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Hat betrekking tot het onderwerp Politiak in Joumaliatiaka an kunstenaarskringen werd van goed geïnformeerde
•ijda het narolganda gerapporteerd.
In Djb. Qroana mn 4 Januari jl. ia aan stuk verschenen van da hand van Mr. Herzberg, dut zich keert tegen da
publicatie van het Parool van 20 Dacenber 1951» waarin op
vrij seharpe wijze werd gewaarschuwd tegen de ooaaranla—
tiaohe politiek van Da Groene. In dit artikel wordt tussen
da regels door gedreigd «et stappen, welke da redactieraad zich nog voorbehoudt te doen en het schijnt dat dit
•o e t alaan op aan proces dat aan kort voor de aanstaande
verkiezingen tegen de :;.v.d.A. zou willen gaan beginnen an
dat dan ainder om da inzet zou gaan dan om de gelegenheid
om bepaalda stukken openbaar te naken, welke compromitterend
zoudan zijn voor enkele parti j voormannen. Hen sou Da Groene
daarbij als publicatiemiddel buiten schot willen laten
blijven, maar rakenen op welgezindheid van andara persorganen, waarbij personen genoemd worden uit de kringen van
het Handelsblad, de Hieuwe Rotterdamse Courant, da Linie
en zelfs de Telegraaf aan potentiile medestander wordt genoemd.
Of het artikel in Hat Parool nu. geboren ia uit een
volgens geruchte bestaande controverse tuaaan da heren
Koevts an Goedhart of loa daarvan uit de pan van aan dar
beide haren is gekomen, gebleken zou rol gans Parool kringen
zijn, dat ha t artikel het Parool ankela honderdan opzeggingen zou habban gekost en dat de Groene sterker is dan aan
zou dankan. Vrij zeker is bekend, dat De Groene dit afgelopen jaar inderdaad bijna 6.000 nieuwe abonna'a heeft geboekt, an dat in aan Jaar waarin da meeste weekbladen bij
hondarden en duizenden zijn teruggelopen. Opmerkelijk is
bijvoorbeeld, dat zowel SIaavier aio de Groene bewaren,
dat vale Slaeviarlezers naar De Groene *Overlopen", wat
politiek nogal aan stap lijkt!
Afgezien van da voor aij (rapportuur) boven twijfel
varhaven vakmanschap van Da Groene, an afgezien van da
klantenbinding, dia dit blad heeft bereikt door eigendom
van zijn lazers te worden, an deze coöperatieve "leden" op
cultureel gebied allerlei voordeeltjes te bezor^ant afgezien dua van objectief—kwalitatieve aantrekkelijkheden,
lijkt het mij toch dat voor deze inderdaud fantastische
groei (Da Groene had voor da oorlog aan totale aboimakring van nog gaan 7.000 !!!) een andera aanleiding baataat.
Ean amnlaidinj, dia in afgelopen jaar al vaker in mijn
rapporten naar voren ia gakomeas het neutralisme.
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Bat kaa geen toeval zijn dat in frankrijk da nieuwe
eigenaars (aareadeela MBP aa Aaerikaano geld) an dua falla
anti-aoatralistan) Tan La Moada hun hoog aangekondigde rocraeaena om bat blad aan andara poli tl «ka kocra an borenal
aan andara hoofdredacteur te garen, rrij haaatlg habban aoetan inallkken op aan Banier, waarover da hele Traas e para
gegniffeld heeft. BBOTS-MSfilAit ateriger In de hoofdredacteurs*
atoel dan ooit tevoren, an schrijft openlijker neatralistisoh
dan onder da rorige directie, an da oplage ia sedert zijn
aaablijven bekend werd, gestadig gegro&id tot boren bat poll,
dat het had To<5r de ovsrnaae* 3r«mia tam hot toeval zijn,
dat in Engeland de Manche*ter Guardian en la Obaerrer gegroeid
aijn terwijl da aee&ta blaian terugliepen. En lic ben er ran
overtuigd, dat do «ouderlijke toeloop naar D-5 Qroena (an het
fait, dut op het eind Tan het Jaar, TOOT elk weekblad een
oritieka periode, slechts enkele tientallen opzeggingen
bianenkwaaaa tegenorer noraaal enkele bonderden) grotend««la
Tarklaard aoat worden uit de omerkbare aaar gewisse groei ran
Q
het neutraliame ia Hederlaad. Hat feit, iat Da Groene da
Strlngfellow Barr—gedachte ia Saderland galaaoeard heeft, aa
daze beweging op do been heeft geholpen, zal hier niet rree*d
aan zija. Hat naae onder iatelleotueal-katholieke kringen
aohljnt dat vele reaerrea te hebben weggenomen.
