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WOORD VOORAF
Dit „Handboek der goede Raadgevingen" wil voor elke huisvrouw en in
elk huis een vademecum zijn, dat antwoord geeft op een groot aantal practische vragen. Men zoeke er geen verklaringen in, doch slechts practische
aanwijzingen, die in het dagelijksch leven kunnen worden toegepast. Ik heb
de zeer uitgebreide stof niet alfabetisch, doch systematisch verdeeld over
een tiental hoofdstukken, die even zoovele onderdeelen van het practische
leven omvatten. Verschillende deskundigen hebben mij bij de samenstelling
met raad en daad gediend. Ik stel er prijs op, van hen in het bijzonder te
noemen:
Mevrouw C. Boulain, Publiciste, medewerkster aan vrouwentUdschriften, te
Amsterdam, die de hoofdstukken met betrekking tot de huishouding en
het zelf kleeren maken, verzorgde,
Rita Gerlach, Leerares aan het Haagsch Conservatorium, te den Haag, die
de gedeelten over sport en spel, lichaamsbeweging enz. doorzag,
J. J. A. Hanhart, Oud-redacteur van de Haagsche Post, te den Haag, die
een groot gedeelte van het compilatiewerk verrichtte,
Mr. T. W. Hooykaas, Rechtsgeleerde, te den Haag, die het hoofdstuk over
wetgeving voor zijn rekening nam,
John Kooy, Letterkundige, Hooldredacteur van het Weekblad „Vandaag", te
den Haag, die het hoofdstuk over economie en staatsinrichting samenstelde,
D. Valkema, Leeraar in de Natuurlijke Historie, te den Haag, die mij heeft
bijgestaan voor de verhandeling over de verzorging van planten en dieren,
H. J. J. Wachters, Leeraar Klein Seminarie te Culemborg, en
J. J. L. van Zuylen, Journalist, te den Haag, die de stukken over opvoeding
en omgang met menschen schreef.
Ik hoop, dat dit boek in vele gezinnen een onmisbare vraagbaak zal
worden, en dat men het zelden tevergeefs zal opslaan, om er goeden raad in
te vinden. Het spreekt vanzelf, dat ik niet heb kunnen streven naar voiledigheid. Wel heb ik zoo veel mogelijk getracht, voor al die gevallen een antwoord te geven, die in de dagelijksche praktijk het meest voorkomen. Intusschen acht ik het zeer wel mogelijk, dat sommige dingen over het hoofd
zijn gezien. Daarom houd ik mij steeds gaarne aanbevolen voor aanwijzingen van de lezers en gebruikers van het boek, opdat met hun wenschen
bij een volgenden druk kan worden rekening gehouden.
DE SAMENSTELLER.

I. Wij zijn menschen en houden lichaam
en geest gezond
Doelmatig leven. Voor ieder onzer,
hij zij groot of klein, rijk of arm, is
de gezondheid de grootste en meest
onmisbare schat. Zij is niet alleen
de noodzakelijke grondslag voor ons
lichaam en onzen geest, maar ook
een voorwaarde voor de mogelijkheid, te werken. Meer dan vroeger
hangt er ons geluk en onze tevredenheid van af. Wij merken dat gewoonlijk pas, als wij ziek worden.
Als moderne menschen verheugen
wij ons niet alleen over onze gezondheid, maar zoowel in ons eigen belang
als in dat van onze kinderen zijn wij
verplicht ervoor te zorgen, dat ons
lichaam en onze geest door en door
frisch en gezond blijven. Dat houdt
echter tevens in, dat wij door welbewust verstandig te leven, ons best
doen, alle ziekten zoover mogelijk
van ons af te houden. Dat is de
eerste en hoogste eisch van de tegenwoordige gezondheidszorg (hygiene).
Het harden. In de hygiene speelt het
harden een belangrijke rol. Om onze
kinderen en ons zelf te beschermen
tegen allerlei ziekten, is het noodzakelijk, dat wij het groote belang
van dit veelbeteekenende woord
„harding" in zijn vollen omvang
inzien. Wij denken daarbij echter
aan lets heel anders dan een vorig
geslacht, dat zijn kinderen, om ze te
„harden", des avonds om tien uur
met de beste bedoelingen maar met
tegengesteld resultaat, in koude,
natte doeken wikkelde en ze een
onbarmhartige koude op het lijf joeg.
Wij doen dat tegenwoordig anders, en
wel met lucht. Daartoe biedt ons de
sport, die in zoovele vormen wordt
beoefend, een prachtige gelegenheid.
Dokters schrijven aan de sport toe,

dat ons tegenwoordig opgroeiend
geslacht gemiddeld 6 centimeter
grooter is dan de kinderen van vOOr
den wereldoorlog. Wij laten den zuigeling met dit doel iederen dag
eenigen tijd naakt in de zon in onze
kamer liggen trappelen, liefst bij geopend venster- Orize schoolgaande
kinderen laten we in zwembroek
v6Or het avondeten een minuut of
10 door het huis hollen. Wie de proef
met zijn kinderen neemt, zal al
spoedig bemerken, met hoeveel pleizier de kinderen dagelijks op deze
wijze een luchtbad in huis nemen.
Ook duurt het niet lang,of men merkt,
dat zwakke kinderen daardoor krachtiger en meer tegen allerlei kwalen
bestand worden. Vooral dergelijke
ziekelijke, niet sterke kinderen zal
een luchtkuur uitstekend bekomen. Men begint met 5 minuten,
laat ze elke drie dagen 2 A 3 minuten
langer tot een half uur toe, een
luchtbad genieten. Men mag niet
nalaten, hierbij zijn huisdokter te
raadplegen. Het is zoo mooi, dat
men er te alien tijde mee kali Deginnen, hoewel liefst in den zomer.
Het voordeel van deze hardingsmethode is ook, dat men meer weerstand krijgt tegen plotselinge temperatuurswisselingen, die anders zoo
dikwijls kouvatten tot gevolg hebben.
De huid is de spiegel van onzen gezondheidstoestand. Naarmate onze
huid gezonder is en beter functioneeren kan, des te sterker en meer
bestand tegen aandoeningen zijn ook
de organen van ons lichaam. Beide
staan door de verbinding tusschen
de allerfijnste uitloopers van de zenuwen aan de oppervlakte der huid
en de huidvaten in nauw verband
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met de zenuwen en aderen van de
inwendige organen. Men kan deze
functie vergelijken met het ademen.
Dat wordt o.a. hierdoor bewezen,
dat soms menschen met een zware
inwendige ziekte de crisis te boven
komen dank zij het uitbreken van het
zweet. Ook het optreden van uitslag,
als bijv. mazelen en roodvonk, bewijst den nauwen samenhang tusschen de oppervlakte der huid en de
inwendige organen. Verzorging van
de huid door middel van lucht, licht
en zon is niet alleen een zeer belangrijke maatregel der hygiene, maar
behoort tevens tot het gebied van
de schoonheidszorg. De groote waarde van harding der huid door lucht
en zon, maar ook door water ligt
vooral hierin, dat door regelmatige
verzorging van de vroege jeugd af,
afweerstoffen worden gevormd, die
zeer belangrijk zijn voor ons leven.
Deze stoffen dringen door het
ademen van de huid door in het
inwendige van ons lichaam, doen hun
werk in de organen en vormen een
machtige bescherming tegen ziekten
door kouvatten en infectie. Uit dit
oogpunt bezien, kunnen we verwachten dat het luchtbad in de toekomst nog veel meer zal worden toegepast dan thans reeds het geval is.
Zwemmen. Buitengewoon versterkend voor onze organen is het zwemmen, dat tevens den omvang van
onze borstholte vergroot. Wie zwemt
zonder te overdrijven, beoefent de
sport, die volgens algemeene erkenning de veelzijdigste van alle sporten is. Al moeten bloedarme kinderen
watertemperaturen beneden HY' vermijden, omdat daardoor te veel
warmte aan hun lichaam wordt onttrokken, zal een koud bad voor ieder
gezond mensch in stijgende mate een
weldaad zijn, meer dan het dagelijks
koud wrijven van de huid, dat, met
een ruwe badhanddoek krachtig uitgevoerd, voor het harden op zichzelf
reeds zeer nuttig kan werken. Wie
zich voor nadeelige gevolgen wil
hoeden, bade niet met te voile maag

