God beware onze broeders, die tegenover onze meeningen staan, voor die kerkvenvoestende positie.
A. JANSE.
N a s c h r i f t v a n de R e d a c t i e . Indertijd schreef
Prof. Kuyper inzake een „vreemdeling": de man had
zich bij het calvinistencongres aangesloten, daaiTaede
verklaard, met de Calvinistische belijdenis het geheel
eens te zijn (!), en zou dus, wanneer hij „vrijzinnig"
was, zich onder een valschen schijn hebben aangediendi
„Indien dit geen verdachtmaking is", aldus Prof. Kuyper,
„dan weet ik niet meer wat men onder verdachtmaking
heeft te verstaan." En h i e r gaat het over menschen,
die zich niet bij een calvinistencongres, doch bij de
gereformeerde kerk thuis bevinden, en de formulieren
van eenigheid onderteekenen, maar van wie beweerd
wordt, dat ze b e g i n s e l e n propageeren, die 1 ij nr e c h t ingaan tegen wat een gereformeerde kerkeraad
BELIJDT. Zoolang dat niet bewezen wordt, met de
namen en de beginselen, en de citaten er bij, verklaar
ik: indien dit geen verdachtmaking is, dan weet ik niet
meer, wat verdachtmaking is. En dan komt Prof.
Kuypers paranimf, Prof. Hepp, het stuk overnemen,
en alweer spreken over „wachtposten bij onze beginselen". De broeders noemen dat broederlijke polemiek.
Ik noem het — en ik gebruik veiligheidshalve een
term uit den titel van een artikel, dat Prof. Hepp eens
tegen wijlen Prof. Bouwman richtte: een p r a a t j e .
K. S.

OPVOO)ING"EN^
„De voorbereiding van het meisje voor de gezinstaak"
Zonder twijfel is bovenstaand onderwerp van
groote, ingrijpende beteekenis. De Nederlandsche
ilervormde Vereeniging voor Geestelijke Volksgezondheid heeft er dan ook een van de door haar
uitgegeven geschriften aan gewijd.
Inderdaad, er zijn heel wat krachten aan liet
werk, die de beteekenis van het gezinsleven ondermijnen. Verslapping van de huwelijksbanden, het
sleeds wassend getal echtscheidingen, de uithuiziglieid, de sterk toegenomen vrouwenarbeid, mindere bereidheid om zich voor een groeiend gezin
offers te getroosten, zie, dat zijn evenzoovele factoren, die schade brengen aan het gezonde gezinsleven en daarom moeten we er op bedacht zijn,
tegenkrachten te doen werken, die strekken tot
wering van het bederf en tot sterking van het
weerstandsvermogen.
Ieder zal er van overtuigd zijn, dat onder die
krachten de voorbereiding van het meisje tot de
gezinstaak, die haar straks wacht, een zeer voor)iame plaats inneemt.
Bovengenoemd geschrift gaat dan eerst na, hoe
de huidige stand van zaken op dit terrein is. En
dan moet gezegd worden, dat de lagere school met
de speciale voorbereiding van het meisje al heel
weinig rekening houdt en ook uiteraard kan houden. Alleen de meisjes-nijverheidsscholen doen
hier iets, naast het onderwijs in de nuttige handwerken op de lagere school.
Vooral voor de fabrieksmeisjes is de toestand
wel zeer ongunstig. Zoodra de leeftijd van 14 jaar
is bereikt, gaan de fabriekspoorten voor haar open.
Een geweldige ommekeer heeft dan in het leven
van deze meisjes plaats. En in plaats van zich
ook Isrel tellen, als bij Rome ingelijfd; hij doet
<len naam van Babels kindren dragen heii, die in
Abram uit Babel waren geroepen en afgezonderd.
En dit geschiedt juist ten tijde,' dat geboren wordt
Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van
Abraham.
