilettanten-
voorstellingen als eenvoudig verslag-
geverswerk kunnen worden be
schouwd, ook, wanneer in de versla
gen hierover critiek wordt uitge
oefend. De uitspraak te dien aanzien 
luidt, dat, wanneer van een derge
lijke voorstelling een critisch verslag 
wordt gemaakt, dit door den schrij
ver (die in dat geval behoort te zijn 
ingeschreven) dient te worden onder
teekend. 

Hopenlijk zullen bovenstaande re
gelen velen hoofdredacteuren tot 
maatstaf bij hun beoordeeling dienen 
en wellicht enkelen er alsnog toe 
brengen, medewerkers, voor wie zij 
dit tot nu toe niet noodig geacht had
den, voor inschrijving aan te melden. 

C. R. 
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Het gestadig doortambouren op een 
zeker thema geeft, allen aanvanke-
lijken weerstand ten spijt, een zekere 
resonans bij het groote publiek. Er 
bestaat een citaat, dat luidt „Die 
öffentliche Meinung lasst sich defi
niëren als das Klappern der Bretter 
vor den Köpfen", maar dat is door 
iemand geschreven, die «de massa wel 
heel erg laag taxeerde Juist in oor
logstijd bespeuren wij, hoe weinig 
er voor noodig is, om een gunstigen 
bodem voor een; zekere publieke opi
nie te kweeken. Ik heb er nooit zoo 
heel veel waarde aan gehecht, als 
onze oude couranten schreven: „Wij 
vertolken hier de meening van tien
duizenden lezers, als wij e t c " ! 

Dat is in mijn oogen altijd een schro
melijke overdrijving geweest. In wer
kelijkheid bleef men evengoed open 
oor houden voor de opinie van de 
tegenpartij. Met het zoogenaamde 
één lijn trekken van redactie en 
lezerskring dienen wij een beetje 
voorzichtig te zijn, alhoewel niet ont
kend moet worden, dat de „publieke 
opinie" in den regel niet meer be-
teekent dan de drie of vier voor
naamste berichten in het avondblad 
van heden. Morgenmiddag is die
zelfde publieke opinie allang weer 
gewijzigd. De macht van het ge
drukte woord is wel groot, maar wij 
moeten de beteekenis daarvan toch 
weer niet overdrijven. 
En nu is het typische van de zaak, 
dat zoowel journalist als reclameman 
een taak heeft, die voor een heel 
groot gedeelte parallel loopt! Beiden 
zijn voorlichters van het publiek. 
Beiden moeten betrouwbare, in elk 
geval gemakkelijk te begrijpen in
formatie verstrekken over hetgeen 
er in de wereld geschiedt. 
Nieuwe vormen van advertenties. 
Dat ook advertenties nieuws zijn, zal 
u duidelijk blijken uit den vorm, den 
toon en het uiterlijk van annonces in 
bijzonder© tijden. Reeds tijdens de 
mobilisatie kwam dit sterk tot uiting, 
terwijl men nu nog eiken dag in de 
advertenties een weerspiegeling van 
het tijdgebeuren kan zien. 
„Voorlichtende" annonces zijn nu aan 
de orde van den dag en deze ver
vullen met het voorlichtende werk 
der redactie een uitstekende taak! 
Hebt u zich wel eens afgevraagd, 
waar de moderne huisvrouw haar 
uitgebreide „warenkennis" vandaan 
heeft? Dat dankt zij voor 80 %, als 
het niet meer is, aan den inhoud der 
reclame van bekende merkenfabri-
kanten. Daarom getuigt het van 

JOURNALIST 
EN RECLAMEMAN 

(Vervolg) 
pure overdrijving, wanneer een jour
nalist zich een week of wat geleden 
op het slappe koord der reclame 
waagt en beweert, dat het toch maar 
erg verkeerd is om: te herinneren aan 
de oude merken! Deze vriend dient 
zich er eens goed rekenschap van te 
geven, wat de huisvrouw geleerd 
heeft van die merken-reclame en hoe 
de fabrikant nog dagelijks zijn trouwe 
verbruiksters in deze moeilijke tijden 
met raad en daad terzijde staat! 
Nu krijgen wij een principieel iets! 
Iemand, die geheel opgaat in de 
ideeën van dezen nieuwen tijd en! die 
studie niet baseert op een diepgaande 
kennis van economische en politieke 
stroomingen in de afgeloopen decen
nia, doch zijn kennis camoufleert met 
een vernisje, bestaande uit wat leu
zen en parate kennis, vervalt heel 
gauw in eenzijdigheid. Zoo iemand 
is gauw geneigd te zeggen, dat de 
techniek mede een der oorzaken der 
catastrophe is, want, zoo zegt hij, 
die techniek maakt het massaproduct 
mogelijk, zelfs noodzakelijk, anders 
kon de machine niet productief wer
ken, en dat massaproduct kan alleen 
dan bestaan, wanneer er op groote 
schaal reclame voor gemaakt wordt. 
Reclame is dus echt een ding, dat 
behoort bij dien afgedankten kapita-
listischen tijd, dus reclame moeten 
wij verbieden!" 