Ik aaan dan ook, dat zowel de actie ran het secretariaat ran de P.r.d.A. ala ran Parool, en rooral de te neaan
tegenatappen raa Da 3roeae, als eea paar zattan gezien oosten
worden, niet op het bord eoaanaisae- anti- eoaaoniaae, maar
aaatralima rarsua Atlantia-pactiaaa» On niet te xeggens
aaatraliaae reratui Aaerikanisae, want ik (rapporteur) geloof,
dat het aeatrallsaa zoal3 iloh dat aan het ontwikkelen ia
•la balde
(xotaadaala J|a zien is als de tegenhanger ran het antiCwrallaa
oowtvniaaM**/ negatief als een angst roor inmenging door fan
poaltiaf
ran beide groot-aaobtea in het Huropeaa huis. ifaar iua da
te aiaa
toon raa da droaaé altijd t&aalijk onafhankelijk ia s» wee a t
ala eea
ia de zin ran» balde kanten ran elke cadailla tonen, aa waar
atrijdbaar
Da Croena da laatst* twee Jaar aaer atrict ook op het gebied
"'•Baaiand reraua Aa«rika talkans zowel goede ala kwade dingen
over bal da partijen heeft geschreven, en daarbij telkens,
rooralia da culturele pagina*s, een ultgangapont haaft gezocht
ia da Soropeaa levenswijze en denk-traditle, aoeat De Groen*
•ija laaara wal aterk neutral!atiseh aandoen. Sn daa klaarblijkelijk net d&t geren, waar reien heimelijk naar varlangdaa*
Hu ia dat neutralisaa nisoohian ton dele nog eea normale
aa aanvaardbare reactie van het Suropeea indirldualisae op da
overh««roanda rol die USA en VSSB. in het heden spelen. Hat
grote govaar is «chtor, aa dat is ook misschien wat P.r.d.A. aa
Parool £e Oroane ran hand— en spandiensten aan het oaanunlama
dead baschuldi^an« dat de conemniaten aan de anti-wi«—dan-ooktenrtens ran het neutraliaae rrij aakkelijk eaa uitsluitend
anti-A»erlka—tendena kunnen garan. Ik bedoelt stn wat ik het
laatste Jaar aan ontwikkeling ü«« in de door ai j bastrskaa
intellectuale en artiutieke kringea staaft Bij daarin, dat het
neutralisme ran huis uit zowel anti-ooaafOniatisch als anti—
Aaarikaaaa ia) dat echter deze anti-atemalngen maar zeer rage—
lijk aan da betrokkenen bewuat zijn, oadat zij in hoofdzaak baataaa alt eea sakara onruat-zonder-naaai en dat hst daa voor
handige propagandisten niet moeilijk aoet zija oa onder dia
neutral!aten, die uit da a.g. progreaaiera richtingen koaao,
daze behoefte aan neutralisme alt te leggen ala alleen gebaaeerd
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op jen (ovarigena vaak door da Amnrikaana*
tactloouhöid gevoed) aati-amarikanl «ma» Caarmae de oc
ten don in d* aereto plaats winnen dat de tegenatand tegen
BiHwlftn«* vermindert j in d* twe«d* plaats da geeatan varder
corrumperen voor bon oultunl*—toaaaderiuga-propact&nda.
Ba wat :ik.