Wat Augustus bewoog, om de beschrijving ditmaal ook te doen plaats hebben in Palestina, is
niet met zekerheid te zeggen. Sommigen wijzen
in dit verband erop, dat Herodes omstreeks dezen
lijd bij Augustus in ongenade is gevallen. Augustus
dreigde toen met de invoering van een Romeinsch
belastingstelsel.') Mogelijk blijft ook, dat de permanente oorlog tusschen Herodes en zijn eigen
kinderen den keizer deed besluiten, de afhankelijkheid van Herodes grooter te maken. Augustus
was staatsman genoeg, om te begrijpen, dat deze
zelfverlering onvermijdelijk den troon moest ondermijnen; het volk, dat de tyrannie van Herodes al
meer dan moe was, kon op een gegeven oogenblik eens gebruik maken van de gespannen verlioudingen tusschen Herodes en zijn zonen. Zonder
de keizerlijke toestemming mag Herodes al niet
meer overgaan tot de executie van zijn verwanten.
.*iugustus heeft het blijkbaar raadzaam geacht de
bewegingsvrijheid van zijn vazal nog meer te beperken. Maar voldoende zekerheid hebben we
hierin toch niet. De doorvoering van deze beschrijving ook in Israël kan ook wel zonder meer een
uitvloeisel zijn van Augustus' streven, om statistisch materiaal te verzamelen uit alle deelen, die
van Rome mm of meer afhankelijk waren.
Hoe dit echter ook zij, de gang van zaken blijft
in ieder geval voor David tragisch genoeg. Hij
3) De Zwaan, Lucas (T. & U.), 66. Vgl. Schürer, Gesch.
"A- jüd. Volkes, I, 5. Aufl., 373, 410.

des avonds nog aan de huishoiidtaak te wijden,
vindt menig meisje vermaak in straatloopen, bioscoopbezoek en dancing.
Heel wat beter is "de toestand voor de aankomende dienstbode. Die heeft in elk geval nog
de kans, dat ze zich voor haar eigen gezinstaak
van later kan voorbereiden, vooral wanneer ze
staat onder de leiding van een goede huisvrouw of
van een verstandige oudere dienstbode.
Het meisje op het platteland wordt wel rustiger
bij haar werk gehouden, maar staat later ook voor
een zwaardere taak. Nog niet overal geniet men de
gemakken, die waterleiding, electriciteit en gas
voor de huisvrouw bieden. Én hoe vaak moet de
vrouw in het bedrijf van den man mede een taak
vervullen! Daarom is voor het meisje van het
platteland een zeer zorgvuldige voorbereiding voor
haar gezinstaak noodzakelijk. Zij moet worden opgeleid tol een huisvrouw, die in staat is de lichamelijke en geesteUjke verzorging van haar gezin zoo
goed mogelijk te leiden. Zij moet de waarde van
het plattelandsleven kennen en er op bedacht zijn,
de verkeerde invloeden, die van uit de stad werken, tegen te houden.
Als het bovenaangehaalde boekje zoo de verschillende fouten, die er bestaan, heeft aangegeven
en naar verschillende middelen ter verbetering
heeft gezocht, komt het tot de volgende samenvatting.
De opvoeding van het meisje voor de gezinstaak
neemt onder de middelen tot wering van het bederf van het huiselijk en maatschappelijk leven
een zeer voorname plaats in. Niettegenstaande alles wat er gedaan wordt, is er in dit opzicht in ons
land nog een betreurenswaardige achterstand.
Zeker de helft van de meisjes gaat zonder eenige
huishoudelijke scholing het leven in.
Op de lagere school en bij het voortgezet onderwijs wordt er behalve eenig handwerkonderwijs
zoo goed als niets aan gedaan.
De huishoudelijke vorming van het fabrieksmeisje, de a.s. dienstbode en het plattelandsmeisje
laat, op enkele uitzonderingen na, veel te wenschen
over.
Het komt ons voor, dat het huishoudonderwijs
op de volksschool onder de facultatieve leervakken
moet worden opgenomen, zoodat in het z.g. gecentraliseerde zevende leerjaar ook huishoudonderwijs kan gegeven worden. Daarbij ware den
meisjes tevens te wijzen op het nut van uitbreiding harer huishoudelijke kennis door het volgen
van een opleiding of een cursus op een nijverheidsschool.
Het lager onderwijs moet voor meisjes in de
gewone klassen meer in de richting van het huishoudonderwijs worden benut (natuurlijke historie,
handenarbeid, rekenen).