Het zonnebad

ook niet met geheel leege maag.
Het is mogelijk, wanneer men met
een voile maag in het water springt,
dat men moet braken en zelfs stikt,
terwijl men bij een geheel leege maag
kan flauwvallen van zwakte. Springt
men oververmoeid of verhit in het
water, dan loopt men gevaar voor
zijn hart. Door de zwembewegingen,
voorkomt men dat teveel warmte
onttrokken wordt aan het huidoppervlak. Wie het bad niet zoo lang
rekt tot hij gaat rillen, en zich na afloop met een badhanddoek warm
wrijft en zich dan snel aankleedt,
voelt zich daarna als verjongd.
Het zonnebad. Natuurlijk schaadt
elke overdrijving. Zeer dikwijls komt
het voor, dat huidontsteking het gevolg is van overdrijving bij het
zonnebaden. Meestal ligt de oorzaak
daarvan in gebrek aan kennis. Gelijk bekend is, werkt het zonlicht bij
bestraling van het geheele lichaam
zeer intensief door de veelsoortigheid der stralen in, die gezamelijk
het licht vormen, dat ons kleurloos
toeschijnt. Deze stralen van violet
over blauw, groen en geel tot rood
toe, dus in alle kleuren van den
regenboog en dan bovendien nog de
geheimzinnige, voor ons oog onzichtbare, als bijvoorbeeld de ultra-violette stralen, worden gedeeltelijk door
de menschelijke huid teruggekaatst,
gedeeltelijk geabsorbeerd en gedeeltelijk doorgelaten. Alle stralen met
korte golflengte worden door de
huid sterk geabsorbeerd en teruggekaatst, terwiji de roode, gele en ultraviolette stralen door onze huid dringen en aan onze inwendige organen
ten goede komen. ledereen is in
staat dit door een eenvoudige proef
vast te stellen. Wie bijvoorbeeld met
gesloten oogen naar de zon ziet, zal
een roode kleur zien, hetgeen bewijst,
dat deze stralen door het ooglid
worden doorgelaten. Dat is het geheim van het ingewikkelde chemische
proces, dat plaats heeft bij bestraling
door het zonlicht. Wanneer we ons
nu afvragen, wie vooral moeten
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oppassen bij het zonnebaden, dan
zijn dat in de allereerste plaats blonde
menschen met een lichte huidskleur.
Blonde menschen verbranden zoo
licht, omdat bij hen de pigmentlichaampjes in de huid ontbreken, die
den Europeaan met een donkere
huids- en haarkleur beschermen tegen
de zon. Zij zijn het, die in den zomer
snel bruin worden, zonder dat ze er
schade van hebben, en die dikwijls
benijd worden om hun prachtige
verbrande kleur. leder client zich
deze wetenschap ten nutte te maken
en daarnaast te beoordeelen, wat hij
zich in dit opzicht kan veroorloven.
Er zijn veel menschen die zich niet
zonder schade voor hun gezondheid
bruin kunnen laten branden. In
ieder geval wordt de geheele stofwisseling geweldig beinvloed door
de bestraling door de zon; een lichte
prikkel is goed, te sterke prikkels
zijn gevaarlijk. Men moet daarom het
lang in de felle zon stil liggen vermijden ; gewenscht is, dat men wat
lichaamsbeweging neemt. Wie een
gevoelige huid heeft, moet vooral
oppassen voor de stralen, die door de
oppervlakte van het water worden
teruggekaatst. Insmeren met olijfolie
is noodzakelijk; bovendien doe men
kalm aan; men beginne met kort te
zonnen, en make het zonnebad dan
telkens wat Langer. Wie evenwel op
de juiste wijze een zonnebad neemt,
zal bemerken, dat hij lichamelijk en
geestelijk verkwikt wordt; zijn bloed
wordt gunstig veranderd door het
toenemen van het aantal roode bloedlichaampjes, door het krachtiger
worden van zijn ademhaling en door
een verhoogd verbruik van eiwitstoffen. Mits met verstand en mate
toegepast, kunnen zonnebaden dan
ook zeer bevorderlijk zijn voor onze
gezondheid.
MODERNE VOEDINGSLEER
Zorg, dat gij U doelmatig voedt ! Voor
de verzorging van onze gezondheid
is het niet alleen noodig, dat ons
v4ectsel ttit de uiste bestanddeelen is
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samengesteld, maar daartoe is ook
een gunstige geestelijke gesteidheid
bij het eten en drinken noodzakelijk.
Het gaat er niet om, onze maag zoo
vlug mogelijk vol te stoppen met
voedsel, maar we moeten zorgen, dat
ons eten en drinken ons ook goed
bekomt en werkelijk voedt. Eten is
dan ook volstrekt niet alleen een
kwestie van onze maag. Aan het
voedingsproces nemen niet alleen
onze maag en darmen deel, maar ook
de klieren van onze organen en ons
bloed, en heel in het bijzonder ons
geheele zenuwstelsel, dat wil dus
zeggen: onze geestelijke constitutie.
Voor een goede spijsvertering is
het noodzakelijk, dat de speekselklieren in den mond, de maagklieren,
de galblaas en de klieren van de
darmen overvloedig de sappen afscheiden die noodig zijn om te maken,
dat het voedsel ons goed bekomt.
Eenige voorbeelden zullen dit duidelijk maken.
Iedereen kent het merkwaardige verschijnsel, hoe plotseling onze tong
vochtig wordt, wanneer we sterk
denken aan een sappige augurk. Een
ander typisch voorbeeld van den
geestelijken invloed op onzen eetlust
en de speekselafscheiding, die voor
de spijsvertering noodig is, is eveneens algemeen bekend. Het is het
eigenaardige verschijnsel, dat men,
wanneer men zich voor of tijdens
een maaltijd plotseling boos maakt,
het eten niet meer smaakt en we het
maar doorslikken zonder dat het ons
bekomt. Het is alsof onze slokdarm
was afgesloten, alsof de klieren van
onze maag niet meer werkten. Daaruit blijkt, hoe toorn en droefheid
eenerzijds, opgewektheid anderzijds
een belangrijken invloed oefenen op
de vertering van ons voedsel. Wanneer men daarbij dan nog bedenkt,
dat 1 gram van een van de z.g.
fermenten, die behooren tot de spijsverterings-sappen, in staat is honderd
liter melk zuur te laten worden, dan
ziet men toch wel duidelijk, hoe ingewikkelcl het proces van on ze spijs
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vertering is. Bij de moderne voedingsleer is dan ook een der allereerste beginselen : probeer, ook al
lukt het niet altijd, om voor iederen
maaltijd elke onaangename stemming
van U of te schudden.
Eet bewust I Dat beteekent tevens:
geniet van het eten. Door langzaam,
opgewekt te eten worden we er
zonder opzet en als vanzelf toe gebrac4, om langzaam te kauwen,
waardoor het voedsel tevens ruim
met speeksel wordt vermengd; op
de wenschelijkheid daarvan heeft,
gelijk bekend is, reeds jaren geleden
Fletcher bijzonderen nadruk gelegd.
Dat geldt voor ieder onzer. Wie verstandig is, maakt zijn kinderen daarop bijtijds opmerkzaam. Men kan
er reeds bij den zuigeling mee beginnen. De moeder, die haar baby
eerst de flesch laat zien en dan wacht
tot de handjes zich er begeerig naar
uitstrekken, weet, dat de melk het
kind beter bekomt, als het er naar
verlangt. Dat is de geestelijke voorbereiding voor den maaltijd van
tegenwoordig. Die kan ten slotte nog
verhoogd worden door een goed gedekte tafel en aanlokkelijk opgediende spijzen ook al zijn ze eenvoudig
van aard en bereiding. Onder zulke
omstandigheden tasten wij opgewekter dan anders toe.
Weinig eetlust. Ouders, wier kinderen
aan het ontbijt geen eetlust vertoonen, mogen dit verschijnsel niet
verwaarloozen. Het gaat dan gewoonlijk om zenuwachtige en bloedarme kinderen. Gewoonlijk haalt
-,zoo'n hind aan den tweeden maaltijd,
de lunch, dan dttbbel zijn schade in,
.yooral wanneer er in dezen maaltijd
,veel afwisseling . wordt gebracht. Dit
ilaatste is bij , „slechtetende" kinderen
van veel Wang. Daardoor is reeds
clikwijls van „zoo'n kind een , „graagt eter" geworden. . Het is een merkwaardig verschijnsel, dat het gemoonlijk kinderen betreft, die overigens lichamelijk goed gezond zijn,
maar zich als het ware ertegen vergetter!, datsene te .eten, wat bun
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wordt voorgezet. Straf noch overredingskracht helpen in zoo'n geval.
Veel ouders maken zich er bezorgd
over, dat hun kind dan honger lijdt.
Nog grooter wordt die bezorgdheid,
als het kind mager is en de ribben te
tellen zijn. De moeder van zoo'n
kind benijdt haar buurvrouw, wier
even oude jongen met dikke wangen
niet alleen met graagte zijn bord pap
verslindt, maar gewoonlijk daarna
nog meer vraagt. Deze moeder vergeet echter, dat haar eigen jongen
van geheel ander lichaamstype is,
dan die van haar buurvrouw. Dientengevolge heeft het magere kind
ook veel minder last van het wisselen
der tanden. Deels ligt de fout ook
hierin, dat kinderen vaak teveel in
eens wordt opgeschept. Een kind,
welks eetlust toch al niet groot is,
wordt door het gezicht van een hoeveelheid voedsel, die hem abnormaal
groot voorkomt, niet aangezet tot
eten. Daar zoo'n groote portie, die
iederen dag aanleiding geeft tot moeilijkheden, toch nooit wordt opgegeten, weten de kinderen reeds bij
voorbaat, nog v6Or ze begonnen zijn,
dat hun aan het slot van den maaltijd
een standje te wachten staat.
Om dezen tegenzin te voorkomen,
verdient het aanbeveling, het kind
in zijn prilste jeugd er reeds aan te
gewennen, zelf op zijn bord te nemen zooveel het wil, en daardoor zijn
gevoel van verantwoordelijkheid aan
te kweeken. Verscheidene onzer lezers
en lezeressen zullen zich wellicht nog
de uitroepen van hun ouders herinneren : „Eet dan toch door !"
Met kind mindt ,dat onophoudelijk
aandringen -vervglend. Moofal ovile
men moor, dat ,men zoo'n moeiliji(
etend Rind niet,kla.kyoar den maaltijd lets anders te eten geeft, en bovenal geen zoetigheden, die de eetlust
bederven of geheel wegnemen.
doe eens de moeite,-voor een enkelen
dag de voedingswaarde van wat een
kind tot zich neernt,nauwkeurig vast
te stellen aan de hand van de bestaansleMellen,, en _men azal
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dekken, dat gewoonlijk de dagelijksche hoeveelheid voedsel voor het
kleine kinderlichaam volkomen toereikend is. Maar daarbij moet men
vooral geen vergelijkingen maken
met het eigen lichaamsgewicht. Men
ziet, er zijn verklaringen genoeg voor
de oorzaken van het „slechte eten"
van veel kinderen, en meestal zijn
ze niet van biologischen, maar van
psychologischen aard ; en ze moeten
dus ook met psychologische middelen
worden bestreden. De ouders zijn
verplicht, hun overdreven bezorgdheid over het „slechte eten" zooveel
mogelijk van zich of te zetten. Maken
zij zich werkelijk ernstig bezorgd
dan is het beste, dat ze hun huisdokter raadplegen. — Van tenminste
evenveel belang als de psychologische beInvloeding van onze voeding,
is de
Samenstelling van onze voedingsmiddelen. Vooral sinds den oorlog is
de belangstelling voor een doelmatige voedingsmethode zeer toegenomen. Men lacht vegetariers niet
meer uit. Toch wordt op dit gebied
het doel dikwijls voorbijgeschoten.
Men gaat veel te ver, wanneer men
de rauwkost voorstelt als de beste en
gezondste kost. leder respecteere de
opvattingen van den ander. Overdrijving schaadt altijd en werkt weinig
overtuigend. Voorop staat, dat niet
ieder mensch hetzelfde voedsel kan
verdragen. Daarom moet niemand
gedwongen worden, bijvoorbeeld om
van rauwkost te leven. Reeds het
kind zoekt instinctmatig zelf het
voedsel uit, dat hem het best bekomt.
Daarbij spelen aanleg, reuk- en
.smaakzin een belangrijke rol. ZooAreel hoofden, zooveel zinnen 1 In een
,groot gezin is het daarom aan te
bevelen, de maaltijden zooveel mo/elijk gemengd te doen zijn. Daarbij
is immers het gevaar het geringst, dat
men belangrijke •,voe d in gsstoff en
moet missen. Men bewandelt dan
den gulden middenweg tusschen
al te veel vleeschgebruik en uit,Aluitensl sauwlost. Len yemengde
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maaltijd bestaat uit alle voedingsstoffen van plantaardige en dierlijke
afkomst, n.1. groenten, peulvruchten,
aardappelen, brood en fruit eenerzijds, en zuivelproducten en vleesch
anderzijds.
Vleesch. Ook al wordt de mogelijkheid van veel vleescheten niet beperkt door de hooge kosten, dan
moet men toch uit een oogpunt van
gezondheid het vleeschgebruik, en
daarmede dat van dierlijke eiwitstoffen niet overdrijven. Het is
immers een bekend feit, dat, wanneer
de mensch geregeld te veel vleesch
gebruikt, hij gevaar loopt, aan allerlei stofwisselingsziekten te gaan
lijden, zooals jicht, rheumatiek, aderverkalking, vooral wanneer hij daartoe reeds aanleg vertoonde. Bij veel
toevoer van dierlijk eiwit krijgt men
ongetwijfeld een weldadig gevoel
over zich. Maar ook alleen, wanneer
het andere voedsel rijk is aan basen.
Is dit voedsel arm aan basen, dan
wordt het eiwit van het vleesch te
snel verteerd. Er blijven dan eiwitslakken in het lichaam achter, zooals bijv. het gevaarlijke urinezuur,
dat de grondoorzaak is van de bovengenoemde stofwisselingsziekten.
Aardappelen zijn basenrijk en zijn
volgens een professor een „geschenk
der goden" voor de Westersche volken. Wie aardappelen eet tot hij
verzadigd is, behoeft zich geen zorg
te maken over gebrek aan eiwit.
Brood en vleesch echter zijn arm aan
basen, en moeten daarom niet tot
grondslag der voeding worden gemaakt. Genoeg eiwit neemt de
mensch echter tot zich, wanneer hij
zich bovendien met peulvruchten,
noten, vruchten en allerlei soorten
knolgroente voedt. Hoe moeilijk het
is, de juiste behoefte aan eiwit voor
den mensch vast te stellen, blijkt wel
hieruit, dat de geleerden getallen
noemen van 120 tot 30 gram per dag.
In verband hiermee is ook de
vraag van belang, hoeveel voedsel
ieder mensch afzonderlijk noodig
he.eft. Hoeveel illitetati we volgens
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Verandering van dieet

moderne opvattingen eten, zonder vegetarische voeding gecombineerd
dat wij te weinig of te veel krijgen? met alle zuivelproducten. Ook de
lemand die aanleg bezit tot cor- volwassene, die gewend is aan een
pulentie, moest eigenlijk niet eten en vleeschloos dieet, blijve daarbij. Hij
drinken, voor hij honger en dorst krijgt op den duur trouwens een
begint te bespeuren. Dat is echter in afkeer van vleesch in elken vorm,
de praktijk zeer bezwaarlijk, omdat dat hij liefst vermijdt. Meestal voelt
in een gezin meestal vaste uren voor hij zich zelfs beter dan vele vleeschde maaltijden noodig zijn. Wanneer eters. Ditzelfde geidt van den rauwwe de kinderen uitzonderen, die kosteter. Het is eigenlijk juister, om
recht hebben op vier A vijf maaltijden te spreken van een rauwkost-vegebehoort de volwassen mensch zich te tarier, ook wanneer hij zich streng
beperken tot Brie maaltijden, dat wil aan rauwkost houdt, d.w.z. geen
zeggen : ontbijt, middag- en avond- melkproducten en eieren gebruikt.
maaltijd. In normale tijden eet men
Wel is waar zal hij slechts dan volover het algemeen meer, dan het doende gevoed worden, wanneer zijn
lichaam noodig heeft. Het oude eiwit-opname voldoende is. Dit kan
voorschrift, „houd op met eten, geschieden door het gebruik van
wanneer het u het beste smaakt", eieren of kaseine. De voordeelen van
is nog altijd de hoogste wijsheid op rauwkost zijn de volgende :
voedingsgebied. Dat komt, omdat op 1. De rauwkost dwingt tot meer indit hoogtepunt het meeste speeksel tensief kauwen, en daardoor onten maagsap en andere voor de spijs- staat een betere „purée" dan die
vertering noodzakelijke sappen wor- welke in de keuken wordt gemaakt.
den afgescheiden. En we hebben 2. De minerale stoffen van het voedsel
reeds gezien, hoe belangrijk dit is die wij noodig hebben, komen onvervoor de spijsvertering. Ook een ander minderd in ons lichaam terecht.
woord van een dokter, die tevens 3. Door deze minerale stoffen wordt
filosoof was, heeft voor menigeen het gebruik van keukenzout in ons
nog zijn voile waarde behouden : „Er eten overbodig. Over de beperking
zijn talrijke menschen, die gaarne van het keukenzout-gebruik verveel geld uitgeven om hun gezond- tellen we naderhand meer. 4. De
heid te ruineeren, maar ongaarne vitaminen van de rauwkost komen
geld besteden aan het herstel van hun hierbij onverminderd in ons lichaam
terecht. 5. De rauwkost regelt beter
gezondheid."
Vegetarisch voedsel. De groote vraag dan gekookt voedsel onzen stoeigang.
die iedereen van welken stand ook Periodieke verandering van dieet. De
interesseert is deze : „Wat moeten mensch van den tegenwoordigen
we in de eerste plaats eten, om onze tijd zal zich in het warme jaargetijde
gezondheid te behouden?" Ragnar welbewust instellen op voeding met
Berg heeft daarop na jarenlange rauwkost van allerlei aard; in den
studie en proeven over de stofwisse- winter is deze voedingswijze slechts
ling de volgende stelling ten antwoord ten deele door te voeren. Het is
gegeven : „Men ete vijf tot zeven
volkomen begrijpelijk, dat men in
maal zooveel aardappelen, wortelen, den winter meer vet en vleesch noodig
groente en fruit als alle andere heeft. Deze periodieke verandering
voedingsmiddelen samen." Daar de heeft op vele menschen een goede
aardappel echter arm aan kalk is, uitwerking. Uit gezondheidsoogpunt
moet vooral in groote steden, waar is een kuur met vitaminen-rijk dieet
het water weinig kalk bevat, de melk in het voorjaar sterk aan te bevelen.
met haar hooge kalkgehalte voor Tegelijkertijd moet men dan evenwel
aanvulling zorgen. Speciaal voor letten op een juiste verdeeling der
kinder Ls de vaorkeur te geveaaan. , minerale stoffen, d.w.z. dat men.

