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ÏÏlet

vooruit
De bevrijding van geheel ons land
ligt nu bijna zeven maanden achter ons. Zeven maanden waarin
weer contact kon worden verkregen met onze vrienden in het land
en de opbouw onzer beweging kon
worden ter hand genomen. Zeven,,
maanden ook, waarin onder de
meest ongunstige, voorwaarden
gewerkt moest worden. Vooral
de eerste maanden waren, door het
vrijwel ontbreken van alle vervoersmogelijkheden
uitermate
zwaar. Ondanks al die belemmerende factoren groeit de beweging
van dag tot dag en van week tot
week. Wij hebben, terwijl we dit
schrijven, niet de preciese ledencijfers van de laatste^ weken ter
beschikking, ..maar we hebben
de overtuiging dat we thans meer
dan tweederde van ons vroegere
ledental hebben bereikt. Dat is
ongetwijfeld
een gelukwensen
waard. God heeft onzen arbeid na de bevrijding willen
zegenen. Hem willen we daarvoor
danken. Maar daarnaast willen we
onzen dank brengen aan dien
breeden kring van vrienden in het
land, die als vanouds, zich or>k
thans weer volop geven aan het
werk voor de christelijke vakbeweging. Wij hebben in den loop
dezer maanden ons land in de
lengte en breedte doorkruist. We
hebben gesproken in herdenkingsen kernvergaderingen, en vrijwel
overal mochten we opmerken een
groote liefde voor onze beweging
en bereidwilligheid om onze zaak
met kracht vooruit te brengen.
Wij hebben, laten we het maar
eerlijk zeggen, wel eens vrees gehad voor de jeugd. Dat de ouderen, die vóór 1940 in onze rijen
hadden medegestreden, voorzoover ze daartoe nog geestelijk en
lichamelijk in staat waren, op den
eersten oproep om de rijen te sluiten, daaraan gehoor zouden geven, daarvan waren we overtuigd.
De besprekingen in den illegalen
tijd gevoerd, stonden ons daarvoor borg.
Maar hoe zou het met de jeugd
gaan? De vraag kon wel eens benauwen. Vergeten we toch -niet
dat er bijna 5 .jaren overheen gegaan waren, waarin alle contact
tusschen de christelijke vakbeweging en de jonge christelijke
arbeiders ontbrak. In normale
tijden kwam er ieder jaar een
lichting jonge menschen onze
gelederen versterken. Nu bleef dit
vier a vijf jaren achterwege. In
normale tijden krijgt de jeugd, ook
de christelijke arbeidersjeugd, op
allerlei wijze gelegenheid zich te
scholen voor de principieele en
sociale taak die haar wacht. Op
allerlei wijze wordt in jeugdorganinisatie en catechisatie heengewezen naar de roeping om op sociaal
terrein den strijd te voeren voor
gerechtigheid, waarheid en liefde.
Dat alles ontbrak in bezettingstijd. Daar stond wel tegenover een

toenemende geestelijke verwarr.mg, radicaliseering in de begrippen en sociale nood. Wanneer
we dat alles overzien, is onze
blijdschap te grooter wanneer we
mogen vaststellen, dat niet alleen
onder de ouderen, maar ook onder
de jongeren er is liefde voor den
arbeid, bewustheid dat we als
Christen-arbeiders de roeping hebben ons volk tot een zegen te zijn,
Intusschen mag het constateeren
van dit verblijdend bewijs van
medeleven ons niet de oogen doen
sluiten voor de feiten. Die feiten
zijn, dat zelfs in den besten tijd,
toen onze beweging voor wat het
ledental betreft, haar hoogtepunt
bereikte, maar een gedeelte van
de christelijke ambtenaren en
arbeiders den weg naar de christelijke vakbeweging had gevonden. Het is niet precies vast te
stellen hoe groot dat gedeelte
was, maar dat het de 50 '/o verre
had overschreden, mag worden
betwijfeld.
Thans is dit percentage dus nog
geringer.
Hieruit kan reeds aanstonds geconcludeerd worden welk een
groot veld door intensieve propaganda nog te bearbeiden valt.
Onder de ouderen, maar vooral

ook onder de jongeren. Wij moeten al onze krachten inspannen
om beide groepen, maar toch niet
het minst de laatste, tot toetreding en dus medearbeiden te
-ctiveeren.
Ons zoo zeer beproefde vaderland heeft onze hulp noodig.
Moeilijk en zwaar zullen de komende tijden zijn.
Moeilijk en zwaar in betrekking tot
de sociale en economische vragen. Maar niet minder moeilijk en
zwaar voor wat betreft het beleven van de beginselen die ontleend-zij n aan het Evangelie van
Jezus Christus. Ook voor vandaag
geldt dat wie die belijdenis wil
uitdragen, behoort tot die secte
die overal wordt tegengesprokenDat is zoo in het persooijjijk belijden, maar niet minder wanneer
dit geschiedt in georganiseerd
verband. Laten we ook deze werkelijkheid rustig en moedig onder het
oog zien. Die werkelijkheid is
voorts, dat de revolutionaire storm
komt opzetten. De onrust neemt
toe. In het staatkundig leven, in
de verhouding tusschen de volkeren en op sociaal en economisch
gebied.
De oorlog is voorbij, maar het is
nog allerminst vrede. Het gist en
woelt overal. Wij moeten in Gods
kracht voor ons volk den vrede
^an te winnen. Meer dan ooit is
thans noodig dat de christelijke
arbeiders de gelederen sluiten.
Wij wekken hen daartoe op. De
leuze moet zijn: met volle kracht
vooruit. Ons land en volk ten
zegen!

Rechts of Links?

"UIT DEN INHOUD
Met volle kracht vooruit
Rechts of links?
„Draagt Elkanders Lasten"
in. Zwitserse'
Arbeidsconferentie.
De Troonrede
Blik in de pers. Voor vrouwen en meisjes.
feiten! In de periode die daaraan vooraf ging, van 18 Juli 1940 — toen .Woudenberg bij het N.V.V. commissaria
werd — tot 25 Juli 1941, was er tij
't C.N.V. en 't R.K.W.V. een Duitsche
waarnemer. Ons werd echter nadrukkelijk verzekerd, en dat is ook in da
practijk gebleken, dat wij onze zelfstandigheid konden behouden. Een
positie als voor het N.V.V. in Juli 1940
intrad, is voor 't C.N.V. en 't R.K.W.V.
op 25 Juli 1941 ingegaan, maar toen
hebben besturen en leden daaruit ook
onmiddellijk hun conclusies getrokken. Wij hebben over deze zaak nooit
in polemiek met het N.V.V. geschreven en zouden er ook nu niet over
geschreven hebben,
maar wanneer
men van de zijde van het N.V.V. poogt
een legende in het leven te roepen,
dan moeten wij daar toch even tegen
opkomen.

In hetzelfde vterband wordt ook
nog iets gezegd over deelname aan
een reis naar Duitschland in November 1940. Door ons Verbondsbestuur
is inderdaad besloten aan deze reis
deel te nemen. In „De Gids" is destijds
daarover in volle vrijheid geschreven,
Dit heeft echter niets te maken met
de verklaring van onze moderne vrienden, dat brj de confessioneele vakbeweging pas later de opvatting gerijpt
is, dat het beter was de organisatie
te niet te laten gaan dan onder Nationaal-Socialistisch regiem te moeten
voortwerken. Wij kunnen hier verzekeren dat die overtuiging er bij ons
van meet af is geweest, dat geheel
onze beweging er op was voorbereid,
dat dit reeds in het eerste onderhoud
met den Duitschen waarnemer zeer
nadrukkelijk is gezegd, en dat, toen
op 25 Juli 1941 het Nat. Soc. regiem
kwam, de consequentie van dit standpunt Volledig is aanvaard.