Ook op scholen voor voortgezet onderwijs moet,
te beginnen bij het uitgebreid lager onderwijs,
huishoudonderwijs worden ingevoerd. De uitvoering hiervan moet geregeld worden in samenwerking met het nijverheidsonderwijs ter plaatse of
met de rondreizende onderwijzeressen.
Aangestuurd moet worden op een verbod van
arbeid, althans van fabrieksarbeid, voor meisjes
tot en met het 16e levensjaar, gepaard gaande
met de verplichting tot het volgen van onderwijs
gedurende een beperkt aantal uren per dag.
Zoolang aan dezen eisch niet kan worden voldaan, besta overdag de gelegenheid en de verplichting tot het volgen van zoodanig onderwijs.
wordt de dupe van Augustus' maatregelen tegen
Herodes, en hij moet maar lijdelijk toezien, als de
laatste het voortbestaan van Davids troon in gevaar brengt. Want het wordt nu de dag van de
groote nivelleering. Augustus werpt alles op één
hoop, en scheert allen over één kam. En daarmee
doet hij de afzondering van Israël ten onder gaan.
Mattheüs kan daarover prachtig schrijven; over
het begin bij Abraham, waaruit het na veertien
geslachten komt tot de glorie van David, den
koning. Maar hier komt het tot den ondergang
van David, en daarmee van Abraham. Want als de
afzondering wordt teniet gedaan, wat blijft er dan
nog over van Abraham?
En daarmee komen we tot het dieptepimt van
de tragiek van dit gebeuren. Indertijd had men in
Babel de eenheid van het vleesch gesticht. Maar
God had dat pogen verijdeld, en de eenheid versplinterd. En Hij had Abraham geroepen, om in
dien weg te brengen de verlossing van Hem, die
totaal anders zou zijn, dan de verlossing, zooals
men zich die in Babel had geconcipieerd. Maar
dat was vroeger, heel vroeger.
Doch vandaag zijn de rollen omgekeerd. Want
„Babel" heeft de verwarring wetpn te overwinnen,
en is van de doodelijke wond, die God het voorheen had toegebracht, voorspoedig genezen. Vandaag is het sterker dan het nog ooit is geweest.
En de stroom des heils, zooals die weleer zijn
bedding had genomen over Abraham, dreigt hier
onherroepelijk te verzanden. De verlossing, gelijk
God die wil brengen door de afzondering van
Abraham, schijnt nu dood te zullen loopen tegen
den muur van Augustus' beschrijving.
En dus lijkt God hier niet slechts achteraan te
komen bij Augustus; de antichrist is niet maar
eerder gereed dan de Christus; maar hij dreigt

Reeds thans kan, met medewerking der fabrieksdirecties, beter in het onderwijs aan fabrieksmeisjes worden voorzien dan thans het geval is
door cursussen, gegeven in aansluiting aan de
fabrieksuren.
Aan dienstmeisjes worde gelegenheid gegeven tot
het volgen van middagcursussen.
Ten behoeve van het plattelandsmeisje moet eenheid en uitbreiding worden bewerkt van het landbouwhuishoudonderwijs.
De catechisatie kan ten dienste van de geestelij kzedelijke vorming (naast haar hoofddoel natuurlijk)
van de meisjes van groote waarde zijn.
Men behoeft het met deze conclusie nog niet in
allen deele eens te zijn, om toch te erkennen, dat
hier een waardevol volksbelang onder de aandacht
wordt gebracht. Bedoelde vereeniging geniete dan
ook de voldoening, dat haar boekje worde gelezen
en dat in menigen kring de hand aan den ploeg
wordt geslagen.
G. MEIMA.
Gr.

De Zending op de school.
De enQuëte van de OnderwUzers-Zendlngs-Commlssle.
Een van de verschijnselen, die d e Zendingsmenschen de laatste jaren met zorg vervult, is de
sterk verminderde belangstelling voor de Zending
en haar werk. Men kan dit verschijnsel in heel de
wereld conslateeren. Ook in ons land zijn symptomen te bemerken, die in dezelfde richting wijzen.
Overal gaan daarom de zendende Kerken en Vereenigingen meer aandacht besteden aan de binnenlandsche actie. Zij zullen dat moeten blijven doen,
zal het werk daarbuiten op het veld straks genoegzaam breede basis vinden, waarop verder gebouwd kan worden.