Eiwit

17-18

Calorie n

een overschot aan zuren en basen van de eiwit-lichaampjes. Het eiwit
moet vermijden. Menigeen zal zich kan men alleen in zich opnemen door
verbazen, wanneer hij hoort, dat eiwithoudende spijzen te gebruiken ;
het menschelijk lichaam uit 70 pCt. eiwit kan niet gevormd worden door
water en 30 pCt. vaste stoffen be- omzetting van andere voedingsstaat. Water is daarom naast zuur- middelen.
stof het belangrijkste element bij Onder „vleesch" verstaan wij niet
de voeding van den mensch. Het alleen het vleesch der spieren van
water wordt geheel ongewijzigd weer geslachte dieren, maar ook de inafgescheiden ; het komt uit de huid wendige organen, vooral het hart, de
in den vorm van waterdamp, die lever, de longen en het bloed. Zelfs
voor de warmteregeling der huid bevroren vleesch bevat het gemidzeer belangrijk is. Wat de vaste delde gehalte aan eiwit, wanneer het
stoffen aangaat moet ongeveer tenminste op de juiste wijze wordt
een derde deel van het voedsel bij ontdooid, zoodat het vleeschsap er
gemengd dieet van plantaardigen niet uit wegloopt. Het vleesch van
oorsprong zijn, terwip de rest af- gevogelte staat in voedingswaarde
komstig moet zijn uit het dierenrijk gelijk met andere vleeschsoorten. Een
met inbegrip van de zuivel. De vaste dergelijk eiwitgehalte hebben zeestoffen worden gevormd door het visschen met weinig vet, zooals schelreeds genoemde eiwit, door vet, visch en kabeljauw ; minder eiwit
suikerstoffen (koolhydraten), mine- bevatten vetrijke soorten, als haring
(bokking), makreel, paling, zalm.
rale stoffen en vitaminen.
Eiwit, vet en koolhydraten zijn de Vleesch bevat meestal echter ook
krachtbronnen voor het lichaam. Vet. In de dierlijke voedingsmiddelen
Als brandstof zijn ze echter lang niet zijn overwegend eiwit- en vetstoffen
aanwezig, evenals in de melk en kaas.
van gelijke waarde. Evenals in een
Kaas is zelfs rijker aan vet en eiwit
kachel, heeft ook in ons lichaam het
vet de hoogste verbrandingswaarde, dan vet varkensvleesch. De meest
maar het is moeilijk tot ontbranding waardevolle vetstoffen van dierlijke
te brengen en vereischt flinke trek afkomst zijn : boter, spek, varkensom volkomen te verbranden. Ge- vet ; van plantaardige herkomst:
makkelijker aan te steken en brand- olien en notenvetten.
baarder zijn de koolhydraten (suiker De koolhydraten vormen eenvoudige
en zetmeel), maar ze geven toch niet en samengestelde suikersoorten, zethalf zooveel warmte als de vetten. meelsoorten, dextrine en ceistof.
Het moeilijkst verbranden eiwit- Ze bevinden zich voornamelijk in
stoffen ; slechts onder gunstige om- haver, rijst, roggebrood, erwten,
standigheden wordt de vorming van boonen, linzen, dadels, vijgen, suiker
slakken voorkomen. Bij de verbran- en chocolade. Het zegt voor een leek
ding geven ze echter dezelfde hoe- over het algemeen weinig, wanneer
veelheid warmte als de koolhy- een volwassene met werk van gedraten. Ook hier moet er de aan- middelde zwaarte de dagelijksche bedacht op worden gevestigd, dat bij hoefte aan eiwit 60 A 120 gram, aan
een dieet, dat rijk is aan basen vet 56 gram en aan koolhydraten 500
(aardappelen, groenten, wortelen en gram noodig heeft. Het is hetzelfde
vruchten) de verbranding der vaste geval met de veelbesproken
stoffen in het lichaam wordt ver- Calorien. De waarde van een voedingsmiddel wordt berekend naar
beterd.
Het eiwit is noodzakelijk voor de calorien, dit wil zeggen : verbranmenschelijke voeding, want het le- dingseenheden, waarbij een calorie
beteekent de hoeveelheid warmte,
ven der cellen en daarmede dat van
het geheele organisme is afhankel ilk die noodig is om een liter water

Minerale stollen

19-20

een graad te verwarmen. De warmtehoeveelheid, die in ons lichaam bij de
verbranding der spijzen wordt opgewekt, bedraagt bij een man van 60
kilogram, die middelzwaren arbeid
verricht, ongeveer 3000 calorien, bij
een vrouw iets minder. „3000 calorien" beteekent een dagelijksche
hoeveelheid krachtig voedsel voor
een huisvader. Hoe meer een lichaam
rust, bijvoorbeeld bij een huisnaaister, of een bureauambtenaar, des te
minder calorien zijn noodig om ondervoeding te voorkomen ; hoe meer en
hoe zwaarder arbeid daarentegen
verricht wordt, hoe meer de behoefte
aan calorien groeit. Om het mogelijk
te maken, dat ieder praktisch een
berekening kan maken, vermelden
1wij, dat ongeveer gelijk staan :
100 gram eiwit en 400 calorien
(400 gram vet vleesch)
100 gram vet en 900 calorien
(boter, spek, gesmolten vet, margarine, kaas, enz.)
100 gram suiker en 400 calorien
(suiker, chocolade).
Verder geven wij nog de volgende
voorbeelden : 100 gram van de volgende voedingsmiddelen komen overeen met:
Zwitsersche kaas of chocolade
400 cal.
Grof tarwebrood, hazelnoten of rundvleesch
250 cal.
Kalfsvleesch of roggebrood 200 cal.
Kip of mager vleesch
150 cal.
Melk, bokking, erwten,
aardappelen, druiven of
bananen
75 cal.
Afgeroomde melk, schelvisch, appels, penen
40 cal.
Asperges, savooie kool, spinazie, salade
20 cal.
Minerale stoffen zijn die elementen,
die niet onmiddellijk als bouwsteenen voor ons lichaam worden omgezet
in eiwit, vetten of koolhydraten. Ze
verbranden grootendeels tot asch, die
voornamelijk uit tout bestaat. Daarom worden de minerale zouten dikwips als zouten aangeduid, die eveneens onmisbare bestanddeelen van

Vitaminen

ons voedsel zijn. Ze bevinden zich
speciaal in ooft en groenten. Vooral
dienen ze voor den opbouw en de
instandhouding der zenuwen, beenderen en tanden en der spijsverterings-sappen, zooals bijvoorbeeld het
bloed. De laatste der hoofdvoedingsmiddelen zijn de
Vitaminen. Het heeft lang geduurd,
vOlirdat men precies wist, wat vitaminen waren, hoewel al lang het
woord werd gebruikt. In het begin
wist men alleen, dat er in versche,
natuurlijke spijzen, bepaalde dingen
moesten zijn, die verloren gaan, wanneer men het voedsel droogt of te
lang verhit. Deze stoffen, die in zoo
geringe hoeveelheid voorhanden zijn,
dat hun bestaan zelfs langs chemischen weg niet kan worden aangetoond, zijn niettemin onontbeerlijk en
onvervangbaar voor den opbouw van
het menschelijk lichaam. Maar anderzijds zijn ze slechts een van de
noodzakelijke groepen, waaruit onze
voedingsmiddelen moeten bestaan.
Dat beteekent dus, dat we van vitaminen alleen ook niet kunnen leven,
evenmin als van uitsluitend eiwit,
vet of suiker. leder eenzijdig samengesteld dieet veroorzaakt op den
duur ondervoeding of ziekten, zooals
rachitis, scheurbuik, beenderverweeking, hongeredeem, en beri-beri.
Vroeger kwam de scheurbuik dikwijls
voor op zeilschepen. In zeer korten
tijd worden deze ziekten dan gewoonlijk genezen door het eten van sinaasappelen, het drinken van citroensap,
enzoovoorts. Het anti-rachitische vitamine bevindt zich in groene planten, gaat daaruit over in het dierenlichaam en komt zoodoende ook voor
in eieren, boter en vooral in levertraan. Daarom is levertraan een
vanouds bekend geneesmiddel tegen
de Engelsche ziekte. Maar die ziekte
wordt niet alleen door levertraan genezen, maar ook door — de zon.
De werking der vitaminen is onafscheidelijk verbonden met die van
het zonlicht. In de meeste spijzen
bevindt zich een op zichzelf niet
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werkzame voor-vorm van de vitaminen, n.l, de z.g. pro-vitaminen, die
pas tot werking worden gebracht
door de stralen der zon. Wij kennen
tegenwoordig zes soorten vitaminen,
hoewel met reden verwacht mag
worden, dat er nog meer ontdekt
zullen worden. Wat deze vitaminen

Vitaminen

nu eigenlijk doers? Ze makers den
opbouw der cellen mogelijk en regelen
de levensfuncties in tegenstelling tot
de voedingsstoffen emit, vet en
koolhydraten, die als brandstof,
bouwstof en bedrijfsstof optreden.
Het zijn eiwitstoffen, die in water en
vet kunnen worden opgelost.

Overzicht der vitaminen
Naam

Veroorzaken, indien
ze ontbreken :

Komen voor in :

Bijzonderheden

A

groene planten, boEngelsche ziekte
Oogvliesontsteking ter, eigeel, levertraan, melk, tomaHoornvliesverweeking. Geschiktheid ten, wortelen, enz.
tot infectie.

bestand tegen hitte;
oplosbaar in vet;
gevoelig voor zuurstof.
bevordert den groei.

B1

Beri-beri
neuritis
(zenuwontsteking)

rijst, versche groen- worden vernietigd
ten, vruchten, gist, door koken;
erwten, boonen, enz. Oplosbaar in water.

B2

Pellagra
(huidontsteking)

groenten, gist, melk, bestand tegen hitte;
eieren, vleesch,aard- oplosbaar in alcohol
appelen, enz.
en water.

C

Barlowsche ziekte
(scheurbuik) bij zuigelingen.
Scheurbuik bij volwassenen.

groene plantendeelen (spinazie, boerekool), citroenen, sinaasappels, tomaten, versch vleesch,
moedermelk,
zomermelk (als de
koeien groen voedsel
krijgen), boter, varkensvet, e.a.