Het Novembernummer van „De Vak- in het land er rekening mede moeten
beweging", maandblad van het N.V.V., houden, dat voor dit bestaansrecht ook
houdt zich bezig met positiebepaling. in de toekomst tegenover het N.V.V.
In een tweetal artikelen wordt een zoo goed als tegenover de z.g. E.V.B.
poging gedaan om de verhouding zoo- Ce strijd zal moeten worden gevoerd.
wel tegenover de confessioneele vak- Men kan dit betreuren, maar de feibeweging, 't R.K.W.V. en 't C.N.V., als ten liggen er nu eenmaal zoo toe.
tegenover de z.g. Eenheidsvakbeweging In dit verband moeten wij nog iets
vast te stellen. Ten aanzien van de opmerken over een uitlating die in
beide eerste wordt er aan herinnerd dat hetzelfde nummer van „De Vakbewe- In hetzelfde nummer waarin over het
de tot stand gekomen samenwerking ging" voorkomt ten opzichte van de bovenstaande wordt geschreven, wordt
niet beteekent, dat men 't bestaansrecht houding van het R.K.W.V. en het de positie bepaald tegenover de
van het R.K.W.V. en het C.N.V. er- C.N.V. tegenover de bezettende macht. E. V. C. (Eenheidsvakcentrale). Ook
kent. Dit bestaansrecht dan opgevat De schrijver van dit artikel geeft toe daartegenover wordt betoogd, dat da
in dien zin dat men wil toegeven, dat dat een aantal van de bestuurders bij E.V.C. overbodig is, omdat vhet N.V.V.
de Roomsch-Katholieke en Protes- het N.V.V. destijds een houding heb- alle arbeiders kan omspannen. Blijktantsch Christelijke arbeiders resp. bij ben aangenomen die nu niet bepaald baar ook de communistische arbeiders,
't R.K.W.V. en 't C.N.V. behooren. Met fraai is. „Maar", vervolgt hij dan, ,.wrj die men voorheen niet wenschte. En da
eenigen nadruk wordt verklaard dat willen hier nu toch ook wel eens in conclusie is dat er maar één goede
het N.V.V. blijft volharden in zijn gemoede uitspreken, dat zoowel het manier is om de E.V.C, te doen veroude standpunt: alle arbeiders, onge- C.N.V. als het R.K.W.V. op hetzelfde dwijnen, namelijk dat zij samensmelt
acht hun geloof en levensovertuiging, oogenblik waarop Woudenberg tot met het N.V.V. Wij gaan hier niet op
Runnen lid worden van het N.V.V. en commissaris van het N.V.V. werd aan- in omdat dit een interne aangelegenbehooren daar ook. Het R.K.W.V., en gewezen, onder een Duitschen, Natio- heid is van de N.V.V.-leiding en d«
I-et C.N.V. zijn er nu eenmaal en daar naal-Sociaïistischen commissaris wer- E.V.C.
hebben toen Wij meenen echter goed te doen onze
wil men rekening mede houden. Van- den geplaatst. De besturen
1
lezers met deze zaak op de hoogte te
daar de samenwerking. Maar eigenlijk rustig verder gewerkt '.
zijn zij overbodig en is hun bestaan Deze voorstelling van zaken is volko- houden omdat de mogelijkheid aanmen in str4Jd met de feiten. De schrij- wezig is, dat er binnenkort op het
ongewenscht.
Het is misschien goed dat dit nog eens ver kan dit weten, en wij nemen hem ^terrein der vakbeweging veranderinzoo ronduit is gezegd. Tijdens de be- kwalijk dat hij desniettemin deze gen plaats vinden, die hun invloed
zetting kon men hier en daar klanken onjuistheid laat drukken. Op denzelf- kunnen doen gelden op de verhouding
vernemen die bij sommigen de hoop den datum waarop Woudenberg tot tusschen de verschillende richtingen.
vestigden, dat er binnen den kring van commissaris van het C.N.V. werd be- Tot dusver stond het N.V.V. op het
het N.V.V. iets was veranderd in be- noemd — dat was op 25 Juli 1941 — standpunt, dat langs den weg van
trekking tot de erkenning van de hebben al onze gesalarieerde bestuur- overleg en samenwerking, met vermijR.K. en Christelijke vakbeweging. Wij ders ontheffing gevraagd uit hun ding van conflicten, de opbouw van
hebben toen gewaarschuwd, dat men functie, heeft vrijwel geheel ons perso- het bedrijfsleven en de sociale positie
zich daar niet al te groote voorstelling neel zich daarbij aangesloten en heb- der arbeiders daarin moest worden
van moest maken. Thans blijkt, dat ben 80 a 90 •/• van onze leden in het bevorderd.
ten aanzien van dit punt er inderdaad land in de daarop volgende weken De E.V.C, had, om het nu maar zacht
niets gewijzigd is en dat onze leden dit voorbeeld gevolgd. Zoo zijn de te zeggen, een ietwat anderen kijk op

„•Draagt Elkanders Lasten'
in

Zwitserland

De internationale band, door het Internationaal Christelijk Vakverbond gelegd, tijdelijk door den oorlog tegen
nationaal-socialisme en fascisme, onderbroken, is weer hersteld. Het I.C.V.
hield zijn eerste congres de vorige
maand in Brussel. Daar was de onder
ons zoo goed bekende Jakob Haas. de
•ecretaris van het „Schweizerischer
Verband Evangelischer Arbeiter und
Angestellter" uit Zürich. En de omstandigheid dat hij zoo dicht bij Holland
was, gebruikte hij om ons met een bezoek te vereeren.
Wat was hij en waren wij verheugd
elkaar weer eens te zien. In de oorlogsjaren kwam er wel eens een mooie
prentbriefkaart van „oom Jakob" en
zonden de „neven" vanuit Holland een
zelfde groet naar hun oom in Zwitserland, maar h.et laatste oorlogsjaar bleven ook deze berichten uit.
In Zwitserland vernam men wel iets
over den toestand hier en het meeleven
van dit broedervolk is wel gebleken
uit het roode kruis-brood, waarvan we
hier in de hongerdagen genoten hebben.
Haas was niet veel veranderd. Dezelfde
pittige figuur, onvermoeibaar, vol
levenslust. Hij hoorde met groote belangstelling onze verhalen aan en wij
luisterden met open ooren naar zijn
belevenissen in de bittere oorlogsjaren. Hij was ontzet over de verwoestingen die hij hier te zien kreeg
en nam er ook kiekjes *) van om zijn
landgenooten te laten zien.
Bij die gelegenheid vertelde hij ons
dat bij het vijf en twintigjarig bestaan
van zijn organisatie een gedenkschrift
was verschenen en dat hij voornemens
was ons eenige exemplaren te zenden.
Hij deed zijn toezegging gestand en
wij ontvingen dit boekje, waarin als 't
ware in telegramstijl, de geschiedenis
der vakbeweging in Zwitserland werd
beschreven.
Het geschrift verscheen onder de Paulinische spreuk „Draagt Elkanders Lasten".
Wat mij, als oud-typograaf. al dadelijk
opviel, was, dat de uitvoering, hoewel in
1945 uitgekomen, herinnert aan uitgaven van vóór 1939. Stevig omslag, prachtig kunstdruk voor het binnenwerk en
prima technische uitvoering. Alsof er
geen oorlog is geweest!
En wat .mij als C.N.V.-secretaris ook
dadelijk trof,
is de evangelische
toon, waarin dit boek werd geschreven
en tegelijkertijd herinnert aan onzen
strijd van vroeger.
Laat ik daar twee voorbeelden van
geven. Op de eerste pagina lezen wij:
„De evangelische arbeidersbeweging, die
nu een kwart eeuw heeft gewerkt, leeft
uit de sociale boodschap van Gods
Woord. Aan de Kerk is in vollen omvang de prediking van hét Woord
Gods opgedragen. Deze omvat de kindschapsgedachte en die van den broederband. De evangelische vakbeweging
wil door practischen socialen arbeid de
kracht van het evangelisch geloof aanwenden tot hulp en steun van het economisch zwakke. Een evangelische
vakorganisatie
is
daarom
een
noodzakelijkheid. Tegenover de neutrale, en Katholiek gerichte vakbeweging, heeft zij de taak de evangelische geloofsovertuiging in de arbeiderswereld te vertegenwoordigen en
door haar optreden mee te werken aan
de verheffing van den arbeidenden
stand tot verkrijging van een betere
sociale verhouding".

