
Ingezonden. 
-- 

Voor de laatste maal de voorstellen der Propaganda 
Commissie! 

Nu het antwoord van coli. H o f man voor mij ligt, betreur ik 
het dubbel, dat net Dep. 's-Gravenhage geen gebruik gemaakt heeft 
van de gelegenheid, welke door het H. B. geboden werd, om deze 
voorstellen door een der commissieleden te doen toelichten. 
Nu coli. H o i ma n zijn invloed niet aanwendt, om dit alsnog 

te verkrijgen, meen ik daaruit min of meer de conclusie te moeten 
trekken, dat coli. Ii o f ma n niet overtuigd wil worden. 
Dat wij 't principieel eens waren, was mij bekend. De geheele 

discussie liep juist over de methode, waarop wij ons doel wilden 
bereiken. Slechts aan één enkel bezwaar blijft coll, H <0 f m a n vast 
houden en wel aan het hebben van een eigen tijdschrift ter voor 
lichting van de apothekers. Dit is ten slotte de eenlge mogelijkheid 
nog, nu coll. Ho f man er van afziet, dit toe te vertrouwen aan 
den D. A.V. 

Vervolgens somt coli. Ho im an enkele onderdeelen oo, waar 
voor, volgens hem, gemakkelijk medewerkers te vinden zouden zijn. 
Hiermede meent bij dan de bestaansmogelijkheid van een eigen or 
gaan te hebben aangetoond. Op de Aigemeene Vergadering hoop ik 
coli. H o f ma n van het tegendeel te overtuigen. Op twee punten 
'wil ik echter nog even de aandacht vestigen. 
Op pag. 714 wil coli. Hof man de leiding der propaganda toe 

vertrouwen aan het H. B. of de Dep. Besturen. 
Ik durf gerust te verklaren. dat nooh het tl. B. noch de Dep. 

Besturen in staat zullen zijn, leiding te geven aan een bewestns. 
waartegenover zij volkomen vreemd staan, afgezien nog van de 
vraag, of een H. B., dat al zoo met werkzaamheden overladen is, 
daartoe den tijd zou kunnen vinden. De taak van een Bestuur ligt 
niet op dit gebied! On pag. 715 wil coli. Hof man de leiding toe 
vertrouwen aan een kleine redactie. bijgestaan door deskundigen op 
verschillend gebied! Deze dingen ziin in volkomen tegenspraak met 
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elkaar en kan ik met den besten wil niet inzien, hoe deze beide 
organen hun leiding en verantwoordelijkheid zullen deelen, 

Het optimisme van coll. H o f m a n voor een eigen orgaan kan 
ik. dan ook hoegenaamd niet deelen, evenmin als ik verwacht, dat 
er voorlocoiz nog iets van een nieuwe wet zal komen. 

L. VAN WER.SCH. 