D

Rachitis

Tomaten, sinaasap- bevordert den groei;
pels, citroenen, drui- bestand tegen hitte;
ven, levertraan, bo- oplosbaar in vet.
ter, eigeel, melk,
verschillende vruchten, melk, en in de
huid na bestraling
met ultraviolet licht

E

on- tarwe, haver, vleesch bestand tegen hitte.
geslachtelijke
vruchtbaarheid

worden door koken
vernield, ook door
drogen, lang liggen,
en door verschillende manieren van
conserveeren.
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Uit dit staatje blijkt dus, dat de
volgende spijzen zeer rijk zijn aan
vitaminen : voile melk, spinazie, groene planten, aardappels, wortelen,
allerlei soorten vruchten, en bovenal
tomaten. De tomaten behouden hun
vitamine-rijkdom ook in gekookten
toestand.
Zonder vitaminen zijn : margarine,
koffie, thee, vleeschextract, gepelde
rijstkorrels, olie.
Alle vitaminen hebben de volgende
eigenschappen gemeen : ook in zeer
geringe hoeveelheden, d.w.z. in onderdeelen van milligrammen, hebben
ze een zeer belangrijke uitwerking; ze
zijn alle zeer gevoelig voor de zuurstof der lucht en voor hitte. Men
dient daarom zeer voorzichtig te
zijn met het bewaren van spijzen.
Verwelkte of verschrompelde vruchten of groenten, die een tijd lang zijn
opgeslagen geweest, verliezen hun
vitaminen. Deze kunnen dan weer
worden toegevoegd in den vorm van
tomatenpuree, citroen- of ander
vruchtensap. Ook verhitting moet
voorzichtig plaats hebben. Hoewel
A en B betrekkelijk bestand zijn tegen
koken, worden C en E daardoor
vernietigd.
Het is ailerminst onze bedoeling, met
onze uiteenzetting over de vitaminen
de praktische huisvrouw met een
wetenschappelijke verhandeling lastig te vallen. Maar de tegenwoordige
vrouw, die de zorg heeft voor de
voeding van haar gezin, behoort
toch op de hoogte te zijn van de wijze
waarop zij deze voeding zoo rationeel
mogelijk kan samenstellen. Daarom
gelden bij het koken deze voorschriften : melk mag niet meer dan
een keer worden gekookt. Stoof de
groente in vet. Stoom de aardappelen.
Giet het kookwater niet af, dat de
vitaminen bevat, maar gebruik het
opnieuw voor soep of saes.
Verteerbaarheid van spijzen. Voedsel
is beter verteerbaar naarmate het
sneller de maag verlaat. Weinig menschen hebben er een juist begrip van,
hoe lang een bepaald soort voedsel

Verteerbaarheid van spijzen

in de maag blijft. Dat hangt af van
de hoeveelheid, die ineens wordt
ingenomen, van de chemische samenstelling der spijs, en vooral ook de
wijze, waarop ze bereid is in de keuken, „het laboratorium voor de
gezondheidszorg". Daarom geven wij
hier een staatje van de verteerbaarheid van verschillende spijzen en
dranken. Verteerd zijn:
na 1 a 2 uur: water, thee, bier, wijn,
melk, bouillon en zacht gekookte
eieren ;
na 2 a 3 uur: zure melk, aardappelen,
bloemkool, kersen, wittebrood,
visch, asperges, harde eieren, worst
oesters, beschuit, omelet.
na 3 a 4 uur: rijst, knolraap, spinazie,
appels, wortelen, augurken, radijs,
gebraden kalfsvleesch, kaviaar,
kip, gekookte duif, rundvleesch,
ham, biefstuk, gebakken aardappelen.
na 4 a 5 uur: linzen, boonen, erwten,
gerookte tong, gebraden duif, haas,
gebraden eend en gans, rookvleesch, zoute haring;
meer dan 5 uur hebben sardientjes in
olie noodig, om te verteren.
Uit dit lijstje is bijvoorbeeld de gevolgtrekking te maken, dat een gebraden duifje niet het juiste voedsel is
voor een zieke of herstellende. Ook
zal het menigeen verwonderen, dat
spinazie en augurken vrij langzaam
verteren.
Terwijl vleesch door koken aan omyang verliest, nemen de meeste plantaardige voedingsmiddelen water op
en krijgen daardoor een grooter volume. Dit is van belang, omdat men
er spoedig een gevoel van verzadiging
door krijgt. Het hangt er veel van af,
hoe men zijn maag gewent : de een
heeft groote hoeveelheden noodig, om
verzadigd te worden, de ander is aan
kleinere kwantums gewend en heeft
spoedig genoeg.
Omdat ongeveer 2/3 van het lichaamsgewicht uit water bestaat, en
deze hoeveelheid door het ademen
als waterdamp, en als zweet en urine
regelmatig vermindert, moet zij
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steeds weer worden aangevuld. Wij
doen dat niet alleen in den vorm van
water, soep en verschillende dranken,
maar ook in den vorm van vast
voedsel. Vruchten en groenten bestaan dikwijls uit meer dan 90 pCt.
water. Wien dit vreemd voorkomt,
legge maar eens een stukje meloen in
de zon. Hij zal zien, hoe weinig er
overblijft, als het water is verdroogd.
Het drinken van veel water na het
gebruik van vruchten is vooral voor
kinderen zeer gevaarlijk. Zoowel de
maag als de darmen verliezen door de
opzwelling der vruchten, die een
abnormaal grooten omvang aannemen, hun elasticiteit, en levensgevaarlijke verlamming en infectie kan
hiervan het gevolg zijn. Wij dienen
er onszelf en onze kinderen aan te
wennen, Borst na het eten van
vruchten tegen te gaan door het spoelen van den mond, en niet door
drinken.
Regelmaat in de maaltijden is uiterst
belangrijk. Onze maag moet gelegenheid hebben, het voedsel te verteren
en op vaste tijden te rusten. Als gewoonte neme men drie maaltijden per
dag: ontbijt, middageten en een
avondmaaltijd van brood. Practische
redenen maken, dat in Nederland
meestal de hoofdmaaltijd des avonds
wordt gebrtiikt, waartegen geen bezwaar bestaat, mits hij niet te kort
voor het slapen gaan plaats heeft.
Het ontbijt om 8 uur bestaat uit
brood, boter, honing of jam; de middagmaaltijd uit soep, vleesch, groente
en aardappelen, versche of ingemaakvruchten en of en toe meelspijs. De
laatste maaltijd, in den vroegen
avond, client lichter te zijn naarmate
hij later plaats vindt, omdat anders
de slaap ongunstig wordt beinvloed.
Om een maaltijd aan zijn doel : de
voeding, zooveel mogelijk te doen
beantwoorden, zijn drie dingen
noodig: een smakelijke bereiding,
uiterste reinheid, en — gelijk boven
reeds werd uiteengezet: een goed
humeur. Zeer verkeerd voor de spijsvertering is lezen onder het eten.