Hierin klinkt de toon van het evange-.
lie door en wordt de taak der christelijke vakbeweging omschreven. Enkele
predikanten die in die 25 jaar hebben
meegeleefd met het S.V.E.A., leggen
daarvan mede getuigenis af in dit boek.
In dit nummer nemen we een uitspraak van een hunner over.
Het andere voorbeeld dat ons herinnert aan den strijd in ons eigen vaderland, vinden we al dadel/'jk op een van
de eerste pagina's.
Aan de oprichting van het S.V.E.A. ging
de stichting van een ondersteuningskas
vooraf, die bedoelde evangelische arbeiders, die door conflicten in het bedrijf,
georganiseerd vanwege de sociaaldemocratische vakbeweging, niet konden of wilden werken, door dien moeilijken tijd heen te helpen.
Het streven der christelijke arbeiders
in de neutrale vakbeweging om het geloof te bewaren en uit te dragen, had
gefaald. In 1908 sprak de vakcentrale
in Zwitserland uit, dat zij was de organisatie van alle bonden, die op den
bodem van den proletarischen klassenstrijd stonden. De sedert eenige jaren
bestaande evangelische arbeidersvereenigingen hadden tot nu toe haar
leden aangespoord lid te worden van de
bij genoemde centrale aangesloten organisaties; nu werd aansluiting voor evangelische arbeiders een onmogelijkheid.
De vakcentrale had den godsdienstigen
werknemers, niet slaande op den
grondslag der sociaal-democratische
arbeiderspartij, toetreding onmogelijk
gemaakt en tot splitsing gedwongen.
Helaas heeft het toen nog jaren geduurd voordat de ondersteuningskas
voor de evangelische arbeiders tot een
christelijke vakvereeniging is uitgegroeid. Eerst op 10 Jan. 1920 werd daartoe besloten. De neiging om alleen
kracht te zoeken in persoonlijk getuigen
en geen stelling te nemen tegenover
de voortschrijdende sociaal-democratische vakbeweging, is daarvan mede
oorzaak. Evenals het te betreuren feit,
dat in den kring der christen-arbeiders

geen helder inzicht was omtrent de taak
der vakbeweging, een euvel waaraan
we hier in ons land ook jarenlang geleden hebben. Terwijl tenslotte ook de
geestelijke traagheid der kerk er mede
schuld aan heeft, dat deze tien jaar
verliepen, die voor de ontwikkeling van
groote beteekenis zijn geweest. Het
S.V.E.A. ondervindt daarvan, ook nu
nog, de gevolgen.
Over het werk van onze Zwitsersche
vrienden een volgende maal nog wat
meer.
J. SCHIPPER.
*) Helaas zal hij ze in Zwitserland niet
vertoonen. Op zijn kortstondige reis
door Nederland werd hem zijn fototoestel ontstolen. Geen beste indruk voor
Nederland!

Sociale dag
Het Bestuur van ons Verbond besloot tot het organiseeren van een ..Sociale
Dag"', teneinde enkele onderwerpen, welke thans in het
middelpunt der belangstelling staan, te doen inleiden
en daarna te besprekenDeze ..Sociale Dag" zal D.V.
gehouden worden, op Woensdag 12 December a.s. in een
der zalen van den Stads, schouwburg aan het Lucas
Bolwerk te Utrecht.
De heeren Mr. Dr. A. A. van
RHUN, Secretaris-Generaal
van het Departement, van
Sociale Zaken, en Dr. J. RIDDER.
Thesaurier-Generaal
Departement van Financiën,
hebben zich bereid verklaard
te spreken over resp. het
onderwerp ..Bedrijf sorganisartie" en ..De beteekenis van de
geldsaneering voor den wederopbouw van het bedrijfsleven'Een of f ideële agenda zal t.z.t.
aan de deelnenfers worden
toegezonden.

Arbeids-

handhaven en verbeteren van de
werkgelegenheid gedurende de periode
van industriëelen heropbouw.

conferenfie

De wereld is tengevolge van den oorlog economisch volkomen in verwarring. Verwoesting van tal van fabrieken niet alleen, maar ook de totale
verandering in de richting van den
goederenstroom, de verandering van
de oorlogsproductie in vredesproductie, de voorziening van landen, die
thans niet in staat zijn eigen nationale
economie zonder hulp op gezonde basis te brengen, — dit alles maakt het
noodig, dat de regeeringen, alleen en
in samenwerking met andere landen,
maatregelen treffen.
Ook voor dit onderwerp stelde de conferentie een commissie van onderzoek
en advies in. De economische problemen van dezen tijd staan uiteraard in
de nauwste verbinding met de werk-

Voor het eerst na den oorlog waren
de landen van West-Europa in de gelegenheid in vrijheid de Internationale Arbeidsconferentie bij te wonen,
die ditmaal te Parijs is gehouden.
Belangrijke onderwerpen kwamen op
de agenda dezer arbeidsconferentie
voor. Over één dezer onderwerpen, namelijk de bescherming van kinderen
en jeugdige arbeiders deelden wij
reeds iets mede. De resoluties, die
door de conferentie zijn aangenomen,
hebben de bedoeling heel deze materie
onder de aandacht van de regeeringen te brengen. De kinderen van thans
zijn de arbeiders van de toekomst.
Hun opvoeding, hun beroepsvoorbereiding en beroepsvoorlichting, hun bescherming tegen onmatige arbeidstijden en — speciaal wat de kinderen
der bevrijde landen betreft — hun
verzorging, voeding en medische hulp,
is voor de toekomst van henzelf en
van de volken van deze landen van
de grootste beteekenis.
Een ander onderwerp van de agenda
betrof het instellen van een minimum
standaard voor de sociale politiek van
de afhankelijke gebieden.
de dingen. Haar start was nogal ru- De conferentie nam een recommanmoerig. De communistische invloeden datie aan, die de aangesloten landen
adviseert tot het instellen van minideden zich geducht gelden.
Wanneer de poging van de zijde van mum-loonen, tot het aanmoedigen van
het N.V.V. gedaan, om met de E.V.C, vrijwillig sparen, tot het regelen van
tot eenheid te komen slaagt, zal moe- de pacht en van landeigendom, het inten worden afgewacht wat daarvan de stellen van een vergoedingssysteem bij
invloed is op de arbeidsmethode der ongevallen en beroepsziekten, vernieuwe centrale. Zal ze rechts of links plichte ziekte- en moederschapsverzegaan?
kering, ouderdomsverzekering en werkIntusschen meenen wij wel te mogen loosheidsverzekering, enz.
zeggen, dat ook deze gang van zaken Dit alles wordt nog slechts aan de lande bevestiging brengt van de juistheid den „voorgehouden". Evenwel werd
van het standpunt, dat de christelijke een resolutie aangenomen, waarbij aan
werknemers van Nederland in gebon- den Raad van Beheer wordt verzocht
denheid aan eigen beginselen hun heel deze aangelegenheid tot voorwerp
socialen en economischen arbeid moe- van een Conventie te maken, die op
een der eerstvolgende confe/^nties in
ten verrichten.
Zoo slleen kunnen de beginselen van behandeling zal moeten komen.
het Evangelie van Jezus Christus wor- Een onderwerp van bij uitstek econoden uitgedragen.
mischen aard was dat betreffende het

