
VIJFTIG JAAR GELEDEN 

Het dienstbodenvraagstuk 
Ongeveer 1800 Duitsche dienstmeisjes 

zijn in deze streek werkzaam 
Over enkele weken zullen vele 

Gooische gezinnen hun Duitsche. 
dienstmeisjes zien vertrekken naar 
•het „groote vaderland" : Uit een inge-
steld onderzoek bli jkt ons, dat reeds 
een flink aantal Duitsche en voor-
malig Oostenri jksche meisjes aanzeg-
ging heeft gehad in korten . termijn 
haar betrekking en ons land te ver -
laten. Het vaderland roept ze terug... , 

't Gooi, een deftige woonstreek, 
w a s voor de Duitsche dienstboden 
een dankbaar gebied. Het is dit nóg, 
want van de ruim 20 .000 meisjes, die 
in ons land vertoeven, zijn er niet 
minder dan 1800 in het Gooi werk-
zaam. Daaruit valt duidelijk te con-
cludeeren, hoe deze streek binnenkort 
in het nog nijpender wordend dienst-
bodenvraagstuk een zeer belangrijk 
deel zal hebben! 

Het getal is belangri jk hooger geweest 
dan 1800. Maar ook in het Gooi zijn de 
Regeeringsmaatregelen ten opzichte van de 
vreemdelingen scherp togepast en daardoor 
is het cijfer tot beneden de 2000 gedaald. 

Sprekende cijfers. 

De verdeeling hiervan over de verschillen-
de Gooische gemeenten is als volgt : 

Hilversum 800 
Bussum 4 0 0 
Laren , . 110 
Baarn 110 
Naarden 100 
Blaricum « 7 0 
Huizen 70 
Overige gemeenten, ( ' s Grave-

land, Kortenhoef, Loosdrecht) 100 

Lang niet van harte. 
Zijn onze informaties juist, dan hebben 

deze drastische maatregelen van de 
„Heimat" lang niet aller sympathie. De 
meeste meisjes immers 'hebben hier een 
goede betrekking en een goed leven, velen 
zijn reeds jarenlang bi j dezelfde familie, 

anderen — en niet weinigen — hebben ook 
liefdesbanden, die haar het vertrek moei-
li jk maken. En "als uitvloeisel van dat laat-
ste is het ook geen opzienbarend verschi jn-
sel, d a t verschillende huwelijken worden 
versneld! 

Moeilijke kwestie in vele 
gezinnen. 

Intusschen staan door het gedwongen 
vertrek van de gedienstigen vele families 
voor een moeili jk geval . Een uitvloeisel 
daarvan is, dat reeds thans een wedloop 
van aanvragen voor dienstboden per begin 
Februari valt te constateeren. De vraag is 
groot en het aanbod houdt daarmee nog 
geen gelijken tred. 

D e regeering poogt echter door verschil-
lende maatregelen de ambitie voor het 
beroep van dienstbode te verhoogen. Een 
van die maatregelen is het openen van op-
leidingsinstituten voor dienstboden. Ook 
Hilversum bezit, zooals men weet, zulk 
een dienstbodeninternaat en „De Hooge 
Dreuvik" aan het Susannepark heeft in-
middels een reeks cursisten de wereld in-
gezonden. Dit kan den komenden nood in 
niet geringe mate verlichten, doch van nog 
méér belang is wellicht het besluit van mi-
nister Romme, dat geen steunaftrek meer 
zal worden toegepast voor het verrichten 
van gezinsarbeid van huishoudelijken aard. 

Ook deze maatregel , die speciaal geno-
men is om het „in de huishouding" gaan 
van Nederlandsche meis jes zooveel moge-
lijk te bevorderen, kan er veel toe bi jdra-
gen om het verwachte dienstbodentekort 
klein te houden. 

Immers nu deze inkomsten „vri j " zijn, J 
zullen vele ondersteunde ouders hun doch-
ters liever in de huishouding zien dan in 
fabriek of werkplaats , w a a r de kinderen in 
veel gevallen om de grootere verdiensten 
heen gestuurd werden. 

Men zet zich dus al schrap en de ver-
wachting is gewettigd, dat na het behelpen 
in vele gezinnen in de eerste weken na het 
vertrek der Duitsche meisjes de weer nor-
male toestand geleidelijk zal intreden van 
Nederlandsche dienstmeisjes in Nederland-
sche gezinnen. 
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