Dat klinkt nu wel heel aardig en 
logisch, maar men slaat de plank 
mis, wanneer men zoo redeneert. Dan 
gooit men het kind met het bad
water weg. Men kan de techniek (en 
ook de reclame!) niet zonder meer 
veroordeelen. De ontwikkeling der 
techniek zal heusch nog wel verder 
gaan (evenals die van reclame!), 
maar een verstandige regeering zal 
er met Argusoogen voor waken, dat 
niet een kleine groep van personen, 
zooals vroeger, de techniek in han
den krijgt en haar zal uitbuiten ten 
nadeele van millioenen. Precies zoo 
zal het met de reclame gaan. Te be
weren, dat reclame een gevaarlijk en 
overbodig hulpmiddel is in onze eco
nomische samenleving is even on
zinnig als te betoogen, dat electrici-
teit overbodig en gevaarlijk is, omdat 
er helaas wel eens iemand door hoog
spanning om het leven komt. Wij 
willen ons hier bezighouden met het 
positieve. 

Tot hun geruststelling kan ik den 
journalisten wel voorspellen, dat de 
reclame zich in de naaste toekomst 
grondig zal veranderen. Reeds zien 
wij deze verandering komen door de 
„voorlichtende" advertenties, waar
aan geen enkele directe verkoop-
gedachte meer ten grondslag ligt. 
Het getuigt toch immers niet direct 
van een „kapitalistischen geest", 
wanneer een fabrikant aan den lezer 
vertelt, hoe hij den levensduur van 
zijn artikel belangrijk kan rekken! 
Dat lijkt veeleer op zelfverloochening! 
Zij, die kennis hebben kunnen nemen 
van de geweldige veranderingen, die 
het Duitsche reclame-wezen in de 
afgeloopen tien jaar heeft door
gemaakt, zullen deze gedachte vol
komen begrijpen. 

Pleidooi voor een betere 
samenwerking. 

Ik voor mij zie voor de naaste toe
komst een innige en oprechte samen
werking tusschen journalisten en 
reclamemenschen, teneinde het pu
bliek voor te lichten over alles, wat 
het voor het dagelijksch leven, voor 
ontspanning en cultuur noodig heeft. 
Dat hieraan een politieke verande
ring van pers en publiek vooraf zou 
gaan, zal u duidelijk zijn. Men zal 
dan de reclame niet meer kunnen 
veroordeelen, als „een uitwas van 
het kapitalistische systeem", integen
deel, men zal dan pas goed inzien, 
wat goed geleide, om het maar eens 
te zeggen, „volksche" propaganda 
vermag. De fabrikant zal dan niet 
meer op losse schroeven gaan be
toogen, dat dit of dat artikel „het 
beste" is, zooals de „kapitalistische" 
reclame in den simpelsten vorm be
toogde. Gebonden door nieuwe econo
mische en ethische voorschriften en 
in het kader van de nieuwe gedachte, 
die publiek, handel en nijverheid zal 
bezielen, zal dan ook dé reclame 
nieuwe vormen aannemen. Daarover 
zal ik gaarne eens in een volgend 
artikel iets vertellen. 
Tot besluit nog alleen dit: 
De journalist moge in het verleden 
vaak gereede aanleiding hebben ge
had om de reclame te haten. Thans 
en vooral in de naaste toekomst, 
dient hij echter niet langer afzijdig 
te staan van dit uiterst belangrijke 
onderdeel van het bedrijf, waar hij 
werkzaam is. Tot mijn spijt moet ik 
het hier zeggen, er zijn meer reclame
menschen, die zich verdiept hebben 
in de journalistiek, dan journalisten, 

Vervolg op pag. 7 eerste kolom 
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De Contributieregeling voor het jaar 1944 

Aanmelding voor net Letlerengilde 

oer Neaer lanascne Kultuurkamer 

Het blijkt noodig, de aandacht van 
de hoofdredacteuren, vooral van tijd
schriften, eens extra te vestigen op 
hetgeen Beschikking No. 14 van 
den Verbondsvoorzitter bepaalt over 
medewerkers op letterkundig gebied 
en hun aanmelding bij het Letteren-
gilde. 