Verstopping

Ook de warmte van de spijzen is
lang niet hetzelf de voor de voeding.
Zeer heete of zeer koude dranken
werken, zooals ieder weet, schadelijk.
Gelijk wij reeds eerder zeiden, is
Goed kauwen zeer belangrijk voor een
goede spijsvertering. Maar al te veel
wordt dit in onzen gejaagden tijd
vergeten. Fletcher beweert, dat men
door goed kauwen en daardoor met
speeksel vermengen van het voedsel
een derde aan voedingstoffen zou
kunnen besparen. Al is deze stelling
later door andere geleerden bestreden,
toch begrijpt ieder, dat door gehaast
eten en het maar doorslikken van
voedsel de maag overbelast wordt, en
dat bij onvoldoend kauwen veel
voedingswaarde verloren gaat. Door
proeven is vastgesteld, dat een aardappel indien hij 5 seconden gekauwd
werd, 3 gram suiker, en, indien hij
50 seconden gekauwd werd. 12
gram suiker opleverde. Dat was het
gevolg van meer en geconcentreerd
speeksel. Daaruit blijkt, dat de
spijzen niet alleen beter bekomen,
als ze goed worden gekauwd, maar
ook een besparing wordt verkregen.
Om kinderen eraan te gewennen, goed
en lang te kauwen, is het goed, nu, en
dan kleine wedstrijden te houden,
waarbij diegene winnaar is, die niet
het vlugst, maar die het laatst klaar
is, en het best gekauwd heeft.
Verstopping is een kwaal, waaraan
veel meer menschen lijden, dan wij
weten. Men spreekt er niet gaarne
over, en dat is te begrijpen. Het is
ook niet onze bedoeling, dat onze
stoelgang het dagelijksch onderwerp
van onze gesprekken zou moeten
worden, maar wel, dat wij voor onszelf ons terdege rekenschap er van
geven, of het ermede in orde is.
Wanneer onze darmen niet op tijd
worden geledigd, ontstaat een abnormale druk op de bloedvaten,
en dientengevolge hoofdpijn, bloedaandrang naar het hoofd en andere
verschijnselen, en op den duur kan
vergiftiging van ons lichaam het gevolg zijn. Wij behoeven het in de
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meeste gevallen niet zoover te laten
komen, dat ingrijpen door een dokter
noodzakelijk wordt. Verandering van
onze gewoonten en ons dieet, vooral
het gebruik van vruchten kan dikwips al veel goeds bereiken. Het is
gewenscht, dat men zoowel zijn
kinderen als zichzelf ertoe opvoedt,
op vaste tijden naar de W.C. te gaan.
In het begin zal dat niet gemakkelijk
zijn, maar op den duur bereikt men
zijn doel, en men zal dan over het
algemeen veel minder last hebben
van verstopping. Behalve het reeds
genoemde eten van vruchten, zijn
praktische en onschadelijke middelen
tegen verstopping: veel beweging,
gymnastiek, 's morgens op de nuchtere maag een glas koud water, waarin
desnoods een lepel Karlsbader zout
is opgelost, cascara-pastilles, wonderolie, enz. Men passe echter steeds op
voor het gewennen aan allerlei middeltjes. Op den duur kan alleen een
juist dieet verstopping voorkomen.
Vervalschte levensmiddelen. Wij kunnen ons tegenwoordig gelukkig, dank
zij het scherpe toezicht, vrij gemakkelijk beveiligen tegen levensmiddelen-vervalsching. Maar dan
moeten wij ons ook bij voorkeur
houden aan die merken, waarvan wij
weten, dat ze dat toezicht niet zijn
ontgaan, hetgeen waarlijk niet moeilijk is, sinds de invoering van de
Warenwet. Margarine bijvoorbeeld is
in verschillende soorten verkrijgbaar
verpakt en van uitstekende kwaliteit.
Wanneer men echter, ter wille van
een prijs, die enkele centen minder
bedraagt, margarine koopt van een
obscuur merk, stelt men zichzelf
bloot aan bedrog. De huisvrouw, die
daar in vliegt, heeft het slechts aan
zichzelf te wijten I
Mond en tanden. Niet alleen bederft
een slecht gebit elke aantrekkelijkheid van een gezicht, het is ook voor
onze gezondheid van het allergrootste belang, dat wij onzen mond en
ons gebit regelmatig verzorgen en
gezond houden. Het is nu eenmaal
een onvermijdelijk gevolg van onze
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tegenwoordige levenswijze, dat, als
wij er niet tegen waken, onze tanden
op den duur worden aangetast, en
dan hun werk niet meer kunnen doen.
Dat onze „cultuur" daaraan schuld
heeft, is bewezen door talrijke proeven, waaruit bleek, dat het bij de
stadsbevolking in dit opzicht veel
slechter is gesteld dan bij de boerenbevolking, die over het algemeen
meer hard voedsel gebruikt dan wij.
De kleverige zachte massa van wittebrood zet zich gemakkelijk vast
tusschen de tanden, gaat daar, als
we niet goed onze tanden reinigen,
tot ontbinding over en verwekt chemische processen en werkt het ontstaan van bacterien in de hand, die
hun vernielend werk op ons gebit
oefenen. Een van de ergste vijanden
is het melkzuur, dat uit zoete spijzen,
en in het algemeen uit voedsel met
veel zetmeel, ontstaat door gisting.
Zoo ontstaat een uitholling der tanden (de „caries"), die ten slotte
doordringt tot de zenuw, en de
hevigste pijnen veroorzaken kan.
Hoewel geregeld tanden poetsen niet
elke vernieling onzer tanden kan
voorkomen is toch de tandenborstel
een machtig wapen in den strijd tegen
de bacterien. En een tandenborstel
is heel wat goedkooper dan een bezoek aan den tandarts. Is het echter
zoover gekomen, dat de tanden sporen beginners te vertoonen van verval, dan is een bezoek aan den tandarts dringend geboden. Hoe eerder
men erbij is, hoe meer latere ellende
men voorkomt. Het verstandigst doet
hij, die tenminste eens per jaar zijn
gebit laat nazien. — Er zijn een
aantal uitstekende tandpasta's in
den handel ; in de modernste preparaten komt als reinigend, desinfecteerend en tevens verfrisschend bestanddeel alcohol of waterstofsuperoxyde voor. Bij de keuze van tandpasta of tandpoeder lette men vooral
op, dat er geen schadelijke bestanddeelen in voorkomen, die het glazuur
aantasten, omdat ze zuur of alcalisch
zijn. Zuiver krijt met wat zeep is
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een uitstekend tandreinigingsmiddel.
Het water, dat men daarbij gebruikt,
moet lauw of warm zijn. De borstel
moet stevig, maar niet al te hard zijn,
omdat anders het tandvleesch gemakkelijk gekwetst kan worden.
Spoelingen met waterstofsuperoxyde
zijn uitstekend ter bestrijding van
een kwaden reuk van den adem, voor
zoover die het gevolg is van slechte
tanden. Het gebruik van kauwgummi is uitstekend, omdat ook de
kleinste resten van het voedsel daardoor worden verwijderd. Men reinige mond en tanden niet alleen des
morgens, maar vooral ook vOOr het
naar bed gaan, door te spoelen en
te gorgelen met een goed mondwater,
of eenvoudiger: met lauw water,
waarin een mespunt keukenzout is
opgelost. Anders worden des nachts
stof, rook en andere dergelijke verontreinigingen bij het inademen overgebracht naar de longen.
Verzorging van de amandelen. Op de
goede verzorging der amandelen,
ook als ze niet ontstoken zijn, wordt
nog veel te weinig gelet. Wij bedoelen
de beide klieren,die aan beide zijden
van de huig gelegen zijn, en die, als
ze gezwollen zijn, duidelijk zichtbaar
worden als de tong wordt uitgestoken. Deze klieren zijn als het ware
een versperring tegen het indringen
van bacterien, maar kunnen, wanneer
ze zelf ontstoken worden, een bron
van groot gevaar voor onze gezondheid worden. Om dit te voorkomen,
is het noodzakelijk, dat wij op de
juiste wijze gorgelen, dat wil zeggen :
met uitgestoken tong. Slechts op die
wijze toch kan de vloeistof de amandelen aan alle zijden omspoelen, die
daarvoor in zekeren zin worden gemasseerd.
ON ZE 'ZENUWEN
Wat is nervositeit? Weinig menschen
weten, hoe velen vooral in onzen
modernen tijd, aan hun zenuwen
lijden, en hoezeer het noodig is, dat
wij voor onze zenuwen zorgen. Nervositeit is een verminderde weer-
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standskracht tegen de invloeden van
het leven. Meestal is ze aangeboren,
soms ook het gevolg van uitputting,
langdurige te groote inspanning of
zorgen. Het is niet een plaatselijke
ongesteldheid der zenuwen, maar
een algemeene zenuwzwakte, die zich
door het geheele organisme uitstrekt. De patient is voortdurend
angstig en onrustig, hij maakt zich
boos over kleinigheden, die een
normaal mensch glimlachend voorbijgaat, lijdt aan gebrek aan eetlust Of
geeuwhonger, aan slapeloosheid of
voortdurende slaapzucht, maakt
gauw ruzie en mist elke energie. In
moeilijke omstandigheden, waarin
groote oplettendheid en inspanning
vereischt wordt, kunnen ze evenwel
soms groote dingen tot stand brengen. De verklaring van dit vreemde
verschijnsel ligt in de eigenschap, dat
de weerstand grooter wordt, naarmate de geestelijke spanning groeit.
Niet alleen voor den nerveusen
mensch zelf, ook voor zijn omgeving,
is het alleronaangenaamst, wanneer
hij zich dagelijks onophoudelijk ergert. Een Engelsch psycholoog heeft
in 22 jaar tijds 659 personen bestudeerd, en vastgesteld, dat een mensch
zich op 21.000 verschillende manieren
kan ergeren. Het meest bleek dit voor
te komen bij menschen tusschen de
40 en 60 jaar oud, bij vrouwen
meer dan bij mannen, bij magere
menschen meer dan bij corpulente.
Hij schrijft, dat hij slechts drie
gelukkige stervelingen heeft gevonden, die zich over niets ergerden.
Onze lezers kunnen zelf vaststellen,
hoe het bij hen daarmee staat. Wanneer ge 's-morgens op het laatste
nippertje uw tram naar het kantoor
haalt, en daarvoor een eind moet
hardloopen, wat is dan het gevolg?
Maakt ge u boos op de geheele wereld,
of zijt ge blij, dat ge de gelegenheid
hebt gehad, op den vroegen morgen
uw longen flink wat frissche lucht te
gunnen door een poosje hard te
loopen? Het is een gelukwensch
waard wanneer ge u door niets ter
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wereld uit een goed humeur laat
brengen; want dan hebt ge een weldadigen invloed op uw geheele omgeving.
Ter bestrijding van de nervositeit
dient men zich eerst op de hoogte te
stellen van de oorzaken dezer verstoring van het evenwicht, in de
tweede plaats zich erin te oefenen,
zijn reactie op de dingen van het
dagelijksch leven te beheerschen, en
ten slotte te trachten, met een zeker
optimisme het leven te bezien, oak
ondanks de moeilijke tijden, die we
beleven. Het is ongetwijfeld niet
gemakkelijk, aan deze drie eischen
te voldoen, maar bij flinke inspanning
gelukt het toch in grooter of kleinere
mate. Er zijn bovendien wel eenige
hulpmiddelen in dezen strijd. Een
Amerikaansch psycholoog beweert,
dat ieder, die veel met zijn geest
moet werken, er een „hobby", een
„stokpaardje", een liefhebberij op
na dient te houden. „Mensch, erger
je niet," is een woord, dat menigeen
goed zou doen, vs5Or zich op zijn
schrijftafel te zetten. Wanneer wij
probeeren, het leven op te vatten als
een kunst, en niet eenvoudig gedachteloos door de wereld te gaan, zal
veel nervositeit geen voedingsbodem
meer vinden en als vanzelf verdwijnen.
Intusschen zijn hiermee menschen,
die aan een werkelijk ernstige niet
aangeboren zenuwstoornis lijden,
niet geholpen. Geneesmiddelen kunnen de zenuwen wel tijdelijk tot rust
brengen, rust en ontspanning gedurende eenige weken is ongetwijfeld
uitstekend, van de meeste waarde
zijn echter een absoluut vertrouwen
in den dokter, en de steun van vrienden en familieleden, aan wier oordeel
men waarde hecht. Het is reeds van
grooten invloed, wanneer de dokter
den patient de vaste verzekering
kan geven, dat er van een organisch
lijden der pijnlijke en slecht functioneerende lichaamsdeelen geen sprake is, en wanneer deze dan niet van
den eenen dokter naar den anderen
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blijft loopen, maar zich vol vertrouwen aan een behandeling onderwerpt. Het is voor de genezing van
het grootste belang, dat de geplaagde
mensch zelf aan zijn genezing meewerkt. Wie zich helder bewust is,
door welke oorzaken zijn lijden is
ontstaan, en hoe hij de kracht kan
veroveren, het te overwinnen, wie de
suggestieve macht van den dokter
gewillig aanvaardt, en haar sterkend
en zegenend op zich laat inwerken,
die zal er zelf verbaasd over staan,
hoe spoedig hij, indien hij tegelijk
lichaam en geest zich volkomen laat
ontspannen, begint te herstellen.
Wanneer gij samen met den arts en
zijn vrienden, zijn innerlijke onrust
van zich of zet, zal hij met nieuw
vertrouwen het leven tegemoet zien.
Ten slotte zal hij zonder prikkelende
en zenuwsloopende middelen zijn
zenuwen volkomen de Baas worden
en zijn gezondheid terugvinden.
Daartoe werkt afleiding in de natuur,
gepaard met zonne- en luchtbaden
krachtig mede. Er is een nieuwe, eenvoudige, onschadelijke, maar zeer
nuttige methode ter versterking der
zenuwen, die men
Ontspannings-oefening noemt. Hierbij gnat men gemakkelijk op een
stoel zitten, laat zijn lichaam eenigszins in elkaar zakken, laat de armen
slap neerhangen, de beenspieren zich
geheel ontspannen, en het hoofd op
de borst zinken. Op deze wrjze bereikt
men een totale ontspanning van alle
spieren van het lichaam; een weldadig gevoel komt over ons, alsof we
wakend slapen. Iedere prikkelbaarheid, nervositeit, gejaagdheid en onrust verdwijnt, en in de plaats daarvan komt enkele minuten later een
duidelijk merkbare opfrissching der
zenuwen. De ontspanning is hiermee
bereikt. Met een korte ruk springt
men verkwikt op. Men lette wel op,
dat dit resultaat niet steeds bij de
eerste poging bereikt wordt. Men
oefene iederen morgen en avond
twee tot drie minuten. Wanneer het
op deze wijze gelukt, alle onrust