gelegenheid en de commissie zag zich
dan ook genoodzaakt zich met al deze
economische na-oorlogs-aspecten bezig
te houden. De economische wederopbouw
vereischt een passende kapitaal-aan-i
wending, het handhaven van een redelijk productie- en consumptiepeii. alsmede een evenwichtige betalingsbalans. Wij noemen maar eenige kanten van den economischen wederopbouw. Niet alle kanten zijn in ver-i
band met het vraagstuk der werkgelegenheid besproken. Zoo is b.v. het
kolenvraagstuk
een probleem op
zich zelf — niet aan de orde gekomen. Wel echter het inflatie-gevaar,
de verlaging van inkomstenbelastingen
en internationale samenwerking.
Het sterk geamendeerde project van
het bureau werd tenslotte met groote
meerderheid aangenomen.

Het groote belang van de vraagstu'ïken die wij hier kort bespraken,
werd in deze conferentie als het
ware overschaduwd door de fundamenteele vraag, wat in de toekomst de
plaats zal zijn van de Internationale
Organisatie van den Arbeid. Want
deze was en is een instrument van den
Volkenbond, die in 1919, na den vorigen wereldoorlog werd opgericht.
"Maar de Volkenbond gaat verdwijnen,
om plaats te maken voor de Organisatie der Vereenigde Volken. Moet
daarmede ook de Internationale Organisatie van den Arbeid verdwijnen?
De Organisatie der Vereenigde Volken
heeft een Raad voor sociale en economische aangelegenheden
gesticht.
Zal deze in de plaats van de Internationale Organisatie van den Arbeid
komen?
Bovendien, Rusland is geen lid van
den Volkenbond en evenmin van de
I.O.A. Dit land maakt echter wél deel
uit van de Vereen'gtle Volken. Hoe
kan Rusland betrokken worden bij den
arbeid van de I.O.A.?
Het Internationaal Arbeidsbureau stelde een aantal veranderingen in het
Statuut van de I.O.A. voor — niet
minder dan 80! — die door een commissie zijn onderzocht.
Deze commissie is niet met haar arbeid
gereed gekomen. Maar zij heeft enKele
van de belangrijkste en dringendste
vraagstukken van hervorming van de
I.O.A. in een resolutie saamgevat. die
aan de regeeringen zal worden toegei sze kunnen daarover hun
meening ten beste geven, waarna de
volman3e arbeidsconferentie deze heele
materie zal kunnen regelen.
De redevoeringen, die in de Conferenlie over dit onderwerp zijn gehouden,
geven grond vo->r de verwachting, dat
ook in de nieuwe organisatie van de
volken, de Internationale Organisatie
van den Arbeid een plaats zal verkrijgen. Alle regeerings-, werkgevers- en
arbeidersvertegenwoordigers hebben hun
gehechtheid aan de I.O.A. uitgesproken,
De gebreken zijn openhartig besproken en de vaste wil is geuit, een reorganisatie tot stand te brengen, die een
verbetering van dit internationale forum
van den arbeid zal beteekenpn..
F.

l „Draagt Elkanders Lasten"
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Bijdragen in de kosten van Ziekenhuisverpleging:
Lid Alg. Ned. Chr. Ambt. Bond, Utrecht.

3

Bijdragen in de kosten van Sanatoriumverpleging:

3

Kind van lid Ned. Ver. Chr. Kantoor- en Handelsbed., Schiedam
— San. Sonnevanck.
Lid Ned. Chr. Landarb. Bond, Weespercarspel __ San. Sonnevanck, ingaande 15 Febr. '46.
Lid en kind Ned. Chr. Landarb. Bond, Emmer Erfscheiderveen —
San. Sonnevanck.
Kind van Ned. Bond v. Chr. Prot. P.T.T.-Pers, Ede — Piusgesticht, Harderwijk.
Kind van Chr. Bond v. Belastingambt., Arnhem — San. Sonnevanck.
Kosten extra voeding:
Kind van lid Chr. Bond v. Belastingambt.. Arnhem.
Lid van Ned. Chr. Bond v. Pers. Publ. Dienst, Groningen.
Vrouw van lid N.C.V.G.B., Rotterdam, ingaande 15 December a.s.
Vrouw van lid N.C.B. v. Spoor- en Tramw. Pers., Rotterdam.
Kind van lid Chr. Metaalbew. Bond, Pernis.
Lid Ned. Bond v. Chr. Fabr.- en Transp. Arb.. Spakenburg.
Kind van lid Chr. Metaalbew. Bond, Vlaardingen.
Kind van lid Ned. Bond v. Chr. Fabr. en Trar.sp. Arb., Katwijk.
Vrouw van lid Ned. Chr. Bouwarta. Bond, Utrecht.

=
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Kosten Huishoudelijke Hulp:

Vrouw van lid Ned. Chr. Graf. Bond, Rotterdam, ingaande
15 December a.s.
Andere vorm van hulp:
Kind van lid Ned. Chr. Bouwarbeidersbond. Urk.
IllllllllllllllllllllMllllllllllllilllllllllllllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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DE TROONREDE
De historische Ridderzaal was Dinsdag 20 November opnieuw
getuige van een historische gebeurtenis: de opening van de
gewone zitting der Staten-Generaal. De eerste na de bevrijding.
Het zou de moeite loonen over deze voor ons land en volk zoo
belangrijke aangelegenheid iets meer te schrijven. Wij moeten
daar echter van afzien om den aard van ons blad en onze beperkte plaatsruimte.
Wij bepalen ons daarom met een summiere weergave van wat
de Regeering zich voorstelt op sociaal-economisch terrein te
doen.
Naast een passage over nieuwe vormgeving aan het maatschappelijke en cultureele leven, waarbij de toezegging wordt
gedaan dat de activiteit der burgers ook in andere levensverbanden dan Kerk en gezin, positief zal worden gewaardeerd,
wordt over het sociale en economische leven het volgende
opgemerkt :

ons land van de grootste beteekenis is."
Wij gelooven, dat men zich, voor een
goede beoordeeling, hier het beeld
moet voorstellen van het wezen, dat,
anders dan de ezel, zich tweemaal stoot
aan denzelfden steen.
In den oorlog heeft het N.V.V., in tegenstelling tot de S.D.A.P., zich laten
scharen onder nationaal-socialistische
leiding. Dat was tenslotte ook toen
alleen te verklaren uit een vermaterialiseerd inzicht in de taak der vakbeweging.
Dat deze zelfde menschen thans ten
tweeden male tot een samenwerking
geneigd zijn met lieden, wier politieke
beginselen en gedragingen zij verafschuwen, geeft te denken.
Het geeft te denken, hoe- slecht zij hun
oorlogsles, die het vaderland niet ten
goede is gekomen, hebben verstaan.
Het geeft te denken, hoe wankel het

fundament is, waarop zij hun vaker*
ganisatie bouwen.
Het geeft te denken, hoe schrikkelijk"
terecht het Episcopaat voor den huidigen tijd opnieuw de principieele vakorganisatie voor den katholiek heeft
voorgeschreven.