Eén van de objecten, die daarbij bijzonder aandacht vragen, is de school. Reeds jaren lang heeft
de Onderwijzers-Zendingscommissie zich hiermee
bezig gehouden. Het is immers haar doel: „te bevorderen, dat door middel van het Christelijk
onderwijs liefde voor de Zending worde gewekt".
Om dat doel beter te kunnen bereiken, heeft zij
mede op instigatie van de Commissie voor Zendings-Propaganda een enquête ingesteld op enkele
duizenden Christelijke scholen in ons land om te
zien welke plaats de Zending innam in het geheel
van het leerplan.
Het rapport van de Commissie is zooeven verschenen en ik wilde er hier graag speciaal op
wijzen omdat het hier gaat om voor de Zending
zeer belangrijke dingen.
Terloops zij gezegd, dat hier m.i. ook ligt een
groot belang voor het kind zelf. Want het is niet
waar, dat het kind nog niet rijp is yoor de Zending.
Zendingsopvoeding behoort zich niet te richten
alleen tot de volwassenen. Het is juist een algemeene ervaring, dat de Zendingsfiguren zeer sterk
spreken tot het kind. Die houden ze vast. Voor
alles wat met de Zending in verband staat hebben
ze bijzondere belangstelling. Hoeveel jongens kennen niet den tijd, waarop ze naar zee wilden of
zichzelf al zagen als zendeling op tocht door oerwouden? We zullen het ook niet vergeten, dat het
Zendingsonderwijs altijd weer de gelegenheid biedt
om naar Hem te wijzen, die achter het groote Zendingswerk staal en ook van onze kinderen vraagt,
dat ze Hem zullen kennen, die de wereld voor
Zich opeischt en die daarom Zijn bevel heeft gegeven: Gaat lieen in de geheele wereld.
hier ook den Christus te verslinden. Johannes
beeft de situatie ten tijde van de vleeschwording
des Woords wel heel scherp gezien.
Babel, zoo schijnt het, Babel gaat nu de spraak
van God verwarren, en al Zijn beloften verijdelen.
Wat God indertijd al zag aankomen, en wat Hij
toen wilde verhinderen, dat weet zich nu toch
door te zetten. Het was toen nog pas hun eerste
poging in die richting; en die moest verhinderd
worden; anders zou „hun niets onuitvoerbaar
lijken, wat zij denken te ondernemen."*)
Maar vandaag blijkt niets onuitvoerbaar, van
wat Babel beoogt. Augustus voert de beschrijving
door, zonder dat zijn werk gebroken wordt. En
daarmee schijnt hij een streep te halen door al
de woorden Gods.
En inplaats dat het tot de vervulling komt van
het Oude Testament, wordt het een absolute verbreking daarvan. Als God den Christus inbrengt
in de wereld, is Hij weer evenver, als toen Hij
bij Abraham begon. Of liever: nog niet eens zoover. Want Babels toren verrijst hier opnieuw, en
thans ondervindt men geen stagnatie bij den bouw.
En de „stad Gods" wordt in puin geworpen, en de
mogelijkheid van herbouw schijnt nu afgesneden
voorgoed. Want Augustus beschrijft de geheele
wereld; en hij beschrijft ook Israël. Voor het eerst,
toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. D.w.z.
juist in de dagen, dat de Christus geboren werd,
om de stad Gods te bouwen.
K.

B. H.

4) Gen. 11:6 (naar de vertaling van Aalders in K. V.).

214
Om het kind dus zal de Zending een plaats
moeten hebben op al onze Christelijke scholen en
de Zending zelf zal er de vruchten van plukken,
liet kind moet de Zending en het werk kennen.
Die kennis is onmisbare voorwaarde voor belangstelling en liefde.
Gezien heel de situatie zou men dus mogen verwachten, dat de Zending een plaats innam in het
leerplan op onze scholen. Maar de uitkomsten van
de enquête, hoewel er ook is dat dankbaar maakt,
laten een ander beeld zien.