Deze beschikking luidt als volgt: 

Met ingang van. 15 Maart 1943 is 
het den hoofdredacteuren van nieuws
bladen en tijdschriften nog slechts 
geoorloofd poëzie, letterkundig proza 
en opstellen over nog levende letter
kundigen (met uitzondering van ac-
tueele boekrecensies) op te nemen, 
indien de schrijvers daarvan zich 
hebben aangemeld voor het lidmaat
schap van de Nederlandsche Kultuur
kamer, teneinde te worden georgani
seerd in het Letterengilde. 

De hoofdredacteuren zijn verplicht 
alvorens tot publicatie van boven
bedoeld werk over te gaan, zich er 
van te vergewissen of de aanmelding 
heeft plaats gehad. 
's-Gravenhage, 22 Februari 1943. 

De Algemeene Voorzitter. 
(w.g.) P. J. VAN MEGCHELEN. 

Uit het Beroepsregister geschrapl 
De journalist G. F. B. Damen, 

laatstelijk wonende 2e Adelheidstraat 
213, Den Haag, Haagsch medewer
ker van verschillende bladen, is met 
ingang van 5 November 1943, op 
vordering van den Voorzitter van het 
Verbond door den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Volks
voorlichting en Kunsten uit het be
roepsregister geschrapt, wegens over
treding van artikel 12, eerste lid, van 
het Journalistenbesluit. 

(Vervolg van pag. 6). 
die zich interesseeren voor reclame. 
Wellicht dat eenige lezingen, die het 
Persgilde zou kunnen organiseeren, 
de banden tusschen beide categorieën 
nauwer zou aanhalen en dat wij niet 
langer „getrennt marschieren", maar 
ons naast elkander zetten aan ons 
beider verantwoordelijke taak: Cor
recte voorlichting van het groote 
publiek. W. N. v. d. SLUYS Jr. 

In de bijdragen, voor het lidmaat
schap van het Verbond voor het jaar 
1944 worden geen wijzigingen ge
bracht. De bijdrage-schaal, zooals 
deze met ingang van 1 Januari 1943 

Bruto-bijdrage: 

A. Ten aanzien van journalisten in hoofdgroep, voor een inkomen 

is vastgesteld, blijft dus ongewijzigd 
van kracht. 

Volledigheidshalve wordt deze 
schaal hieronder nogmaals opgeno
men: 

ƒ0.70 per maand 
1 % 
1% % 
iy2 % 
i% % 
2 % 

f 4.20 
., 2.— 
, 0.50 

tot ƒ 83.33 p.m. 
boven ƒ 83.33 tot " „ 166.66 „ 

,, 166.66 „ „ 250.— 
„250.— „ „333.33 „ 
„ 333.33 „ „ 416.66 „ 
„ 416.66 

B. Hoofdred.-direct, (uitgever) 
Hoofdredacteur in nevenberoep 
Journalist in ruste 

AFTREK: 
I Gehuwden-aftrek: 

Aan gehuwde leden wordt een aftrek van 10 % van de bruto bijdrage 
verleend. 

II Kinder-af trek: 
Kinder-aftrek is slechts toegestaan voor kinderen, waarvoor den 
leden voor de berekening van de inkomstenbelasting c.q. loonbelas
ting kinder-aftrek is verleend. 
De kinder-aftrek bedraagt per kind tien procent van de bruto 
bijdrage. 

Aan de onder categorie B. van de bijdrage-schaal genoemde personen 
wordt geen gehuwden-aftrek en/of kinder-aftrek verleend. 
De netto bijdrage bedraagt minimaal ƒ0.50 p.m. 

De heffing van het, lidmaatschaps
geld geschiedt eveneens op gelijke 
wijze als dit voor het thans loopende 
jaar wordt gedaan, nl. ten aanzien 
van de in vast dienstverband bij een 
uitgever werkzaam zijnde journalis
ten door middel van inhouding van 
de bijdrage op hun salaris en ten 
aanzien van de zelfstandige journa
listen door persoonlijke betaling 
rechtstreeks aan het Verbond. 

Zooals bekend, worden de door de 
zelfstandige journalisten over 1944 
verschuldigde bijdragen vastgesteld 
aan de hand van hun inkomen over 
het thans loopende jaar, terwijl de 
in vast dienstverband werkzaam 
zijnde journalisten van de eventueele 
journalistieke neven-inkomsten, die 
zij over dit jaar hebben genoten, in 
1944 contributie verschuldigd zijn. 