Kinderbijslag
Het bestuur van het Kinderbijslagvereveningsfonds heeft op 20 October j.].
medegedeeld, dat er zijnerzijds geen
bezwaar tegen bestaat, dat kinderbijslag
wordt uitgekeerd aan geëvacueerden en
onderduikers, die, al is het ook achteraf, over de evacuatieperiode, resp. de
periode hunner onderduiking, loon of
wachtgeld van hun werkgever hebben
ontvangen, mits over dat loon en
wachtgeld premie wordt betaald

„In voorbereiding zijn wetsontwerpen tot regeling der bedrijfsorganisatie, waaraan zoowel een economische als een
sociale taak zal worden toevertrouwd.

Beheersching van de ontwikkeling van prijzen en loonen en
het scheppen van verhoudingen, waarbij het levensonderhoud
voor allen gewaarborgd is, is een van de doeleinden, waarop
de economische en sociale politiek wordt gericht. Voorwaarde
voor verruiming van het levenspeil is daarbij opvoering der
productie, zoowel door voller bezetting der bedrijven als door
verhooging der arbeidsproductiviteit.
Op den grondslag van een reeds in Londen tot stand gekomen
rapport wordt een herziening der sociale verzekering uitgewerkt, die deze van arbeidersverzekering zal doen uitgroeien
tot een algemeene volksverzekering, in de eerste plaats ten
einde te komen tot een betere verzorging voor den ouden dag.
De gezondheidstoestand van ons volk, die ernstig heeft geleden
onder de gevolgen van de bezetting, zal groote waakzaamheid
en krachtige maatregelen eischen.
Ten einde het de bevolking mogelijk te maken het groote
tekort aan dekking, kleeding en schoeisel aan te vullen, wordt
overwogen om, waar noodig, consumptiecredieten te verstrekken in de mate, waarin deze goederen beschikbaar komenIn het jaar 1946 zullen de 300.000 licht beschadigde en de 40.000
zwaar beschadigde woningen definitief worden hersteld. Daarnaast zullen 10.000 nieuwe woningen worden gebouwd, terwijl 't
drievoudige van het hiervoor benoodigde materiaal voor den wederopbouw van de industrie en het herstel van het verkeerswezen zal worden gebruikt. De plannen voor volledige bevrediging van de behoeften van volkshuisvesting en industrie
worden krachtig ter hand genomen.
Wettelijke maatregelen zijn in voorbereiding tot verzekering
van de doeltreffende uitvoering van dit bouwprogramma."
Voorts worden enkele zinnen gewijd aan de positie van denambtenaar.
De herziening van diens rechtspositie en zijn bezoldiging is,
zoo wordt m&degedeeld, in studie. Gehoopt wordt, dat het
resultaat van die studie den ambtenaar meer waardeering zal
brengen, 'zoowel in eigen oog als bij het volk.
Tenslotte wordt nog gesproken over den land- en tuinbouw.
Medegedeeld wordt dat met kracht wordt gewerkt aan het
herstel van deze primaire bestaansbronnen van ons volk.
De organisatie der boeren, zoo wordt gezegd, zal een belangrijke taak krijgen in de regeling van productie en afzet en
tegelijkertijd grootere vrijheid in eigen bedrijfsvoering.
Of de land- en tuinbouwarbeiders bij de regeling van productie
en afzet ook zullen worden betrokken, staat er niet bijEr rijzen nog meer vragen. Zoo b.v. ten aanzien van den uitgroei
der sociale verzekering tot volksverzekering.
Maar wellicht zullen we binnenkort op deze en dergelijke
vragen een afdoend antwoord ontvangen.
We willen hier slechts den wensch uitspreken, dat het de
Regeering gegeven mag worden althans een gedeelte van haar
programma te verwezenlijken.

Blik in de Pers
«Op de Brug"

De ietwat jongensachtige ongegeneerdhtid waarmede onze Minister-President
„Op de brug" en elders hardop denkt,
werkt volgens „De Groene Amsterdammer'',waaraan wij dezen „blik in de pers"
ontleenen, zeker ontwapenend op de
witiek der publieke opinie. Als straks
fechter in het Parlement het hoofd
Seboden moet worden aan de georgaViseerde critiek van geschoolde politici,
zal het zeker niet voldoende meer
z
'Jn
deze er van te overtuigen, dat
m
en het toch zoo goed bedoelt. De
beste bedoelingen zijn dan van minder
belang dan de bereikte resultaten.
Wanneer nu de heer Schermerhorn er
zich over beklaagt, dat door allerlei
overheidsinstanties op onverantwoordelijke wijze met geld gesmeten
wordt, en dientengevolge een zoodanig
gedeelte van ons nationale inkomen
voor uitgaven van den staat wordt
gebruikt, dat dit volstrekt ontoelaatbaar is, kan hij zich voorshands nog
erzekerd houden van de meewarige
instemming van een groot deel der-

genen, die straks het gelag te betalen
zullen hebben.
Maar als hij zijn eerste begrooting waar blijft die overigens nog steeds?
— verdedigen moet, zal hij de ietwat
pijnlijke vraag te beantwoorden krijgen, wie anders voor die ontoelaatbare
geldsmijterij verantwoordelijk is dan
hijzelve en de regeering, waarvan hij
de leiding heeft.
De ezel en de steen.

In „De Volkskrant" van 9 November
j.l. schrijft Prof. Romme het volgende:
„Kort geleden was de verhouding
nog zoo, dat in den meest letterlijken
zin van het woord, N.V.V.-menschen
zich met E.V.C.-Heden niet om één
conferentietafel wenschten te scharen.
Maar sedert eenigen tijd hooren wij
geluiden van precies tegenovergestelden aard. Zoo heeft de voorzitter van
het N.V.V. zich uitgelaten in dezen
geest, dat hij hoopte op „een fusie
tusschen het N.V.V. -en de Eenheidsvakcentrale, als een eerste stap naar
grooter eenheid in de Nederlandsche
vakbeweging, een eenheid, die ook
voor de hoofd- en handarbeiders in