Op de ruim twee duizend vragenlijsten, die de
Commissie in zee zond kwamen 750 antwoorden
binnen. Dus slechts ruim een derde deel
kwam terug. En nu weet ik wel, dat onze hoofden
van scholen veel administratief werk hebben te
doen. Maar als we dan daarnaast zien, dat de
Commissie haar vragen, die tot een minimum
beperkt waren zoo stelde, dat de beantwoording
daarvan kort zou kunnen worden samengevat, dan
verbaast het toch pijnlijk, dat er zoo weinig medewerking ondervonden werd, en er zoodoende 1250
scholen buiten beschouwing moesten blijven.
Dat zoovelen niet de moeite hebben willen nemen
om te antwoorden, is een van de bedenkelijke
symptomen, die de enquête aan het licht heeft gebracht. Juist dat zwijgen zegt hier genoeg!
Men kan daaruit niet anders concludeeren, dan
dat de Zending voor meer dan de helft van de
hoofden der scholen, quantité négligeable is.
De Commissie heeft uiteraard zich alleen bezig
gehouden met de ingekomen antwoorden. Maar
bij de beoordeeling van het gestelde vraagstuk
moet dubbel worden onderstreept het feit, dat hier
zonneklaar aan den dag treedt: de Zending quantité négligeable op vele, zeer vele van onze Christelijke scholen.
Daartegenover kan het rapport gelukkig wijzen
op het verblijdende feit, dat er heel wat hoofden
van scholen waren, die in grooler of kleiner schrijven van hun belangstelling blijk gaven en opmerkingen maakten over het onderhavige vraagstuk:
de School en de Zending. Een enkele moge hier
volgen:
„Telkens stuit men op de wel niet uitgesproken
maar toch aanwezige meening, dat de Zending een
zekere liefhebberij is van een bepaalde groep van
Christenen. De propaganda voor het Zendingswerk
zal aan dit kwaad de volle aandacht moeten wijden. Het Christelijk leven is een geheel, men kan
het niet in stukjes knippen. Wel heeft ieder zijn
eigen taak in een bepaald onderdeel, maar dit
mag niet leiden tot onverschilligheid voor de
andere onderdeden, waarvoor we niet veel meer
soms kunnen doen dan belangstelling hebben, bidden en geven. Dat is echter onze taak ten allen
tijde en voor alle onderdeden van het werk in
Gods Koninkrijk. Een onderwijzer, die dit ziet,
kan aan de Zending niet voorbijgaan, kan er niet
over zwijgen".
En zoo gebeurt het. Op vele scholen wordt de
Zending behandeld in verband met de Kerkgeschiedenis. Waar de Zending in alle klassen behandeld wordt is het in den regel zoo, dat in de
laagste van tijd tot tijd een Zendingsverhaal verteld
wordt, terwijl in de hoogere de Zending een onderdeel van de Kerkgeschiedenis uitmaakt.
E r blijken maar heel weinig scholen te zijn,
waar de Zending speciaal behandeld wordt en niet
occasioneel! Speciale behandeling moet natuurlijk
het ideaal blijven, zoo oordeelt ook de Commissie.
Zij wil voorloopig met het oog op de overlading
van het leerplan wel blijven bij occasionede behandeling, „mits die niet bestaat in het zoo nu
en dan, te hooi en te gras eens behandelen van de
Zending." Dit laatste is de teekening van den bestaanden toestand, want de Commissie vreest: „dat
de behandeling wel erg occasioneel is, al zijn er
gelukkig uilzonderingen." „Zoo komt de Zending
tekort en doet de Christelijke school zichzelf te
kort."
Aan het slot komt de Commissie tot haar conclusies. Het zal interessant zijn, onderwijs-deskundigen over enkele van haar voorslagen te
hooren.
Wat de groote vraag naar handboeken betreft,
moge ik hier met nadruk wijzen naar den Zendingssludieraad. Daar hebben we een centraal
punt, dat heel de Zendingsliteratuur overzien kan
e n dat door zijn uitgaven stimuleerend zou kunnen werken, zooals liet dat tot nu toe heeft gedaan. Onze groote Onderwijsorganisaties zouden
hierbij krachligen steun kunnen en moeten bieden.
Van Zendingsfilms ben ik geen groot bewonderaar en zeker niet van speciale voor kinderen
alleen. Zeker geen toegang beneden 14 jaar!
Voor de andere conclusies wil ik graag verwijzen naar deze zoo belangrijke brochure.