Teneinde deze bijdragen te kunnen 
bepalen, is inmiddels aan alle jour

nalisten in hoofdberoep een vragen
lijst toegezonden, waarop o.a. de in
komsten over 1943 moeten worden 
ingevuld. 

De praktijk heeft geleerd, dat het 
invullen van deze vragenlijst in som
mige gevallen moeilijkheden heeft 
opgeleverd en daarom volgt hier
onder eenige toelichting op de vra
gen, zooals deze in de lijst zijn ge
steld : 

sub 2. De daarbij gestelde vragen 
moeten uitsluitend worden ingevuld 
door de in vast dienstverband werk
zaam zijnde journalisten. De zelf
standige journalisten laten deze 
ruimte dus onbeschreven. 

Bij 2 B zoo mogelijk den naam van 
het blad op te geven. 

2 C. Hierbij bruto salaris per 1 Ja
nuari 1944 vermelden. 

sub 3. De hieronder gestelde vra
gen moeten uitsluitend worden in-

JONGE JOURNALISTEN 
Voor het Bureau Perslectoraat van de af deeling Perswezen van het 
Departement van Volksvoorlichting en Kunsten te 's-Gravenhage 
worden enkele jonge journalisten gevraagd. 
Uitvoerige sollicitaties onder opgave van journalistieke practijk alleen 
schriftelijk in te dienen. 
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gevuld door de zelfstandige journa
listen, dus door hen die niet in vast 
dienstverband bij een uitgever werk
zaam zijn. 

Onder 3 B op te geven het gemid
deld bruto inkomen per maand. 

Sub 4. Deze vragen weer uitslui
tend in te vullen door de in vast 
dienstverband zijnde journalisten. 

Onder 4 B te vermelden de bruto 
neven-inkomsten over het jaar 1943 
in één bedrag. 

Onder 4C uitsluitend op te geven de 
bladen waaraan men in 1943 bij
dragen heeft geleverd ens voor welke 
bijdragen men betaling heeft ont
vangen. 

sub 5. Het kan voorkomen, dat een 
journalist gedurende b.v. het eerste 
halfjaar 1943 zelfstandig werkzaam 
is geweest en daarna in loondienst 
LS getreden. Over het eerste halfjaar 
heeft hij dan een maandelijks wisse
lend inkomen genoten, terwijl hij 
over het tweede halfjaar van een 
vast inkomen verzekerd is geweest. 
In dat geval wordt als maatstaf voor 
de berekening van de verschuldigde 
bijdrage aangenomen het bedrag dat 
hij uit vast dienstverband geniet. 

Omgekeerd, wanneer een journalist 
gedurende het eerste halfjaar 1943 
in vast dienstverband werkzaam is 
geweest en gedurende het tweede 
halfjaar als zelfstandig journalist, 
zal de bijdrage worden bepaald aan 
de hand van het inkomen dat hij 
over het tweede halfjaar als zelf
standig journalist heeft genoten. 

Vanzelfsprekend moet zoowel onder 
vraag 5 A als 5 B het bruto inkomen 
worden opgegeven. 

sub 8. Indien deze vraag bevesti
gend wordt beantwoord, vooral te 
vermelden of het opgegeven bedrag 
per maand of per jaar is. 

Teneinde een vlotte afwikkeling van 
de vaststelling der verschuldigde bij
dragen te verzekeren, wordt den 
leden dringend verzocht er voor te 
zorgen, dat de ingevulde vragen
lijsten uiterlijk 10 Januari a.s. aan-
de administratie van het Verbond 
worden teruggezonden. Kan door 
bijzondere omstandigheden de vra
genlijst niet op genoemden datum 
worden geretourneerd, dan dient de 
reden daarvan ter kennis van het 
Verbond te worden gebracht zoodat 
niet noodeloos tijd en kosten aan het 
zenden van aanmaningen behoeven 
te worden verspild. 

Bij niet tijdige inzending van de 
vragenlijst, zonder dat het Verbond 
van de reden daarvan op de hoogte 
is gesteld, zal het inkomen van den 
betreffenden journalist worden ge
schat en de verschuldigde bijdrage 
ambtshalve worden opgelegd. 

Ten slotte wat betreft de betaling 
van de verschuldigde bijdragen. Zoo-
als 'bekend, moet de,bijdrage maan
delijks op den tienden van de maand 
volgende op die waarover de bijdrage 
verschuldigd is, worden voldaan. De 

' bijdrage over Januari moet dus uiter
lijk 10 Februari d.a.v. zijn betaald. 