} Voor de lens
De late. rijke bloei van bloem en struik,
de gouden bladerentooi der boomen,
mogelijk gemaakt door de vele zonnige
dagen van September en October, is
door de ruwe herststorrnen kapot gescheurd. De gloed der kleuren is verdoold onder het aanhoudend geweld
van regen en wind. Somber en eenzaam
is het nu op de uitgestrekte velden.
Geen vogelgeluid is meer te hooren
dan alleen nu en dan het gekras van
een kraai of de schreeuw van een
ekster. Laag hangende wolken trekken
in grillige formatie over. Een grijze
nevel maakt den einder zichtbaar. Het
groen der weilanden is verfletst. Zwart
is de grond van de omgeploegde bouwlanden, waarin het. zaad ligt geborgen,
dat sterven moet om nieuwe wasdom
te geven te bestemder tijd.
De oogst is binnengehaald in gez^menlijken arbeid van boer en knecht. Koog
lif,[ het koren en het hooi opgetast in
de schuren. Het vee staat tevreden Ojj
den warmen stal.
De Heere, de Gever van alle goede gaven, zij gedankt voor het gewas, dat
Hij schonk. Nu is het mogelijk mensch
en dier weer te voeden.
We staan opnieuw voor den winter. Zal
hi.\ streng regeeren of zal zijn karakter
goed en vriendelijk zijn? Niemand zal
thans vorst begeeren, hoe vaak hij
vroeger ook een pittige vrieskou " gewaardeerd heeft. Brandstol is er immers
bijna niet en menigeen heeft te weinig
wollen kleeding om zich te beschermen
tegen felle kou. Wanneer ijsbloemen op
de ramen zullen komen, zal het niet
gelukken eiken dag de kamer behaaglijk te maken. Zeven hectoliter kolen
zijn ons gegarandeerd, maar het is wel
zeker, dat zij niet overal op tijd in het
kolenhok gestort kunnen worden. Velen zullen het daarom in den komenden winter moeilijk hebben. Vooral de
bewoners der geteisterde gebieden zullen het hard te verduren krijgen. Laten
wij hen niet vergeten.
Onwillekeurig gaan onze gedachten naar
den vorigen winter, toen de oorlogsnood op het hoogst was en de Duitsche
tyrannie zich op zijn wreedst vertoonde. Nog menigmaal wordt over de
Duitsche terreur gesproken en in verband hiermede over een volksgroep in
ons land, welke nu uitgedreven en
verbannen is. Dit spreken is vaak vol
wraak en haat. Zulks is begrijpelijk,
want onpeilbaar is het leed ons volk
door verraad en tyrannie aangedaan.
En toch heeft deze gezindheid haar
bronnen in de hel en is zij daarom
verderfelijk voor het geestelijk en
maatschappelijk leven.
De uitbarstingen van haat en wraak

Oproep

zijn — ook in christelijken kring —
groot in aantal. Zij zijn zelfs zoo fel
van karakter, dat de kerken in ons
land zich geroepen hebben gevoeld
hiertegen met grooten ernst te waarschuwen. Zulks is gelijk bekend in een
speciale boodschap gebeurd. We hopen
vurig^ dat zij haar beoogde uitwerking
mag hebben, opdat het recht en de
barmhartigheid in nauwe verbondenheid, in schoone harmonie naar Gods
bedoelen gehandhaafd en betracht mogen worden.
*
*
*
Ge weet, dat de stoffelijke, maar bovenal de geestelijke nood in dezen tijd
groot is. Ge weet ook, hoe deze nood
den mensch neerslachtig en ontevreden
maakt. Indien hij geen uitweg weet en
de bitterheid in zijn hart zich vast zet
als een bloedzuiger op zijn prooi, is
de weg open tot opstandigheid. Begrip,
bezinning en bereidheid tot overleg en
offer zijn verdwenen. In blinde waanzin eischt men enkel en wü men niet
weten van plichten. Om zijn doel te
bereiken schrikt men niet terug voor
schending van rechten en belangen van
anderen, voor vernisling, zelfs niet
voor revolutie.
Een zeer sprekend voorbeeld daarvan
is geweest de staking bij de suikerfabriek te Groningen. De verderfelijke
geest van opstand en revolutie, heerschend in de gemoederen van vele
arbeiders, aangesloten bij de Eenheidsvakcentrale, veroorzaakte deze staking.
Men is daarvoor niet teruggedeinsd,
hoewel men loonen ontving, waarmede
men zich van te voren -accoord had
verklaard. Men wist, dat het neerleggen van den arbeid een ramp zou veroorzaken. Deze mentaliteit kan niet
scherp genoeg veroordeeld worden.
De felle publieke reactie en het spon*
tane aanbod tot hulpverleening, waardoor voortzetting van de productie ge^
waarborgd zou • zijn, heeft de E.V.C,
in de schulp doen kruipen.
Ook in andere kringen slaat de geest
van ontevredenheid en verzet zijn
scherpe klauwen uit. Wanneer men
acht te weinig verdiensten of loon te
hebben, gaat men acties op touw zetten, welke de algemeene verwarring
slechts kunnen vergrooten. Men staat
direct klaar met dreigementen en stuurt
aan op uitvoering ervan. Zoo hooren
we van groenten- en sigarenwinkeliers,
van kappers, die willen staken en
daardoor de vlam van den revolutiegeest brandende houden en tot hooger
gloed brengen. Het wapen, dat men wil
hanteeren zal echter hen zelf en vele
anderen verwonden en geen genezing
brengen, welke het maatschappelijk en
bovenal het geestelijk leven zoozeer behoeft.
BOUWINIUS JUNIUS.

Het Bestuur van het Christelijk Nationaal Vakverbond
roept gegadigden op voor de betrekking van

GESALARIEERD SECRETARIS
van den Amsterdatnschen Christelijken Besturenbond.
Sollicitanten gelieven zich schriftelijk vóór 15 December te melden
aan het Bureau van het Verbond: Stadhouderslaan 45, Utrecht.

Toen Nederland bezet was

Rectificatie
In „De Gids" van 29 October is het
adres van den Ned. Chr. Bond van
.Verzekeringsagenten en Ziekenfondsboden onjuist vermeld. Deze organisatie is gevestigd: Bosboom Toussaintstraat 30, Amsterdam. Telefoonnummer 85909.

Kerk en
•3* V *£a
Ik aarzel niet het „Schweizerischer
Verband Evangelischer Arbeiter und
'Angestellter" als een orgaan van de
Kerk, ja als het sociale orgaan van de
Kerk te kenmerken. Het behoort nu
eenmaal tot het wezen van onze gereformeerde Kerken ,dat zij haar organen niet zelf scheppen, maar dat deze
zooals de twijgen aan een levenskrachtigen boom in vrijheid uit haar schoot
naar buiten treden. Het wezen van
een kerkelijk orgaan ligt niet daarin,
dat het onder de kerkelijke overheid
ressorteert. De zendingsgenootschappen, de diaconessenhuizen, het Blauwe
Kruis, ja zelfs de kerkelijke jeugdorganisaties staan ook niet onder het
toezicht der kerkelijke overheid en toch
zijn het belangrijke en onmisbare organen van de levende en zichtbare
Kerk van Jezus Christus. Zoo ook de
christelijke vakbeweging. Het „Schweizerischer Verband Evangelischer Arbeiter und Angestellter" mag daarom
als het sociaal orgaan der gereformeerde Kerken van Zwitserland, aangemerkt worden, en wij leden van de
Kerk zijn het groote dankbaarheid
Verschuldigd voor alles wat het in de
Vijfentwintig jaren van zijn bestaan in
onze plaats heeft gedaan.
Ds. HANS WALTER LöW,
Zürich.