Ze zij bijzonder al onzen Chrislelijken onderwijzers
ter lezing aanbevolen. Naast hen aan allen die het
kind en de Zending ter harte gaan. i) Ieder moge
er mee aan het werk gaan.
Dan zal de Commissie de vrucht van haar arbeid zien rijpen, de verwerkelijking van haar
ideaal: de Zending op de Christelijke school de
plaats innemend die haar toekomt!
Z.
J. V. d. L.
1) 15 et. storten op 265567 van D. J. Coimiou, Zeist.
Brochure franco thuis.
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De beteekenls van de Prot. Chr. Gentrales en Vakorganisaties van patroons voor het kerkelijk,
politiek en maatscbappelük leven in ons vaderland.
VIL
De actueele beteekenls.
De Christelijke patroonsorganisatie leeft niet opgesloten en geïsoleerd, afgescheiden van andere
organisaties, haar eigen leventje. Integendeel, zij
staat midden in het strijdperk van dit leven, zoo
het mogelijk is v o o r a a n , en betracht de samenwerking met andere ook niet-Christelijke organisaties overal waar dit noodig en mogelijk is.
Vooral van z.g. „neutrale" zijde doet men het
wel eens voorkomen, alsof de Christelijke organisatie zich heeft afgescheiden en daardoor de eenheid van het bedrijfsleven heeft verbroken. Deze
voorstelling van zaken is onjuist. De Christelijke
patroonsorganisatie ONDERscheidt zich wel van
andere organisaties, maar haar arbeid is niet
GEscheiden van die der anderen.
Aan de oplossing van de talrijke sociale, economische en vak-technische vragen werkt de Christelijke patroonsorganisatie mede, evengoed als
welke andere organisatie ook. De Christelijke organisatie biedt a l l e s wat men maar denken kan,
ze arbeidt in samenwerking met anderen, zoo
mogelijk in het eerste geUd zelfs, omdat zij dit op
grond van de door haar beleden hoogere beginselen roeping en plicht acht. ^)
Het is daarom, dat vooral in den huldigen tijd
de ACTUEELE beteekenis der Christelijke patroonsorganisatie zoo duidelijk blijkt. De talrijke
vraagstukken van onzen tijd, die om oplossing
roepen, vragen om LEIDENDE BEGINSELEN,
welke als richtsnoer dienst kunnen doen. En zoo
komt het ook op maatschappelijk terrein steeds
duidelijker aan het licht, dat de EEUWIGE BEGINSELEN VAN HET CHRISTENDOM niet
alleen waarde HEBBEN voor het gansche wereldleven, maar hun waarde BLIJVEN BEHOUDEN, ook al veranderen de omstandigheden. Ook
op sociaal en economisch terrein.
Dank zij de prediking der Christelijk-sociale beginselen in polilieken kring en op maatschappelijk
terrein, is in ons vaderland een sociale wetgeving
gegroeid, welke andere landen ter wereld verre
vooruit is. Vooral gedurende de laatste twintig
jaren, waarin de crisissen zich hebben afgewisseld,
is in ons vaderland gestuurd in de richting van
meerdere overheidsbemoeiing met het bedrijfsleven.
Bij alle verdienste is dit niet zonder gevaar
gebleken. Het bleek, dat men in ProtestantschChristelijken kring . zich had te verweren niet
alleen tegen hen, die in den totalitairen Staat of
in staatssocialisme heil zagen voor de toekomst,
maar ook, bij veel wederzijdsche waardeering, toch
somtijds positie diende te kiezen tegen de wijsgeerige beschouwing onzer R.K. landgenopten,
welke nu eenmaal in den Staat blijven zien de
hoogste uiting van het natuurlijke leven, overkoepeld door de alleenzaligmakende kerk.
Door dit optreden verkregen onze ProtestantschChristelijke organisaties, ook de ProtestantschChristdijke p a t r o o n s o r g a n i s a t i e s , vooral de
laatste jaren groote ACTUEELE beteekenis. Talrijke Christelijke patroons, die nog in de „neutrale" organisaties bekneld zitten, beginnen dit
gelukkig te voelen.
Meer dan ooit blijkt nu, dat aan onze maatschappij-beschouwing EEN DUIDELIJKE GELOOFSBELIJDENIS ten grondslag moet liggen.