Hoewel in het algemeen het over-
groote deel van de leden aan deze 
voorwaarde prompt voldoet, is er 
altijd een bepaald percentage dat 
eerst dan tot betaling overgaat, 
wanneer het één of meerdere malen 
aan zijn betalingsplicht is herinnerd. 
Het is zonder meer duidelijk, dat 
hierdoor de werkzaamheden van de 
Verbondsadministratie onnoodig wor
den verzwaard. Ter wille van een 
behoorlijke administratie is het Ver
bond verplicht- aan de vastgestelde 
regeling betreffende de betaling van 
de lidmaatschapsbijdragen strikt de 
hand te houden, en kan het daarom 
niet aan de leden worden overgelaten 
de bijdragen willekeurig naar eigen 
verkiezing te voldoen. Bij niet 
prompte betaling is het Vertoond dan 
ook genoodzaakt tegen de betref
fende leden maatregelen te nemen. 

De Verbondsadministratie, die ook 
genoodzaakt is haar werkzaamheden 
met een minimum aan personeel te 
verrichten, doet een beroep op de 
medewerking van alle leden om door 
tijdige betaling van de verschuldigde 
bijdrage een behoorlijken gang van 
zaken te bevorderen. 

Kring A m s t e r d a m 

De kring Amsterdam van het Ver
bond van Nederlandsche Journalisten 
heeft met een bijeenkomst in Hotel 
American op Woensdag 8 December 
zijn winterseizoen geopend. 

De Voorzitter deelde in zijn ope
ningswoord mede, dat eenige verande
ringen hebben plaatsgevonden in den 
Raad van Advies. Collega Kemp 
heeft de journalistiek verlaten, col
lega Putman verzocht van zijn taak 
in het advies-college ontheven te 
worden. Als nieuw lid van den Raad 
van Advies zal Piet Donker zitting 

hebben, die tevens het secretariaat 
van den Kring waarneemt. 

Deze bijeenkomst kreeg ongewone 
beteekenis door een kleurige en be
langwekkende voordracht van Mr. 
P. J. Mijksenaar, Chef Gem. Bureau 
voor Inkwartiering, die sprak over 
„De Amsterdamsche krantenschrij
vers van 1600—1900". Hij wist aan 
dit onderwerp als oud-journalist voor 
journalisten bijzonder reliëf te geven. 
Een uitgebreide en met behulp van 
het Amsterdamsche Gemeente-archief 
samengestelde tentoonstelling van 
drie eeuwen Amsterdamsch kranten
wezen diende ter illustratie van 
Mijksenaar's door alle aanwezige col
lega's bijzonder op prijs gestelde 
lezing.. 

Verlenging geldigheidsduur 
van de Journalistenpassen 

De bij den aanvang van dit jaar aan 
de leden uitgereikte journalisten
passen zullen ook voor het jaar 1944 
in gebruik blijven. De passen met 
het jaaropdruk 1943 moeten echter 
vóór 15 Januari a.s. worden ver
lengd. Deze verlenging zal geschie
den door opplakking van een zegel 
met het jaaropdruk 1944 op de plaats 
waar thans het jaartal 1943 voor
komt. Hieronder is een afbeelding 
van het zegel afgedrukt. 

44194419441944194419441944 
441 
441 
441 
443 
44194419441944194419441944 
De zegels, welke aan de achterzijde 

gegomd zijn en dus op eenvoudige 
wijze in de passen kunnen worden 
aangebracht, zullen aan de leden 
worden toegezonden. De passen moe
ten dus niet ter verlenging bij het 
Verbond worden ingeleverd. 

Het zegel wordt aan de leden toe
gezonden na betaling van het ge-
heele over 1943 verschuldigde lid
maatschapsgeld. 

Zooals gezegd, loopt de geldigheids
duur van de passen met het jaar
opdruk 1943 op 15 Januari a.s. af 
en het is daarom van het grootste 
belang, dat de leden ervoor zorgen 
de over 1943 verschuldigde contri
butie op tijd te voldoen. 

Met de verzending van de zegels 
wordt begin Januari een aanvang 
gemaakt, zoodat momenteel geen 
verzoeken om toezending van het 
zegel behoeven te worden gedaan. 

Verantwoordelijk redacteur: J. LEARBUCH te 's-Gravenhage. 
Riviervischmarkt 2, 's-Gravenhage. — Verschijnt maandelijks. 
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