De slaap

33-34

van u af te gooien en de dagelijksche
oefening gaat u vervelen, dan is het
doel bereikt, en uw zenuw-instorting
zal u als een droom voorkomen, een
benauwde droom, waaruit ge tot
uw blijdschap en dankbaarheid zijt
ontwaakt.
DE SLAAP
Een gezonde slaap is voor den werkenden mensch van het allerhoogste
belang, omdat de stoffen, die in de
hersenen zijn ontstaan en de vermoeidheid veroorzaken, gedurende deze
rustperiode worden weggewerkt. De
zenuwcellen der hersenen herstellen
zich en worden weer in staat om te
werken. Hoewel de behoefte aan
slaap bij verschillende menschen
niet even groot is, is meer dan de
duur, de diepte van den slaaptoestand
van belang. Een normaal gezond
mensch slaapt snel in na het naar
bed gaan, de slaap wordt spoedig
zeer diep, blijft dit een a twee uren
en wordt dan regelmatig lichter
tot het ontwaken. Nerveuse en gevoelige menschen, die langzaam inslapen, bereiken eerst laat, dikwijls
pas tegen den morgen de grootste
diepte van den slaap, worden pas
laat wakker of zijn bij het ontwaken
niet geheel uitgeslapen en verkwikt.
Bij de bespreking van onze voeding
hebben wij reeds opgemerkt, dat het
niet gewenscht is, kort vOOr het slapen gaan veel te eten. Het meest hebben daarvan natuurlijk de menschen
van de eerste groep last. Wie pas
laat inslaapt, doet goed, na zeven uur
niet meer te eten, althans geen zwaar
verteerbare Bingen, terwijl ook koffie
en tabak moeten worden vermeden,
omdat ze het hart irriteeren door de
coffeIne en de nicotine. Dat men zijn
blaas en Barmen zooveel mogelijk
moet ledigen, spreekt vanzelf. Te veel
vermoeienis door gymnastiek is eveneens te vermeden. De slaapkamer
moet goed geventileerd zijn en de
temperatuur niet lager dan 5°, en niet
hooger dan 18° Celcius zijn. Een gezond mensch is 's avonds moe en
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's morgens volkomen opgefrischt.
Men trachte bij het naar bed gaan
alle zorgen en verdriet van zich af
te zetten. Dit is niet altijd even gemakkelijk, maar gelukt bij eenige
oefening toch wel. Afleiding der gedachten, bijvoorbeeld door te tellen,
kan dikwijls helpen.
De duur van den slaap neemt af met
den leeftijd. Het ongeboren kind
slaapt in het moederlichaam 24 uur
van den dag; na zijn geboorte wordt
het alleeen wakker, om voedsel tot
zich te nemen, een kind, dat op
school gaat, heeft nog 10 a 12 uur
slaap noodig, een volwassene 7 a 9
uur, terwijl oude menschen dikwijls
genoeg hebben aan 4 of 5 uur.
Lang slapen is het beste middel voor
een vrouw, om haar schoonheid te
behouden. Een dutje in den middag
is niet af te keuren, wanneer men er
behoefte en gelegenheid toe heeft, en
schaadt den nachtelijken slaap in
geenerlei opzicht.
Met de hierboven aangegeven
voorwaarden voor den gezonden slaap
zijn tevens de natuurlijke oorzaken
genoemd, die dikwijls slapeloosheid
tengevolge hebben, en dan ook met
wat goeden wil gemakkelijk overwonnen kunnen worden. Door het
wegnemen van deze oorzaken (dus:
door geen koffie of tabak te gebruiken
door geen zwaar voedsel in te nemen
vOOr het naar bed gaan, door niet in
een koude of te warme kamer te slapen, enzoovoort), kan men dikwijls
de slapeloosheid overwinnen. Slaapmiddelen nemen de oorzaken niet
weg, maar hebben op den duur een
schadelijke uitwerking, zoodat het
middel even erg, zoo niet erger is
dan de kwaal. Toegegeven moet
evenwel worden, dat er slaapmiddelen bestaan, wier schadelijke uitwerking tot een minimum is teruggebracht. Tot de slaapmiddelen behoort ook de alcohol, en wie niet
principieel tegen elk alcoholgebruik
gekant is, zal liever een glas bier of
wijn drinken dan naar de apotheek
te gaan. Voorop moet dan evenwel
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staan, dat geen lichamelijke omstandigheden (zwak hart, nieren,
maag, enz.) het gebruik van een
matige dosis alcohol ongewenscht
maken.
Doelmatig leven. Wie hygienisch
wil 'even, en niet alleen wie goed wil
slapen, heeft in het vorenstaande
reeds eenige wenken gekregen, die
ook hem van nut kunnen zijn.
Tegenover het gebruik van bedwel.
mende genotmiddelen, zoowel alcohol
als nicotine, dient men welbewust zijn
positie te bepalen. De meesten onzer
zullen van een glas bier of wijn, of
van een sigaar of sigaret, nu en dan
genoten, geen schade voor hun gezondheid ondervinden. Toch is het
verstandig, wanneer men ouder wordt
nu en dan deze dingen geheel te
laten staan, voordat men daartoe
gedwongen wordt, omdat de gezondheid dat eischt. Zoodoende
voorkomt men allerlei ziekten, die
in verband staan met bedwelmende
genotmiddelen. Zoo kan ook iemand,
die voelt, corpulent te worden, beter
tijdig zijn voeding beperken, dan
wachten tot hij last begint te krijgen
met zijn gezondheid. Het is niet zoo
gemakkelijk, zich uit zuivere voorzorgsmaatregelen allerlei dingen te
ontzeggen, zonder daartoe gedwongen te worden door ziekte of andere
omstandigheden. De matiging in het
vervullen van hun behoeften, die
tijdens den oorlog het gevolg was
van gebrek aan verschillende levensmiddelen, heeft velen allerminst
kwaad gedaan ; vooral veel ziekten
der spijsverteringsorganen bij volwassenen verdwenen in dien tijd. De
aderverkalking, die vooral bij veel
mannen het gevolg is van overmatig
gebruik van alcohol en nicotine,
verdween tijdens den oorlog in veel
gevallen. Om
het leven te verlengen, is een vrijwillige, tijdelijke ontzegging daarvan
bijvoorbeeld tijdens de vacanties,
zeer aan te bevelen. Daarbij komt
het moreele voordeel van de oefening
van onze wilskracht, die voor zoo'n
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ontzegging van genotmiddelen noodig
is. Menschen zijn dikwijls zeer verwonderd, als hun huisdokter zegt
dat ze geen enkel glas bier of wijn
meer drinken en geen enkele sigaar of
sigaret meer rooken mogen. Ze vergeten, dat bij toenemenden ouderdom
de mensch, die dagelijks nicotine of
alcohol geniet slechts tot op een zeker
moment vrij blijft van ouderdomsverschijnselen als aderverkalking;
ze bedenken niet, dat bij permanent
gebruik van deze giffen, het lichaam
ze op den duur niet meer kan kwijt
raken of onschadelijk maken, daar
ze niet worden verteerd als het
voedsel. Gevolg is de chronische of
acute alcohol- of nicotine-vergiftiging, die het noodzakelijk maakt,
ze geruimen tijd geheel te mijden.
Een dergelijke inspanning van den
wil heeft tal van voordeelen.
Hooge bloeddruk. Wie zijn lichaam,
d.w.z. zijn slagaderen te veel nicotine
heeft toegevoerd gedurende zijn leven en dientengevolge ziekteverschijnselen vertoont, behoort zich
onzer behandeling van een dokter
te stellen. Behalve in duizelingen
hartkloppingen en misselijkheid bij
het rooken vertoonen zich de gevolgen ook in een hoogen bloeddruk.
Ter geruststelling onzer lezers zij er
echter op gewezen, dat hooge bloeddruk nog volstrekt niet altijd duidt
op aderverkalking. De behandeling
dient uitsluitend in handers gegeven
te worden aan een arts, die maatregelen zal nemen in verband met de
oorzaken.
VERZORGING VAN HET UITERLIJK
Reeds in zeer oude tijden ontwaakte
bij den mensch de lust zich mooi te
maken, deels tengevolge van een
dikwijls onbewust verlangen, anderen
gunstig voor zich te stemmen, dezelfde coquetterie dus, die we ook bij
sommige diersoorten kunnen waarnemen ; deels ook uit een instinctief
verlangen van den mensch, zijn
uiterlijk, d.w.z. zijn lichaam een
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aesthetisch aanzien te geven. Wij
zullen ons niet bezig houden met de
geschiedenis van de z.g. cosmetiek en
met de dikwijls dwaze middelen, die
vooral de vrouw, aanwendde, om zich
te verfraaien. Slechts wijzen wij erop
hoe geheel anders de opvattingen in
onzen tijd in dit opzicht zijn. De
man, maar vooral ook de vrouw
gevoelt het als plicht, vooral sinds
de sport een zoo groote plaats in
haar leven is gaan innemen, om haar
schoonheid te cultiveeren. Het is
niet meer alleen een kwestie voor de
meer gegoede standen. Ook de
handwerkende vrouw dient zich
cosmetisch, d.w.z. hygienisch te verzorgen ; evengoed als elke andere
vrouw. Water speelt daarbij een belangrijke rol, omdat het, koud of
warm, de huid tot verhoogde activiteit
aanzet. Wasschingen, huidmassages,
inwrijvingen en gymnastiek in de
open lucht zijn de dagelijksche maatregelen om gezond en daardoor
schoon te blijven. Het komt niet
aan op een mooi gezichtje, maar op
een gezonde, frissche huid en goed
functioneerende organen. Deze soort
cosmetiek houdt den mensch jong.
— Belangrijk is ook een doelmatige
voeding. Een minder frissche gelaatskleur, glimmende neus, dof
haar en andere schoonheidsgebreken
worden door den huisdokter dikwijls
met een dieet van enkele weken verholpen. Daarbij spelen jonge groenten
en vruchten een groote rol ter verbetering van de stofwisseling. Wat
de cosmetische preparaten betreft
dient iedere vrouw te kiezen, wat
haar geschikt voorkomt. Menige
vrouw neemt dagelijks met veel
succes voor haar uiterlijk een
Koud bad. Door onze huid eraan
te gewennen, zich snel aan te passen
aan temperatuurswisselingen, worden
wij beschermd tegen kouvatten,
catarrhen, rheumatiek en andere
dergelijke ongesteldheden, die ons
lichaam niet slechts tijdelijk schaden,
maar ook de oorzaak kunnen worden
voor chronische ziekten. Natuurlijk
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is overdrijven verkeerd. Zoo moet men
bijvoorbeeld niet sterk verhit plotseling in koud water gaan. Wanneer
daardoor n.l. de bloedvaten van de
lichaamsoppervlakte samentrekken,
wordt het bloed in groote hoeveelheid naar het hart gevoerd, dat overbelast wordt waardoor reeds menigmaal een doodelijke hartverlamming
werd veroorzaakt. Vooral kinderen
waarschuwe men, dat ze na het
uitkleeden eerst even moeten wachten, en liefst als de gelegenheid daartoe bestaat, eerst een lauwe douche
nemen. Zuigelingen en hoogbejaarde
menschen moeten koude baden geheel vermijden. Het warme bad behoort een temperatuur van 33-36°
Celsius te hebben. Een koude douche
na afloop werkt verfrisschend en
hardend. Daarna moet men zich
echter onmiddellijk krachtig afwrijven
en aankleeden. De badkamer dient
goed verwarmd te zijn, om kouvatten
na het verlaten van het bad te voorkomen. Hoewel het dagelijksche bad
in zekeren zin tot de luxe moet
worden gerekend, dient iedereen toch
ten minste eens of twee keer per
week een lauw bad of althans een
douche te nemen. Baden van hoogere
temperatuur (37 tot 42° C.) worden
verkregen door langzamerhand heet
water bij te voegen en mogen alleen
met goedvinden van een dokter
worden genomen ; in het algemeen
dienen ze om kouvatten te voorkomen, nadat men kletsnat geregend
of zeer koud geworden is. Een dergelijk heet bad mag niet 'anger duren
dan 5 minuten, en zijn voor hartlijders en zenuwlijders streng verboden. Ook het lauw-warme bad behoort niet langer te duren dan een
kwartier.
De Kleeding wordt elders in dit
boek uitvoerig behandeld. Nu wij
hier over onze gezondheid schrijven,
mogen enkele opmerkingen daarover
echter niet achterwege blijven. Naast
verfraaiing van ons uiterlijk, heeft de
kleeding ten Joel, ons te beschermen
tegen koude en warmte, regen en
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wind. Dikwijls evenwel streeft onze
kleeding dit Joel voorbij, omdat ze
onze huid teveel afsluit en haar
daardoor te weinig gelegenheid geeft
met de lucht in aanraking te komen.
Jager en Lahmann hebben de groote
verdienste, dat zij den nadruk hebben
gelegd op het belang van poreuse
onderkleeren, vooral van het hemd,
dat direct op de huid ligt. Jager
gaf ons het poreuse, uit dierlijke wol
geweven hemd, terwijI Lahmann het
reformhemd uit katoen in den handel
liet brengen. Beide hemden hebben
het voordeel, dat ze licht en lucht
doorlaten door de mazen van het
weefsel, zoodat de uitwasemingen
van de huid een vrijen doorgang
hebben naar de buitenlucht. De beste
onderkleeding is die, welke ook als
ze nat wordt, haar poreusheid niet
verliest. Wat de grondstof voor onze
kleeding betreft, is wol het meest
geschikt, om de mogelijke nadeelen
van afwisselende temperaturen op te
vangen. Voor onderkleeding en wintersportkleeding is wol de aangewezen stof, omdat ze ook als ze
kletsnat is, nog dubbel zooveel
warmte tegenhoudt als katoen of
linnen. Bovendien verhinderen de
fijne wolhaartjes het hemd, op de
huid te kleven, zooals zijde, linnen
of katoen, wanneer ze vochtig zijn
geworden. Omgekeerd moet de kleeding ook de afgifte van warmte niet
verhinderen en de uitwaseming van
het door de huid afgescheiden zweet
niet tegengaan. Wol zuigt ook niet
zooveel zweet op als andere stoffen
doen. Daartegenover staat voor menschen met een gevoelige huid het
nadeel, dat wol „kriebelt". Dezen
kunnen onder hun linnen- of katoenen onderkleeding een nethemd
dragen. Kleeding van reformstof of
tetra direct op de huid en daaroverheen wol, omgeeft het lichaam met
een luchtlaagje en houdt zoodoende
het lichaam goed warm. Zijde, in den
vorm van zijden tricot, heeft veel
eigenschappen met wol gemeen, maar
is zeer duur. Kunstzijde daarentegen
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is goedkoop, maar ook niet warm.
In het algemeen kleeden mannen
zich veel te dik en vrouwen, uit vrees
dik te lijken, te dun. Vooral bij nat
weer doen veel vrouwen dikwijls ziekten op, die het gevolg zijn van kouvatten, als blaas-, nier en speciale
vrouwenziekten en de in den laatsten
tijd ontdekte zenuwrheumatiek; deze
kunnen grootendeels worden voorkomen, door het dragen van warme
wollen onderkleeding.
Haarverzorging. Tot de huidverzorging behoort mede de zorg voor het
haar. Deze moet bij het kind reeds
vroegtijdig beginnen door regelmatig
knippen. Daardoor wordt de huid
aan licht en lucht blootgesteld en
gehard. Mede wordt hierdoor het
vroeg urtvallen, zoowel bij mannen
als vrouwen voorkomen en de groei
bevorderd. Ten minste êenmaal in
de 2 weken moet de hoofdhuid van
stof en vuil worden gereinigd, door
wasschen met een neutrale zeepsoort.
Voor de dagelijksche verzorging zijn
verschillende goede haarwaters in
den hand el verkrijgbaar. Tegen haaruitval wordt aanbevolen de hoofdhuid meermalen met teerzeep te
wasschen en vervolgens stevig te
masseeren en het haar een nawassching te geven met eidooier en
kamillenthee. Vet haar dient natuurlijk vaker gewasschen te worden dan
droog. Drogen geschiedt door wrijven
met een badhanddoek ; met een electrische haardroogmachine tij men
voorzichtig, omdat te heete lucht het
haar zeer breekbaar maakt ; vooral
bij droog haar is drogen met heete
lucht zeer gevaarlijk, en men late
dit dus geheel na.
Onze voeten. Het is logisch, dat men
dagelijks zijn voeten dient te wasschen uit een oogpunt van reinheid.
Wanneer onze voeten echter door een
lange wandeling of door veel staan
en heen en weer loopen vermoeid zijn,
neme men 3 maal per week 's avonds
een heet voetbad, en wel zoo heet
als men maar verdragen kan. Men
doe in een kleine bak water 2 eet-
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lepels potasch en een stukje soda ter
grootte van een duivenei en houde
daarin zijn voeten, als de potasch en
soda zijn opgelost, ongeveer drie minuten lang. Des morgens neme men
dan weer een koud voetbad. Wie
's morgens geen tijd heeft, kan het
dagelijksch voetbad ook 's avonds
nemen voor het naar bed gaan.
Men slaapt er zeer goed na, want
deze koude wasschingen zijn ook uit
hygienisch oogpunt zeer aan te bevelen. De nagels der voeten moeten
op dezelfde wijze als die der handen
worden verzorgd. De nagels der
teenen knippe men in het midden wat
meer uit dan aan de kanten, om het
pijnlijke ingroeien in de hoeken te
voorkomen.
Eksteroogen ontstaan door drukking
van te nauwe schoenen. Men kan
ze week maken door warme zeepbaden, daarna doe men er salicylzalf of -pleister op (5-10 pCt.) en
drage een eksteroogen ringetje, waardoor verdere drukking wordt voorkomen. Men snijde ze nooit zelf
uit, maar vrage een dokter het te
doen. Het gevaar voor bloedvergiftiging is groot ! Eksteroogen verdwijnen vanzelf, wanneer de druk is
weggenomen. Men lette vooral bij
kinderen op goed zittende schoenen.
Eeltplekken maakt men week door
tweemaal per week een warm zeepbad te geven, waarna ze gemakkelijk
met mes of schaar kunnen worden
verwijderd. Wondeplekken tusschen
de teenen ontstaan meestal door
zweet of een zwam, die zich daarin
ontwikkelt. Ze kunnen worden tegengegaan door het dragen van luchtige
schoenen, de ruimte tusschen de
teenen te poederen en er een watje
tusschen te leggen.
Wanneer door een te zwaar lichaamsgewicht of door een andere oorzaak
de spieren in de holte van den voet
beginnen te rekken, verdwijnt deze
holte langzamerhand tot de geheele
voet plat op den grond rust. Dan is
de platvoet ontstaan. De neiging
hiertoe is vooral bij kinderen veel