. . .er d* laat at« tijd van merk wordt er ia
kuaateaaaratrlngen in hocfdta&Jc uit dit vaatje ga tap 11
latea va nou aio Europeanen onder elkaar blijven, die jongen*
uit A&arika zijn zo volstrekt a-cultureel dat XQ Europa alleen
maar üe dood in kunnen Jogon. Latsa *« de öt^i olijvttn in
eigen huis, en niet vergeten dat do ".satanse beschaving ia
voortgekomen uit hat continentale areaal, ^e u t-Rusland
inoloia. on dan voert ««u «legaat hat klaaaieke ballet,
TSJiCÜOV, ÖOGII, 3ïAHIc.L/.V3ILl, «n aoa maur op, ten tonen....
Iaarbi< men in da politiek ni-tt noga vergaten, dat lad*rdaad
d* Suaaiachss invloed op onze oultuur tamelijk groot is, *a
dat met name onder de intellectuelen e«n grote afflaitait bant aa t voor ie noc=<tsrr«rJcan der Euaaiuche litteratuur, moelek
en dans. ïia bijvoorbeeld da toch bepaald niet pro—«oantinl•tisoha Antoe. TAS DDIBKSBtSi! hoort aprekvn op Ko*p*l of Kring,
soa bepaald danken met een bewonderaar van da USSR te doen t*
hebban col re hè. c^^prük cy bovenbedottlae terreinen komt*
Ik geloof aan ook dat de P.v.d.A. ?«a anorme fout
5*m«akt heeft nat zijn a^mvel op is 9roene, di* door vel*
persorganen als «an aanval op Ie persvrijheid wordt gevoeld
(al» een ketterjagarij ia de geest van het Maoart/aniam* ia
imerika), ea die mioeohian door velen ook: f?el wezenlijk als
eau aanval op bet neutreliame wordt gevoeld.
•aar mijn - onpolitieke- aanleg 3 oud on de partijen er
goed aan doaa veer alias gewoon ean eind j a moe op te lopea merk
de netitrallut! söhe atrtming", aaar on passant doka al a goe4
uit te laggen aan walk gevaar van corruptie der geantan d*
Beutr&liQten sich blootstell&n. Dus ia do gseul vans
nautr&limé t Goed» natuurlijk, «ij in oi-y hart ook aan b«*tj*.
laar allaan op voorwaarde, dat KV er niet utmtraal—ta(0a—**a—
kunt vctn «orden, en ono >1u^ on^un»rkt optinjtallon voor de
andere kant.
Eodrc nu de j.'ro:j«gf.ad& rtocr Au anilcre partijen wordt
govoer-1, vooral dcor >U eocisliEton, oen ik bang, dat maa
va l o kieraera uit n^ratr-ili 3i:a otraJra in hot aoaiEaalatia^h*
•temhokjc zal iirijvon. 3f»ji ICOQ lao boter de wind van "•»
Karope i-j my =a3tla" f.n oigan seilon opiran^on, «n alet (roor di
tovaalata k«or ) de oocwuniatan giv»ti:i nat propagnnda-*ü.dd*l
oad*au do*n.sant do oorlogovriies, hoo^el op het oind ven hot
jaar geluwd f d« aorraptiaoohanrialan in do H3A, do herbewapening van £uj.«fcuict en Spanje} dq bi»?«»-ïting vnn all* hog*
ailitaird poutan door AmeriJowten} hat «luiten van da tolgran—
»e,i ia da ~J.xl TOOT vele aoorten inroorj de laatdunkendheid
waarmee soaai^e Am«rika<ui8a reitu^-mKccrrligerf} in Kurope ov*r
horuiwl en icuua'.rie aini«r uitlaüo.if dit alias nijn nven so—
vele wupaua in GO hanü ^an rte üOffla-oUati -,cha propaganda alhier,
De aijt'ora van de opla^^rt vn Tsr^ohillende dag—
Vla<5«a,im h*t lioht van d* behoef 19 bij het publiek aan
n*atrallsme *a atringfallowbarr-iame, en d* mat* waarin veraohillende blad*a daaraan tegemoet komen, apr**kt ov*r hat
elg*m*en *ea duidelijk* taal. Aan de kop dua D* Oroaa*. di*
ia ean Jaar tijd van 15.000 vaate abonna'a ateeg naar
21.OOO (ruim 30 jtl) an een loaae verkoop van bijna 900O.