Onze sociale en economische wetgeving dient door
ons g e m e e n s c h a p p e l i j k in eigen C e n t r a l e
en vakorganisaties beoordeeld te worden OP DE
MÉRITES VAN ONZE BEGINSELEN.
In dit verband wijzen wij op de Bedrijfsradenwet
(7 April 1933), bedoelende de INSTELLING VAN
BEDRIJFSRADEN mogelijk te maken. Wie de
Memorie van toelichting leest, zal zeer sterk onder
den indruk komen van d e n g e e s t , die uit deze
toelichting spreekt, en die wij, naast ongetwijfeld
den invloed der Pauselijke encyclieken, niet aar-

zelen toe te schrijven aan den invloed der Christelijk-sociale beginselen, zooals deze in onzen kring
door mannen als Kuyper, Sikkel, Talma, e.a. zijn
gepropageerd.
Eenzelfde geest ligt ten gi-ondslag aan de wet
tot het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van ondernemersovereenkomsten van den
24en Mei 1935. Voorts blijkt ook uit de wet op
het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten, welke wet met ingang van 1 October
1937 in werking is getreden, hoe mede door Overheidssanctie gepoogd wordt de machtsverhoudingen in het bedrijfsleven om te zetten in bindende
rechtsverhoudingen, en in plaats van strijd den
b e d r i j f s v r e d e te bevorderen.
Op economisch terrein was het de V e s t i g i n g s w e t K1 e i n b e d r ij f 1937 vooral die de aandacht
onzer middenstanders vroeg. De L a n d b o u w e r i s i s w e t g e v i n g en de P a c h t w e t vroegen
de volle aandacht van onze Christelijke boeren en
tuinders. In- en uitvoerwetten en talrijke andere
ontwerpen van wet werden mede aan het oordeel
onzer Christelijke werkgeversorganisatie onderworpen. Meerdere voorontwerpen van wet zijn bij
den Hoogen Raad van Arbeid, waarin d e d r i e
C e n t r a l e o r g a n i s a t i e s zijn vertegenwoordigd, aanhangig gemaakt. Wij noemen slechts het
ontwerp betreffende den a r b e i d d e r g e h u w d e
v r o u w , d e k i n d e r b i j s 1 a g v e r z e k e r i n g en
de w e r k l o o s h e i d s v e r z e k e r i n g .
DezG sociale en economische wetgeving is van
groote beteekenis voor ons volksleven. Dankbaar
mogen wij gedenken, dat dit alles in ons vaderland
mogelijk is gebleken en dat ook onze Christelijke
maatschappelijke organisaties naast de politieke
organisaties daaraan mogen medewerken. Aan
ieder moet hier opvallen het groote verschil met
de landen rondom ons, waar voortdurende strijd
het bedrijfsleven verteert, of het onmondig is verklaard.
Maar nu zijn wij er nog niet. Nu moeten de
wetten een geleidelijke en voorzichtige toepassing
vinden in het bedrijfsleven. Wil het goed zijn, dan
geeft immers de Overheid slechts haar keur op of
sanctie aan door het BEDRIJFSLEVEN ZELi'
GETROFFEN REGELINGEN.
D e w e n s c h moet dus openbaar komen om
overeenkomstig de bepalingen der wet h e t bed r i j f s l e v e n i n t e r i c h t e n . Maar zie nu eens,
hoe in neutrale (of wilt ge liberale) werkgeverskringen de meeste dezer wetten worden ontvangen
en beoordeeld. Talrijke bladen van neutralen en
liberalen oorsprong publiceeren artikelen, die bctoogen, dat de toepassing voor ons bedrijfsleven
de meest funeste gevolgen zal opleveren. Christelijke patroons, die deze bladen lezen, hetzij als
dagblad, hetzij als vakblad van hun neutrale
patroonsvereeniging, slikken dezen kost meermalen
als „klokspijs" en stellen zich te weer tegen de
toepassing in hun eigen bedrijf. Het onbegrepen woord „ordening" bezorgt velen een rilling,
het woord „verbindend verklaring" een afkeer,
en van de gemeenschappelijke belijdenis der
C h r i s t e l ij k e s o l i d a r i t e i t i n r o e p i n g e n
s c h u l d blijft menigeen practisch verre. ^)
Hier komt wel zeer duidelijk uit, hoe noodzakelijk het is, dat onze Christelijke patroons niet
alleen i n d e C e n t r a l e , maar ook in de Christelijke v a k o r g a n i s a t i e s bij elkander dienen te
worden gebracht, teneinde z e l f s t a n d i g te bespreken, hoe dient gehandeld, opdat Gods geboden
worden gehoorzaamd ook in den bedrij fskring.
