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EEN DER HOOFDREDAKTEUREN
VAN "DE TELEGRAAF"

GAAT HEEN.
•

De familie Holdert moet meer
invloed hebben.

AMSTERDAM, 8 becember. - ~aar wij ver
nemen, is de heer J. Ver bie s t met ingang
van j.l. Zaterdag afgetreden als lid van de

, hoofdredaktie van het dagblad "De Telegraaf",
~ na gedurende ruim zes jaren aan dit blad Yer

bonden te zijn geweest.
Na. aanvankelijk als ekonomisch redakteur aan

het blad te hebben gewerkt, werd de heer Ver
biest in 19:H met den heer Kievit de .Tonge
meiie hoofdredakteur van "De Telegraaf" om
nadien met de heeren Fraenkel en' mr. dr. Goed
hart de hoofdredaktie te blijven: voeren.

Wij kunnen omtrent dit uittreden van den
heer Verbiest, dat, naar ons gebleken is, in de
kri' van de "Telegraaf"·redaktie gToot op·
ziell-rreeft gewekt, wijl van een zoocianig voor
nemen vrijwel niemand iets afwist, bet volgende
mededeelen:

De heer Verbiest is 1;1an "De Telegraaf" niet
alleen lid va,n de hoofdredaktie geweest. Deze
, unktie was el' n.l. eene, welke, sedert de Iaat

e paar jaren, eerst in de derde plaats kwam.
e dagblad-onderneming "De Telegraaf" is
de laatste jaren uitgegToeid tot een groot

rn en sedertdien vervulde de heer V e 1'-

"\ st aldaar een drielooige funktie. Hij was
in deO eerste plaa ts aangewezen als toekomstig
bewindvoerder, in de tweede plaats als onder-
~ur en in de derde plaats als lid der hoofd-

lJl" C ,da113~it"de motioeven,
welke den heer Ver bie s t tot zijn aftreden
noopten, gelegen in het feit, {lat de voornaam·
ste eigen~ar van "De Telegraaf", de heer H.
M. C.H 0 I der t te Parijs, voor de toekomst
l1ieuw~ voorzieningen wenschte te treffen, waàr
mede de heer Verbiest meende zich niet te kun
nen vereenigen.

Toen de heer Verbiest in 1927 tot toekomstig
'bewindvoerder werd aangewezen, werden, zoo-

I
!als zulKS bij den uitbouw vall een concern ge
bruikelijk is, regelin~ getroffen voor de toe- . :
lwmst. Deze betroffen' o. a. de ,aanwijzing van

Ieen 0,peenvolgende reek,s bewindvoerders, waar
ltoe, .met den heer Verbiest i~ de eer~te ~laats

\ 'be 0 ide "dè hl'oorlel; van den heer - H. M. C.
IHö ot, de heer :1<'. H. J. Holdert, de tegen-
woo'ráige diTekteuT van "De Telegraaf".

; ~et die regeling heeft de heer Verbiest zich
'destijds kunnen vereenigen, wijl zij ten duide
'lijkste uitstippelde in wiens handen het beheer
van de onderneming zou liggen.

Nu eenigen tijd geleden evenwel heeft de heer
'H. M. C. Holdert te Parijs zijn. voornemen ken-
obaaT gemaakt om ter zake der toekomstige con
cernleiding een 'figuur in het leven te roepen,
waarbij dè heer Verbiest in zijn tegenwoordige
funkties wel is waar volkomen gehandhaafd zou
zijn gebleven, maar waar tegenover staat, dat
door een zeer ingewikkelde konstruktie van de
nieuwe regelingen, aan de familie van den heer
H. M. C. Holdeli; in de toekomst een belangrijk
~rootere invloed zou worden toegekend dan in
de oorspronkelijke overeenkomsten was vast-

.• gelegd.
Deze nieuwe konstruktie was voor den heer

Verbiest, naar wij vernemen, niet aanvaard
.1'. In verband hiermede meende hij zich voor

o~ leidende funktie aan "De Telegraaf" niet
langer beschikbaar te kunnen stellen en der
halve was hij van oordeel, dat het neerleggen
van zijn voornaamste funktie, n.l. die van toe
komstig bewindvoerder, als konsekwentie moest
medebrengen het neerleggen ook van zijn beide
andere funkties, die van onder-direkteur en van
lid der hoofdredaktieo

Zaterdagmiddag omstreeks halfvijf heeft de
heer Verbiest op het mededeelingenbord op het
redaktiebureau van "De Telegraaf" een bericht
doen aanplakken, waarin hij van zijn ontslag
neming mededeeling deed en den leden der
redaktie dank bracht voor de journalistieke
samenwerking.


