GOEDE GEDIENSTIGE.
Dat vroeger nogal nalatig met dienstboden werd omgesprongen
was algemeen bekend. Daarom vond de "Afdeling Bussum en
omstreken van de Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen"
het wenselijk hierover hetvolgende te schrijven in het
Maandbericht van maart 1939.
Ina de Beer
Het dienstbodenprobleem.
Wanneer men vele huisvrouwen hoort over de vraagstukken, die
haar vooral in het gezinsleven "kwellen" dan is het wel dat
van het vinden der goede gedienstige. Een vraagstuk, waaraan
heel wat vast zit. Telkens blijkt weer, van hoeveel belang het
is, dat onze jonge meisjes een behoorlijke scholing voor het
dienstbodenvak krijgen niet alleen, doch dat vooral ook van
den kant der werkgeefsters er velerlei verbeteringen dringend
noodzakelijk zijn. Want de tegenzin van vele Hollandsche
meisjes om dienstbode te worden, is gedeeltelijk te verklaren
uit de manier, waarop men met deze meisjes omspringt. Men
behandelt ze uit de hoogte, is karig met uitgaansavonden, doch
laat ze avond aan avond moederziel alleen in de keuken zitten,
omdat ze misschien een theepotje moeten omspoelen, het minste
dakkamertje en het afgedankte meubilair is goed genoeg voor
ze, enz. De goede werkgeefsters niet te na gesproken. Zóó
behandelt men niet iemand, die in het gezinsleven toch een
zeer nuttige en belangrijke rol speelt. Geen wonder, dat de
meisjes, die óók haar gevoel van eigenwaarde hebben, geringe
lust toonen in huishoudelijke dienstbetrekkingen te gaan.
Maar ook de regeering heeft een plicht. Want zoolang deze
toestaat, dat de meisjes reeds zeer jong door de fabrieken
worden opgeslokt, komt er van voldoende opleiding tot dienstbode niets terecht. Noodig is eigenlijk, dat na de lagere
school de meisjes verplicht worden eenige jaren een scholing
in huishoudelijk werk te doorloopen. En eigenlijk geldt dit
niet alleen voor de meisjes uit arbeidersgezinnen die dienstbode worden, maar ook voor de andere, die toch eens huisvrouw
zullen zijn. En wier handen totaal verkeerd staan, terwijl ze
geen vleugje besef hebben van den goeden gang van zaken in het
gezinsleven.
Er is nog een aspect aan het dienstbodenprobleem. En dat is
wel zeer belangrijk. Men hoort telkens - en volkomen terecht de meening, dat het gezinsleven eigenlijk het duizendvoudig
mozaïek vormt, waarop de geheele samenleving rust. Zonder een
gezond en evenwichtig gezinsleven is geen gezonde maatschappij
mogelijk. En waar in dat gezinsleven de huishoudelijke hulp
der dienstbode een zoo belangrijke factor is, vormt de zorg

voor voldoende krachten op dit gebied een allernoodzakelijkst
punt van overweging in wat men de "gezinsverdediging" zou
kunneri noeirien. Het gezin, als cel der samenleving, heeft
evenzeer verdediging noodig als b.v. het geheele lan&.
Moge iedere huisvrouw het hare doen, om het onze jonge meisjes
aantrekkelijk te maken dienstbode te zijn.

CURSUSPROGRAMMA 1993-1994.
De Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland
organiseert elk winterseizoen enkele cursussen voor leden van
historische verenigingen in de provincie Noord-Holland.
Het cursusprogrammaboekje met uitvoerige informatie over de
cursussen is in augustus verspreid onder archiefdiensten,
historische verenigingen en oud-cursisten. Ook de Historische
Kring Bussum heeft een exemplaar.
Voor irif0rmati.e en opgeven kunt u terecht bij de stichting,
postbus 5212 2000 GC Haarlem, telefoonnummer: 023 - 318436.
Ontdekkingsreis naar het verleden:
basiskennis methodiek van historisch onderzoek. Aan de orde
komen: formuleren van een vraagstelling, onderzoeksopzet,
literatiiuronderzoek, het gebruik van archieven, andere
bronnen. Lokatie : Schagen. Tijdstip : iedere woensdaga&nd van
19.30-21.30uur, aanvang in oktober 1993. Kosten: f 120,-(inclusief syllabus). Duur: 8 lessen.
Bronnen in het Rijksarchief in Noord-Holland:
een overzicht van het materiaal voor onderzoek naar lokale en
regionale geschiedenis dat in het Rijksarchief aanwezig is.
Zowel archiefstukken als de collectie kaarten en de
bibliotheek krijgen aandacht. In een aparte les zal worden
ingegaan op het in Zuid-Holland aanwezige materiaal, dat van
belang is voor de geschiedenis van Noord-Holland.
Lokatie: Haarlem. Tijdstip: zaterdagochtend 10.00-12.00uur.
Duur: 6 lessen. Kosten: f 90,--(inclusief cursusboekje).
Aanvang: oktober 1993.
Huizenonderzoek/dorpsreconstructie:

praktijkgerichte cursus voor diegenen die bewoners en
eigenaren van een huis, een straat of een dorp willen
uitzoeken. Bronnenmateriaal als kadaster, bevolkingsregister
e& belastinggegevens worden behandeld aan de hand van een
case-study. De aandacht zal vooral gericht zijn op de
negentiende eeuw.
Lokatie: Koog aan de Zaan. Tijdstip: maandagavond 19.00-21.00
uur. Duur: 6 lessen. Kosten: f 90,--.Aanvang: februari 1994.