Zijt ge te dik?

grooter dan vele ouders meenen.
Behalve speciale voetoefeningen ter
versterking der spieren is het dragen
van een steunzool zeer aan te bevelen,
die echter voor iederen voet anders
van vorm moet zijn, en het is dan ook
zeer aan te raden, den dokter te
raadplegen. Wie denkt, dat hij zelf
er wel voor kan zorgen, komt bedrogen uit. Het dragen van hooge
hakken begint gelukkig steeds meer
uit de mode te geraken; ieder begrijpt zonder meer, hoe slecht dit
voor de voeten moet zijn, die trouwens gewoonlijk op den duur pijn
beginnen te doen, en zeer spoedig
vermoeid geraken.
In het bijzonder dienen wij bier nog
te vermelden de spataderen, die
dikwijls optreden bij vrouwen die
vier of meer kinderen ter wereld
hebben gebracht. De bloeddruk in de
aderen der beenen gedurende eenige
maanden van zwangerschap veroorzaakt storingen in den bloedsomloop, die het opzwellen der beenen
tengevolge hebben en een aderontsteking, waarvoor in ieder geval
de dokter moet worden geraadpleegd.
De gummikousen, die de aderen
samen drukken, hebben het groote
nadeel, dat de uitwaseming van de
huid erdoor wordt gehinderd. Men
geeft daarom de voorkeur aan stevig
geweven kousen zonder gummi.
ZIJT GE TE DIK? Corpulentie is
lang niet altijd het gevolg van te
zware voeding. Dikke menschen eten
vaak minder dan magere, bij wie,
zooals de volksmond het uitdrukt,
„men niet weet, waar ze het voedsel
laten." Aan den anderen kant hoort
men de klacht van dikke menschen,
dat ze bijna niets eten, en toch steeds
in omvang toenemen. Nu valt dat
„bijna niets" gewoonlijk nog wel
mee, ze eten meestal nog rijkelijk voldoende. Maar dit is toch niet altijd
het geval. De oorzaakligt in bepaalde
klieren in ons lichaam, die niet normaal functioneeren, en wel in de
bloedklieren, die hun afscheidingsproduct niet uit het lichaam drijven,
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zooals bijv. de zweetklieren, maar
het direct aan het bloed afgeven.
Hormonen noemt men dit product
der klieren, dat voor de stofwisseling
en den groei der menschen zoo uiterst
belangrijk is, en o.a. in de schildklier,in de geslachtsklieren en in hypophyse en epiphyse wordt gevormd.
Het is gemakkelijk genoeg, spoedig
tengevolge van het slikken van een of
ander preparaat, af te vallen, maar
het is uiterst gevaarlijk, dit te doen
zonder een dokter te raadplegen. Het
is meermalen voorgekomen, dat de
dood het einde was van een verkeerde
ontvettingskuur. Vele preparaten
schaden het hart; bovendien kan een
geneesmiddel toch slechts worden
voorgeschreven na een nauwkeurig
onderzoek naar de oorzaak der zwaarlijvigheid. Dat er veel meer slanke
Engelschen zijn dan slanke Duitschers is ongetwijfeld het gevolg van
de levenswijze. De Engelschman eet
minder, eet minder vet, en drinkt
veel minder dan de Duitscher, dat
is het heele geheim.
Lengte en gewicht. Het is niet zoo
gemakkelijk, als men gewoonlijk
denkt, een vasten regel te geven voor
de verhouding tusschen lengte en
gewicht van ons lichaam. Ongetwijfeld is er voor ieder een I ichaamsgewicht, dat in verband staat met zijn
lengte, waarbij hij zich het best gevoelt, den indruk van volkomen gezondheid maakt en het meeste werk
kan verrichten. Dit gewicht is verschillend naar gelang van geslacht en
leeftijd. Het is begrijpelijk, dat men
gaarne weet, of zijn gewicht met dit
gemiddelde ongeveer overeenkomt.
Wij zullen geen ingewikkelde formules geven, om dit normale gewicht
te berekenen. Genoeg zij, dat een I ichaamslengte van 150 cM. ongeveer
overeenkomt met een gewicht van
50 Kg. Voor iederen centimeter daaronder of daarboven telle men 1 Kg
af of bij. Is het gewicht bijvoorbeeld
bij een lichaamslengte van 1.60 meter
65 Kg., dan zou het ideale gewicht
60 Kg. zijn, en moet men dus 5 Kg.