Rechtskundig Advies
Het Bureau voor Rechtskundig Advies,
uitgaande van het Christelijk Nationaal Vakverbond, heeft in het verleden
vele leden der christelijke vakbeweging
bijgestaan. In de practijk blijkt nu
wel, dat de behoefte aan een dergelijk
bureau thans niet minder groot is.
Wij deelen daarom mede, dat het
Bureau voor Rechtskundig Advies zijn
werkzaamheden heeft hervat. Als advi-

Een

De groote man en de kleine soldaat
Op het plein kwamen wel
zeven straten en grachten
uit en daarom was het er
altijd druk. Waar het druk
is dreigen altijd gevaren,
in gewonen tijd en in dagen van bezetting, maar
in d i e dagen het meest.
Want op een dag, waarop als gewoonlijk van
zeven kanten menschen
en voertuigen het plein
wilden oversteken, werden plotseling alle toegangen afgesloten door de
helden van Europa en
alles wat zich op dat
oogenblik op het plein bevond was gevangen.
Ook Jansen kon niet weg.
Hij, die altijd in beweging
was. die overal doorheen
wist te komen, zat gevangen. Overal waar hij heen
zag, ontdekte hij een
„muur van grau". Op
enkele meters afstand van
hem zag hij gelukkig
iemand, die hij kende.
't Was een adellijk heer,
maar zeer eenvoudig. Hij
knoopte een gesprek aan,
want het was nog niet zijn
beurt om gefouilleerd te
worden. Voor dat laatste
voelde hij niets, omdat hij
er niet zeker van was, dat
vanuit Duitsch standpunt

te zien zijn binnenzakken
volkomen legaal waren.
Al pratend ontdekte hij
een gelegenheid om er uit
te komen. Die scheen zich
aan te dienen. Want op'
weder eenige meters afstand zag hij een andere
kennis (Jansen had er
duizenden) die aan den
arm van zijn vrouw voortstrompelde. Hij er heen.
Het bleek, dat de tweede
kennis voor het eerst na
een ernstige ziekte op
straat wandelde en meteen ingesloten werd. „Ga
maar mee," zei Jansen,
meteen een kans ziende
om zelf weg te komen.
„Geef mij ook een arm."
Zoo gingen zij gedrieën
naar een der afzetters.
Jansen kende geen woord
Duitsch, maar hij nam
toch het woord. Op den
nog slecht uitzienden expatiënt wijzende zei hij
met luider stem: „Dokter,
ziek, krank". „Nein," was
het antwoord. Jansen herhaalde luider: „Dokter,
krank, ziek". Het wonder
gebeurde. De soldaat ging
een eindje op zij, liet de
vrouw en den zieke voorbijgaan, maar rei tegen
Jansen; „Nein" en duwde

seur treedt ook nu weer op Mr C. L.
Wieringa te Utrecht.
Aanvragen voor rechtskundig advies of
rechtskundigen bijstand kunnen dus van
nu af aan weer worden ingezonden.
Daarbij moet echter het volgende in
acht worden genomen:
De aanvragen moeten bij den besturenbond ter plaatse worden ingediend,
die dan voor doorzending naar en de
verdere correspondentie met het C.N.V.
zorg draagt.
Aanvragen van leden in plaatsen
waar geen besturenbond bestaat, loopen over het hoofdbestuur van de organisatie waarvan de belanghebbende lid
is.
Advies resp. bijstand kan alleen ver-

Voor Vrouwen en Meisjes

huishoudelijk
beroep
Als „beroepT staat huishoudelijk werk in 't algemeen niet in goed aanzien. Men wil liever niet
„maar een dienstmeisje" zijn. In werkelijkheid is
dit beroep geen zier minder dan kantoorwerk, het
beroep van naaister, verpleegster, e.d. En toch
wordt het als „minder" gevoeld niet alleen, maar
door velen ook aangezien. Hoe komt dat?
Misschien omdat het huishoudelijk beroep sociaal
minder beschermd is dan een ander. De arbeidsvoorwaarden worden practisch per gezin bepaald.
Het loon is afhankelijk van de streek. De arbeidsduur is meestal niet — en tenminste niet in betrekkingen „voor dag en nacht", aan een bepaald
aantal uren gebonden. De vrije tijd is nog meestal
een kwestie van persoonlijke afspraak, al werd
officieel de vrije middag per week ingevoerd. Een
vakbond voor meisjes die in de huishouding
werken is er niet.
Maar dit is nog niet de diepere oorzaak, dat zoo
veel meisjes zelf het doen van huishoudelijk werk
in een andermans gezin „mjnder" vinden dan een
groot aantal andere beroepen. Vpornamelijk komt
dat, geloof ik, door het nauwe contact van werkgeefster en werkneemster. Dat maakt dit werk in
het bijzonder zoo moeilijk en geeft zoo gauw aanleiding tot conflicten.
Dienen: het woord zegt het al. Als „dienstmeisje"
kom je in een gezin, en de beslotenheid van dat
vreemde gezin is je werkterrein. Soms met een
kameraad, maar tegenwoordig meestal alléén krijg
je je werkopdracht, die onder voortdurend toezicht
van de werkgeefster moet worden uitgevoerd. Dat
kan ook niet anders, want een huis is maar klein.
Maar niets is zoo moeilijk'als dagelijksche omgang
met menschen waaraan we gewend raken. Op een
kantoor zijn er meer kameraden, in een ziekenhuis
ook. De werkgevers zijn daar meer op een afstand
en je hebt er niet zoo voortdurend mee te maken.
In de huishouding is de positie van de werkneemster eenzamer, en werkgeefster en werkneemster
hebben om de haverklap met elkaar te doen. En
zoodra het nieuwtje er af is, komen dan al gauw
van weerskanten de ergernissen en wrijvingen.
Toegegeven: de „mevrouwen", de werkgeefsters,

hém terug.
't Was een teleurstelling,
maar die moest gedragen
worden. Jansen zocht zijn
adellijke vriend weer op.
Angstig dichtbij voor
iemand, die niet weet wat
er precies in zijn binnenzakken zit, kwamen de
inspecteurs. „Ik moet er
uit!" zei Jansen tegen z'n
kennis van adel. „Dat zal
niet gaan, beste vriend,"
was het bescheid, met den
raad: „Houd je nu kalm,
anders vlieg je er juist in."
Jansen speurde rond.
Daar zag hij een pieterig
soldaatje, dat niet al te
snugger uit zijn "blauwe
oogen keek. Voordat de
vriend van adel snappen
kon wat er aan de hand
was, stapte Jansen met
groote passen (hij heeft
lange beenen!) op den
kleinen beschermer van
het groote rijk toe, greep
uit de binnenzak van zijn
jas een paar papieren,
zwaaide die boven z'n
hoofd en brulde: „weermacht!" Onthutst keek de
kleine omhoog, opende zün
lippen en zei: „Ach so!"
ging twee stappen opzij
en liet Jansen in de vrijheid. Deze keek nog even
om, wuifde met de papieren zijn adellijken vriend
toe en verdween in een
der zeven straten, die op
het plein uitkwamen.'in.

zocht worden voor gevallen die direct
of indirect verband houden met arbeidsverhoudingen, sociale verzekering en
algemeen-sociale bepalingen. Andere
kwesties kunnen niet in behandeling
worden genomen.