G r o o t e a c t u e e l e b e t e e k e n i s heeft hier
de Christelijke patroonsorganisatie. Want alleen
een goed opgebouwde Christelijke organisatie van
patroons, zoowel centraal als in de vakkringen, zal
een der middelen kunnen zijn om onder Gods
zegen den invloed van de geweldige macht, die
in ons vaderland schuilt in het z.g. economisch
liberalisme, te keeren. ^)
In samenwerking met wetenschappelijke en politieke organisaties, niet het minst met de voortreffelijke organisatie onzer Christelijke arbeiders,
worde daartegen een dam opgeworpen, en de
o r d e n i n g e n d e s H e e r e n in ons volksleven
en in het bedrijfsleven zoodanig g e g r o n d v e s t ,
dat meer algemeen in het door de zonde verwoeste
bedrijfsleven worde gebogen voor den K o n i n g
d e r K o n i n g e n en aller schepselen H e e r .
A. BORST Pzn.

1) Het is eigenaardig, dat men meermalen hoort beweren,
dat in de Christelijlce organisatie de belangen niet zoo goed
2) Een duidelijk streven openbaart zich in sommige „neukunnen worden behartigd als in de z.g. „neutrale". Wij vragen: trale" patroonskringen om door het door velen niet begrepen
Waarom niet? De bewering is in alle deelen onjuist. Natuur- woord „ordening" in ongunstig licht te plaatsen, tevens de
lijk zal een kleine Christelijke vakorganisatie van patroons bedrijfsorganisatie, zooals die jarenlang in onzen Christelijken
eenigen tijd noodig hebben voor haar bureau zoodanig is kring is bepleit, af te breken, en zoodoende de doorwerking
geoutileerd als dit bij den reeds jaren bestaanden neutralen der Christelijk-sociale beginselen te keeren. Helaas worden ook
vakbond meestal het geval is, maar de bestaande Christelijke hier hand- en spandiensten verricht door Christelijke patroons,
vakorganisaties van patroons, en niet het minst de drie Cen- die voor anderen de kastanjes uit het vuur halen omdat deze,
trale organisaties hebben in den loop der jaren wel bewezen, wanneer ze het zelf zouden doen, bang zijn dat men hun
dat ze in staat zijn gebleken OOK VOOR DE MATE- onreine vingers zal zien.
RIEELE BELANGEN harer leden te kunnen opkomen. In
3) De dagbladen hebben melding gemaakt van de benoeming
onze kringen zal echter goed moeten worden begrepen, dat van Mr A. N. Molenaar, secretaris van het Verbond van
ook Christelijke vakorganisaties van patroons over de noodige Nederlandsche Werkgevers, tot buitengewoon hoogleeraar aan
financVèele middelen sullen dienen te beschikken. Nog maar al de Universiteit te Leiden om onderwijs te geven in „Sociale
te veel is men graag op een koopje uit. De contributies van de
Wetgeving". Deze zeer bekwame geleerde is echter tevens een
Christelijke organisaties zijn veelal beduidend lager dan die men der meest geharnaste strijders in het liberale kamp, zoodat wi)
in neutralen of R.K. kring betaalt. In dit verband zij er aan aan de richting, waarin zijn onderwijs zich zal bewegen, niet
herinnerd, dat eenmaal Dr H. Colijn sprak: „De waarde en t>ehoeven te twijfelen.
beteekenis van een organisatie hangt ook af van de contributie,
Aan de Vrije Universiteit te Amsterdam ontbreekt tot nog
die men betaalt."
toe een leerstoel voor de sociale wetgeving.
Een arme organisatie kan niet veel doen.
Wordt het niet meer dan tijd, dat het Christenvolk van
Dat dienen onze Christelijke patroons wel te bedenken.--N-ederland zich -ook daarop eens bezint?