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Oplage momenteel tussen de 32.000 en 35.000. Bij de nummers
over BARR «elfs 40.000. BIa«vier daalde van ca. 120.000
na*r 98.000 (oplage oa. 105.0OO).
De Parooloombinatie steef naar 233.000 (in Amsterdam alleen
naar 145.000, ondanks de concurrentie van De Telegraaf);
het Trije Tolk daalde tot ca. 270.0OO (twee Jaar geleden
nog 340.000). De Tolkskrant liep ondanks de Telefraaf
nog iets op, na eerst aen sterke inzinking, en staat zowat
op 160.000 abonnementen en raate verkoop. De Telegraaf
liep weer terug naar minder dan 50.000.
TriJ Hederland ia nogal teruggelopen! de juiste oijfers
heb ik niet kunnen krijgen, maar liggen volgens geruchten
op oplage 23.000 (abonnementen ca. 14.000 ??). Het Handelsblad liep iets op, naar 66.000, Trouw liep terug naar
139.000, en de Waarheid naar ca. 104.000 (wat toch altijd
nog een heleboel is). Hieroij dient opgemerkt dat de
terugloop van de totaalcijfers van De Waarheid een onjuist
beeld geeft, omdat het verval vooral in het eerste
kwartaal schijnt gezeten te hebben. Daarna schijnt De
Waarheid weer regelmatig gegroeid te zijn. Men schati
l April 88.000, l Juli 90.0OO, 31 December 104.000. Althans
cijfers in deze richting. Overigens meen ik dat De Waarheid
•elf opgeeft 120.000 abonnementen te hebben. In elk geval
draaien ze altijd aanzienlijk meer dan hun vaote verkoop,
zulks ondanks de hoge papierprijzen. Het schijnt, dat juist
deze, door het partijbestuur vereiste "overdraai", die voor
uitventen en gratis propaganda wordt gebruikt, het blad
economisch de strop omdoet. Hst is mij althans bekend, dat
bij de redactie sterke tegenkanting tegen deze kostbare
politiek, en van l Januari af nog kostbaarder politiek,
bestaat.
Terugkomende op mijn uitgangspunt na deze kleine
uitweiding, lijkt hot mij opvallend dat de bladen, waarin
ds neutraliatiBOhe tendens het duidelijkst verklankt wordt,
de enige zijn, dia zich of handhaafden, of lezers wonnen;
en dat de bladen die er tegen in glngan, nogal wat lezers
verloren. Bn men bedenke dat ik althans, ondanks bepaalde
artikelen van GOEDHART, TAS of eventueel KOBTïi zalf, op
grond van de intern» verhoudingen en wat daarvan in het
blad uitstraalt, Hat Parool reken onder de bladen waarin
het neutralisme geinfiltjeerd is. Hos de strijd tussen de
redactie en KOETS tegenover GOEDHART o.s. afloopt, lijkt
me niet zo twijfelachtig.
Als terugblik (de tijd van het jaar is er naar,
l Januari!) geloof ik dus bij pers en artistiek-intellectuel»
kringen te ziens een vermindering van het werkelijke
communisme.!**groeiend anti-amerikanisme, wat misschien nog
•••n enorme
gevaarlijker is dan openlijk communisme. Verder» een sterk
toeaame raa
gegroeide goodwill ran Den Haag, vooral met het nieuwe
het neutrmKabinet, en zeker op hot gebied van OKv, en daardoor een
11 «M, «a
••d* daardoor minder voedzame bodem voor ranouneoommanisme. Doch daarnaast staan de papieron van het huidige Rusland in deze
••n hevig
kringen bepaald aanzienlijk beter dan een jaar geleden;
man vreest hen winder, beziet ze meer "cultureel*. Dat de
afkeer van de "politiek* net het aanhouden van de spanningen
en het oplopen van de economische moeilijkheden enorm ie
toegenomen, lijkt me vast te staan. Resumerende* in mijn
ressort is het openlijk communisme grotendeels de voordeur
uitgetrapt, maar tracht het via de neutraliatiache aohterdeui
M*«•+'* te komen.