College van
Rijksbemiddelaars
Aan de opgave van het College van
Rijksbemiddelaars, welke in het vorige
nummer van „De Gids" werd opgenomen, kan nog -worden toegevoegd:
Prof. Dr G. MINDERHOUD voor den
Landbouw. Correspondentie-adres: Bezuidenhoutscheweg 121, 's-Gravenhage.

zijn lang niet altijd ideaal Velen weten zelf niet
voldoende van de huishouding af om een nieuweling in 't vak het werk te kunnen leeren. Anderen
hebben geen zin om zelf huishoudelijk werk te
doen en het meisje moet het allemaal maar alleen
opknappen. Weer anderen hebben geen slag om
met „personeel" om te gaan. Maar meestal komen
de moeilijkheden voort uit het feit, dat de werkgeefster zich niet indenkt, wat het voor een meisje
is, als „vreemde eend in de bijt" in het gezin te
werken en te verkeeren. Het is echter niet hier de
plaats om in te gaan op de fouten van de werkgeefsters. Dat moet gebeuren in een gesprek met
hen zelf.
Aan den anderen kant nemen de meisjes met hun
huishoudelijk beroep vaak ook maar een loopje.
Hoe dikwijls worden de kantjes er niet afgeloopen
als mevrouw het niet ziet! Wie het werk niet kent,
kan soms 't minst aanmerkingen verdragen. Kleine
ergernissen worden opgezouten en aangedikt tot
ze zoo groot zijn, dat 't niet meer te harden is.
Betrekkelijk weinig meisjes weten in het gezin
waar ze werken eenvoudig haar eigen plaats te ,
vinden en te bewaren. *) Ja! er is schuld aan twéé
kanten, wanneer het tusschen werkgeefster
en
werkneemster mis gaat.
Huishoudelijk werk is moeilijk. Omdat het in zoo
nauw tusschen-menschelijk contact gedaan moet
worden. Omdat het sociaal nog niet voldoende beschermd is. En op het oogenblik is het heelemaal
uit de gratie. Wie wil nog „dienen"? Ja, maar
wie wil op 't oogenblik in 't algemeen nog dienen,
behalve zichzelf en zijn naaste belangen? Maar dat
is één andere vraag.
Moet dit beroep er nu maar uit? Of zouden we eens
overleggen hoe het wél uitvoerbaar zou zijn? Omdat het eigenlijk toch ook zoo veel moois heeft!
En omdat het vast en zeker niet minder is dan al
die andere beroepen er om heen. Waarom het
mooi kan zijn?
1. Om het woord „dienen" zelf. Voor de variatie
zou ik liever van „helpen" willen spreken en dus
in 't vervolg van gezinshulpen. (Wie voelt daar
óók voor?) Het is bepaald prettig om te gaan helpen in een gezin, dat 't werk zelf niet voldoende
aan kan. In welk gezin dan ook. De Herv. Kerk
heeft tegenwoordig een speciale commissie voor
Gezinszorg, die o.a. ook gezinshulpen opleidt. Na
die opleiding worden de meisjes uitgestuurd en
tewerkgesteld in gezinnen, die daaraan 't meest
behoefte hebben. Heel vaak zijn dat natuurlijk ook
arbeidersgezinnen. Wie hierover meer weten wil,
vrage vrij; P. Saenredamstr. l Ibis, Utrecht.

Bij het

25-jarig bestaan
van het
Zwitsersche Vakverbond
De oprichters van het „Schweizerischer
Verband Evangelischer Arbeiter und
Angestellter" schiepen niet direct da*,
gene wat wij nu in dit verbond bezitten. Eerst moest de weg gezocht en
gevonden worden. Over de ondersteuning van protestantsch-christelijke arbeiders heen leidde deze weg naar da
vorming van een vakbeweging. De
grootste tegenstand welke aanvankelijk overwonnen moest worden, lag in
den tegenzin om zich georganiseerd te
beschermen en te verdedigen. Alleen
hij, die dit meegemaakt heeft en zelf
al zijn kracht daarbij heeft ingezet,
kan zich een oordeel vormen over den
taaien arbeid welke gepresteerd moest
worden om het nietige scheepje met
vaste hand door de stormen van meeningsverschil en tegenstand en langs
de klippen van vooroordeel en verdachtmaking heen te sturen.
Vandaag ziet de christelijke vakbeweging op de 25 jaren van haar bestaan terug. Zij heeft zich op verheugende wijze ontwikkeld en mocht vele
leden in rijke mate materieele hulp
verleenen. Het dragen van elkanders
lasten was van het begin aan het motto
van het verbond. De gelegenheden
daartoe bestaan in overvloed. Elke gemeenschapsarbeid is het werk van elk
individu afzonderlijk dat tot de gegemeenschap behoort. Elk lid afzonderlijk kan zich echter ook bekommeren
om de onzichtbare lasten, de verborgen nooden van .den ander en hens
helpen in het dragen daarvan. De edele
en verheven taak van de vakbeweging
als geheel bestaat daarin, dat zij verzoenend, bemiddelend en samenbi»»
dend werkzaam is. Hoe beter zij daarin slaagt, des te meer recht van bestaan heeft zij. Ook waar zij naar het
getal bepaalde grenzen van haar ontwikkelingsmogelijkheid heeft, kan zij
desniettemin van groote beteekenij
zijn en meer en meer worden, vooropgesteld, dat zij trouw blijft aan haar
oude beginselen. In de totaliteit van
den arbeidenden stand kan zij, als een,
zuurdeesem werkend, een groote taak
hebben.
Prof. G. FREL

2. Behalve om het helpen is het prettig en vooï
je later leven erg waardevol om in een andermans
gezin practisch huishoudelijk werk te leeren doen.
Om dat goed te leeren doen. Dat kun je ook bjj
Moeder thuis, of op een huishoudschool. Van beide
leerscholen niets dan goeds! Maar „vreemde oogen
dwingen" — bij vreemden leer je dikwijls meer
dan in de eigen omgeving, en de werkelijkheid
van een levend gezin leert je méér dan de beste
school.
3. Het zijn onder andere menschen, ook al gaat
alles niet van een leien dakje, is enorm opvoedend.
Het verruimt je menschenkennis, het brengt je
in aanraking met andere gewoonten, het leert je
aanpassing en het ontwikkelt je karakter, als je
eenvoudig je plaats in een ander milieu leert innemen.
4. Het is prettig, om verantwoordelijk gesteld te
worden voor een bepaalde taak, dié nóódig is.
Om door je werk iets te beteekenen voor het gezin,
waar je je hulp geeft. Al is het werk eenvoudig
en al keert het iedere week in eendere regelmaat
terug, het legt verantwoordelijkheid op: het moet
goed gebeuren. En al is je plaats die van werkneemster, door je zijn, door je opgewektheid, door
je hulpvaardigheid, door je bescheidenheid kun je
iets wezenlijks beteekenen in het gezin van je
werkgevers. Een gezin is een merkwaardig mooi
terrein om op te werken, al heeft het zijn eigen
moeilijkheden.
Tot slot een paar vragen.
Waarin ligt volgens jullie het „mindere" van het
huishoudelijk beroep in vergelijking met andere?
Probeer je kort en heel precies uit te drukken als
je antwoordt.
Hoe kan het werk van een gezinshulp beter geregeld worden, zóó dat beide partijen, het gezin en
de hulp, er wél bij varen?
Zou je voelen voor een vakbond voor allen, die
huishoudelijk werk doen, om ieders belangen te
behartigen? Waarom wel? Waarom niet? Wat zoSJ
de taak moeten zijn van zoo'n vakbond? En
wat zou jij er voor over hebben?
Helpen jullie me denken? Graag! Ik geef je antwoorden dan door aan hen, die ook met deze dingen,
bezig zijn. Want als we allen samen gaan bouwen,
komt er misschien wel iets goeds tot stand!
J. A. W. v. STOETWEGEN.
*) Ik merk, dat het bestek van dit artikel niet
toelaat, dit laatste duidelijk uit te werken. Daarover
volgende keer meer.
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