Ultademen

trachten af te vallen. Op deze wijze
kan men dus de lengte berekenen.
Het gewicht moet echter zuiver zijn
z.g. „schoon aan de haak," dus in
badcostuum, waarvan de zwaarte
wordt vastgesteld en afgetrokken.
Kleine verschillen blijven bestaan,
omdat de beenderen van verschillende menschen niet even zwaar zijn.
Onze ademhaling. Het belang van
een bewuste, doelmatige ademhaling
voor onze gezondheid wordt gelukkig
den laatsten tijd meer en meer ingezien. Een korte ademhalings- gymnastiek per dag is noodig, dat zal
iedereen toegeven, die nagaat, hoe
zelden hij werkelijk diep in- en uitademt in het dagelijksch leven. Diep
ademhalen in de frissche buitenlucht
bevordert den toevoer van zuurstof
en komt het hart en den geheelen
bloedsomloop ten goede, en is daardoor nuttig voor het geheele lichaam
en alle organen. Het ademen moet,
vooral bij koud weer plaats hebben
door den neus en met gesloten mond;
de slijmvliezen van den neus verdragen n.l. de koude lucht beter dan
die van onze keel, en verwarmen die
een weinig, voor ze in de longen terecht komt. Men dient eenige malen
per dag, na verwijdering van alle
knellende banden van onze kleeren,
diep uit- en in te ademen.
Bij de inademing wordt staande, de
kin omhoog gebracht, de ellebogen
worden naar achteren gestrekt om de
borstholtete vergrooten.Wanneer men
nu diep ademhaalt, drinkt de lucht
door tot in de fijnste blaasjes van de
longtoppen, hetgeen bij het normale
ademen niet gebeurt, waardoor Quist
de longtoppen te weinig zuurstof toegevoerd krijgen. Op den duur kan
daarvan longontsteking en ten slotte
zelfs longtuberculose het gevolg zijn.
Even belangrijk is het diep
uitademen, om de verbruikte lucht geheel uit onze longtoppen te verwijderen. Er zijn slechts weinig menschen,
die nu en dan hun longen geheel reinigen, en toch zou dat hun algemeenen
gezondheidstoestand ten goede komen
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DE HUISVROUW ALS ZIEKENVERPLEEGSTER
Zieken verzorgen is een kunst, waartoe de vrouw volgens de regelen der
wetenschap kan worden opgeleid,
maar waartoe ook zonder opleiding
de moeder van een gezin dikwijls geroepen wordt. Is het evenwe 1 om
de een of andere oorzaak noodig,
dat een vreemde verpleegster in huis
wordt gehaald, dan zoeke men
iemand, niet jonger dan 18 en niet
ouder dan 60 jaar, zonder opvallende
gebreken, met een prettig gezicht en
een opgewekt humeur. Vooral zij men
gewaarschuwd tegen menschen, die
tegen zieken slechts weten te praten
over zichzelf en over andere zieken.
Een lichamelijk zieke moet ook geestelijk in een aangename atmosfeer
herstellen. Innerlijke beschaving en
takt, geduld en zelfverloochening zijn
noodzakelijke eigenschappen voor
een verpleegster. Het belang van
den patient gaat boven alles, en in
een gezin, waar een zieke wordt verzorgd, dient rust en harmonie te
heerschen. Dat is vooral in onzen tijd
natuurlijk niet zoo gemakkelijk, maar
een voorwaarde voor herstel. Ondanks gebrek aan ruimte en andere
bezwaren is het absoluut noodzakelijk, dat de zieke in een eigen
kamer wordt verpleegd. En daarvoor moet de warmste en lichtste
kamer van het huis worden uitgezocht. Het moet er een zijn zonder
buitenmuur, die blootgesteld is aan
regen, wind en zonnehitte. Verder
dient de rust zoo min mogelijk gestoord te worden door geluiden in
huis of van buiten. Indien men
zoo'n kamer niet vinden kan, verdient verpleging in een ziekenhuis
verre de voorkeur.
Wat de inrichting der ziekenkamer
aangaat, moeten daarin geen overbodige voorwerpen aanwezig zijn.
Zware overgordijnen, doeken aan de
muren, enz. zijn ware stofnesten ; ook
een vloerkleed is er wel een, maar
het stof zakt door een kokoslooper
heen, en kan met een stofzuiger des
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morgens worden verwijderd. Daarom
is tegen een kokosmat of -looper geen
bezwaar in een ziekenkamer. Hoewel, gelijk gezegd, de ziekenkamer
fielder van licht moet zijn, dient dit
voor menschen, die gevoelig zijn voor
I icht, en in het bijzonder voor koortslijders, te worden gedempt. Vooral
tegenover kinderen zij men niet te
Spartaansch in zijn opvattingen.
Frissche lucht is van het grootste
belang, omdat ze nieuwe zuurstof,
die zoo noodig is voor het herstel,
toevoert aan de longen en indirect
aan het geheele lichaam. Het luchten
van de kamer, waarin een zieke dikwijls wekenlang dag en nacht verblijf houdt, is een moeilijk, maar belangrijk vraagstuk, en hoe eerder de
verpleegster een zieke aan de frissche
lucht gewent, hoe beter voor beide
partijen. Vermeden moet worden,
dat de patient met het hoofd vlak bij
het geopende venster ligt, of dat hij
de tocht over zijn gezicht voelt strijken. Het is onnoodig te zeggen, dat
de patient tijdens het luchten zich
bijzonder goed moet toedekken. Behalve 's morgens en 's avonds moet
de kamer telkens even gelucht worden, als er vreemde luchtjes hangen,
van het eten, verband, ontlasting,
enz. Vooral bij weinig geharde menschen zal men een zekeren angst
tegen het luchten uit vrees voor kouvatten en verergering van hun ziekte,
in den beginne hebben te overwinnen.
Een kalme overreding zal echter deze
bezwaren meestal spoedig op zij
schuiven. Voorzichtig zal de patient
tegen de frissche lucht moeten worden gehard.
Hetzelfde heeft ook plaats door de
dagelijksche wassching van het lichaam. Meestal zal een patient zelf
wel behoefte gevoelen, gezicht en
handen nu en dan te wasschen.
Een goede verpleegster zal met de
grootste zorg letten op de reiniging
van nagels, ooren en neus. Van zeer
groot belang echter is, dat iederen
avond de rug wordt afgewreven met
koud, bij menschen, die sterk trans-
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pireeren, met lauw water en met een
ruwe spons, vooral omdat veel zieken
op den rug plegen te liggen, en zweeten vuildeeltjes verwijderd moeten
worden. Over baden van zieken moet
de dokter beslissen. Als de lucht in
de kamer te droog is, zette men er
schotels met koud water of hange er
vochtige doeken op. De meest geschikte temperatuur in een ziekenkamer is voor voiwassenen 15-17°
Celsius, voor kinderen 16-19° Celsius. Zorgvuldig mondspoelen behoort tot de allernoodzakelijkste
maatregelen. Tanden moeten worden
gepoetst, gorgelen moet plaats hebben met uitgestoken tong. Vooral
mag een beslagen tong niet worden
afgekrabd ! De kwaliteit van een
ziekenverpleegster is of te leiden uit
den reinheidsgraad van het lichaam
van een zieke !
Natuurlijk moet al het vaatwerk,
dat de zieke gebruikt heeft, rein en
leeg gehouden worden. Maar de verpleegster moet ook de ontlasting van
allerlei aard nauwkeurig nagaan, omdat urine, ontlasting en braaksel
dikwijls veranderingen ondergaan,
waaruit de dokter wijzigingen in het
ziektebeeld kan:afleiden. Men dient te
weten, dat een mensch in normale
omstandigheden in 24 uur 1'/, liter
urine produceert, bij geelzucht is de
kleur daarvan roodbruin en schuimt
de urine bij schudden lichtelijk. De
steenroode afzetting, die zich dikwijls
in urine vormt bij Lang staan, is afkomstig van urinezure zouten en is niet
van belang. Een zwarte ontlasting
wijst bijv. op bloedingen, helder
bruine op ontsteking der gaiwegen.
Ook kunnen wormen optreden. Allerlei soorten slijmen kunnen zich voordoen. leder opvallend verschijnsel
moet aan den dokter worden meegedeeld. Zoolang de aard der ziekte
niet is vastgesteld, moet de verpleegster bedacht zijn op de mogelijkheid van besmetting bij alle uitwerpselen, en ze daarom begieten met een
creosoot-oplossing (± 1 eetlepel op
1 liter water). De vaten hiervan
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moeten vooral vOcir de desinfectie
met de bovengenoemde oplossing afgedekt worden, omdat er anders vliegen op den reukafkomen.Vliegen moeten dan ook in de allereerste plaats
uit de ziekenkamer worden geweerd. Afgezien van de kans op besmetting van de omgeving, hebben
zieken ontzettend veel last van deze
onaangename dieren.
Het verwisselen van hemd is voor
zwaarzieken een bijzondere kwelling,
indien het niet heel handig gedaan
wordt. Zieken, die zich niet bewegen
kunnen of mogen, geeft men een
hemd, dat aan de achterzijde open is.
Bij een gewoon hemd maakt men
alle knoopjes los, schuift het hemd
van voren en van achteren naar
boven, laat den zieke de armen naar
boven steken en trekt dan ineens het
hemd over hoofd en armen heen.
Het aantrekken heeft in omgekeerde
volgorde plaats. Ligt de patient veel
op den rug, dan geve men hem of
haar een rol van een of andere soort
in de knieholten. Dat is een weldaad
omdat de buikspieren erdoor worden
ontspannen.
Het verbedden van een zieke. Als het
mag van den dokter, is verbedden
een groot gemak am het bed op te
maken en heerlijk voor den patient.
Slechts, wie zelf wel eens ziek is
geweest weet zulke dingen op de
juiste waarde te schatten. Voorwaarde voor het vlug verbedden is,
dat het tweede bed met zijn hoof deinde staat bij het voeteneinde van
het eerste.
Waak tegen doorliggen ! Vouwen in
het onderlaken en in het hemd
moeten worden weggetrokken. Broodkruimels kunnen een zieke ondragelijk hinderen. Bijzonder moet gelet
worden op de plaatsen waar de beenderen onmiddellijk onder de huid
liggen, vooral bij magere menschen,
n.l. het stuitbeen, de hielen en de
schouderbladen. Deze plaatsen moeten bijtijds worden beschermd door
gummi-kussentjes, ringen e.d. Heel
goed is ook ze te wrijven met kam-
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ferspiritus en daarna te poederen
met talk.
Onontbeerlijk in een ziekenkamer
zijn het urineglas en de ondersteek.
Dikwijls kost het patienten eenigen
tijd om eraan te wennen, in de ongewone liggende houding hun behoefte
te doen.
Een bel mag niet ontbreken. De
koortsthermometer dient om psychologische redenen slechts als de
koorts moet worden opgenomen,
binnen het bereik van den zieke gebracht te worden. Het aanleggen van
den thermometer moet met zorg geschieden. Bij de oksel-meting moet
worden opgepast dat er geen stukje
van het hemd komt tusschen den
thermometer en de huid. De thermometer wordt in de linker okselholte
gelegd, de elboog wordt tegen de
borstkas gedrukt en de linkerhand
gelegd op den rechterbovenarm (15
minuten) totdat de thermometer
wordt afgelezen. De opgenomen temperaturen worden overzichtelijk voor
den dokter in den vorm van een
curve genoteerd. Bij kinderen neemt
men de temperatuur op in het rectum
(de anale opening). Voor het pijnloos
inglijden besmeren men de punt van
de thermometer met wat vaseline,
terwijl men het kind op zijn zijde
laat liggen of de beenen omhoog
houdt. Altijd de thermometer blijven
vasthouden, omdat het gevaar van
breken steeds aanwezig is. 5 minuten
is voldoende.
De pols wordt gemeten, door den middelvinger van de eene hand te drukken
op den pols onder den bal van den
duim. Normaal slaat de pols van een
volwassene 70 A 90 maal, van een
kind 80 A 100 maal per minuut.
120 polssIagen beteekenen, dat het
hart tengevolge van koorts of een
andere ziekelijke omstandigheid meer
arbeid dan normaal te verrichten
heeft.
Gebrek aan eetlust. leder weet uit
ervaring, dat de eetlust bij zieken verminderd is. Bij een beslagen tong zijn
de smaak-papillen op de achtertong
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ongevoelig geworden. Men behoeft
over het algemeen met zoo heel bang
te zijn, dat een zieke te weinig voedsel zal krijgen, vooral als het om een
voorbijgaande ziekte gaat. Vooral
kinderen, die koorts hebben, moeten
nooit tot eten worden gedwongen.
Een zieke heeft meestal het land aan
vaste spijzen en geeft de voorkeur
aan pap en andere vloeibare spijzen,
omdat de kauwbeweging even moeilijk is als elke andere beweging. De
dorst ontstaat uit de vermeerderde
afscheiding van vocht door huid en
longen en mag worden gelescht, liefst
door middel van vruchten- of andere
vitamine-rijke sappen of melk. In
tegenstelling met vroeger toen men
bij koorts de patienten liet hongeren,
is het absoluut noodzakelijk, dat men
tracht, hen op krachten te houden.
De ziekenverpleegster moet daarom
volkomen op de hoogte zijn van de
kunst, de eetlust op te wekken door
smakelijk voedsel. Reeds de geur
moet dat doen. Want het voedsel
bekomt pas goed, als door de eetlust
niet alleen het speeksel, maar ook de
maag-, buik- en darmsappen overvloediger dan gewoonlijk worden geproduceerd. Aan den anderen kant
echter forceere men de zaak niet. Men
bedenke, dat de menschelijke natuur
zich bij ziekte intuitief verzet en daardoor beschermt tegen de normale kost,
die voor een zieke niet geschikt is.
Over het algemeen verdient vegetarisch voedsel de voorkeur, terwijl
dingen als alcohol, koffie en tabak
vermeden moeten worden tot de
patient is hersteld.
Geestelijke verzorging. Wie een zieke
te verzorgen heeft, moet niet vergeten, dat een lichamelijk zieke ook
geestelijk lijdt. Hij maakt zich allerlei
zorgen over zijn gezin, zijn werkkring,
zijn toekomst, om kort te gaan, hij is
uit zijn evenwicht geraakt en is
nerveus. Nog veel erger wordt het
wanneer hij bovendien ook lichamelijk pijn heeft te doorstaan. Dan is het
grootste geduld noodig, om hem
liefderijk te blijven verplegen. Hij
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is overgevoelig voor geluiden en
spoedig geprikkeld. Stilte en rust in
en om de ziekenkamer is dus absoluut
noodzakelijk. Zeurende kinderen, zenuwachtige kennissen hooren niet
thuis in een ziekenvertrek. Blaffende
honden, slaande klokken, dilettantisch pianospel, slaande deuren kunnen zeer nadeelig werken op het herstel. Over het algemeen zal zij het
best weten, wat een zieke noodig
heeft, die zelf bij ervaring weet, wat
ziek zijn beteekent. Al kunnen alle
verlangens van een patient niet worden bevredigd, dient men tenminste
daartegenover zijn goeden wil te
toonen. Door beslist maar vriendelijk
optreden van het begin af, make men
den zieke duidelijk, dat hij zijn omgeving niet mag plagen. Men kan
een zieke verwennen zoodat hij het
wel degelijk bemerkt, maar hoede
zich zorgvuldig voor overdrijving !
De regelmatige terugkeer der dagelijksche bezigheden werkt niet slechts
lichamelijk, maar ook psychologisch
uiterst gunstig op een kranke.
Wanneer een zieke dagen achtereen
te bed ligt, wil hij wat zien. Men
zette het bed daarom zoo, dat hij
gemakkelijk de voorwerpen om hem
heen kan overzien. Als de toestand
het veroorlooft, geve men een ziek
kind wat speelgoed, een zieken volwassene geve men iets te doen, wat
hij gaarne verricht, maar steeds in
overleg met den dokter. Als het kan,
wekt ook gezamenlijk eten den eetlust op. Zonder luidruchtigheid is een
opgewekte stemming en vroolijkheid
lafenis voor een zieke.
Bezoek. Om die reden, is het noodig,
zeer kieskeurig te zijn in het toelaten
van bezoekers. Nerveuse, hardpratende, druk kwebbelende menschen
were men uit de ziekenkamer. Goede
bekenden zullen zich gaarne aan
dezen regel onderwerpen, en hun bezoek uitstellen tot de zieke is hersteld. De menschen met goed bedoelde cadeautjes en lekkernijen doen
meer kwaad dan goed. Slechts zelden
doet een bezoek een patient goed,
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vooral als het langer dan 10 minuten
duurt. Wie uitroept: „Maar wat zie
jij er slecht uit !" is zonder takt en
schaadt een zieke.
Tijdens het herstel is de verzorging
vaak nog moeilijker dan zoolang dit
niet is ingetreden. Naarmate een
zieke zich beter gaat voelen, openbaart zich sterker de neiging, zich te
onttrekken aan de voorschriften van
den dokter. Zonder diens goedkeuring late men nooit een zieke opstaan.
Heeft hij wekenlang in bed gelegen,
dan wil hij graag weer eens probeeren te loopen. Maar de lichaamszwakte kan slechts langzamerhand
worden overwonnen. Tusschen het
opzitten in bed en het opstaan moet
dikwijls een zeer geruimen tijd verloopen.
ZUIGELINGENZORG
Voor 25 jaar was de zuigelingensterfte
in ons land zeer groot. Tegenwoordig,
door de betere inzichten, de consultatiebureaux en de moedercursussen,
is dit sterftecijfer sterk achteruitgegaan. Niettemin wordt nog steeds
zeer veel gezondigd tegen de allereenvoudigste regels der verzorging
van zuigelingen en jonge kinderen,
zoodat wij er ons bier uitvoerig mee
zullen bezighouden.
Het eerste levensjaar is vaak beslissend voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van het geheele volgende 'even. Het is dwaasheid te beweren, dat in onzen tijd
teveel aandacht aan de verzorging
van den zuigeling wordt besteed.
Zeer veel kinderen worden volkomen
gezond geboren, maar sterven spoedig door ondeskundige verzorging,
en tallooze anderen voelen zich hun
geheele leven lang zwak en ellendig,
omdat hun moeders het niet noodig
vonden, al te veel aandacht te wijden
aan hun verzorging. De jonge moeder
beseffe dus diep haar verplichting,
die haar door haar geluk wordt opgelegd. Deze plicht wordt haar door de
moederliefde gemakkelijk gemaakt.
De eerste kreet. Soms nog v6Ordat
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door het doorknippen van den navelstreng het lichaam van het kind
is gescheiden van dat der moeder,
en het kind dus een op zichzelf
staand mensch is geworden, weerklinkt de eerste kreet. Die kreet is
een bijzondere ervaring voor de moeder, vooral als het het eerste kind
geldt. Een klank, voortgebracht door
eigen vleesch en bloed. Waarom
huilt het kind? Deels, omdat het
een gewaarwording van koude voelt
nadat het zoo warm geborgen is geweest in het moederlichaam, deels
ook omdat het ademcentrum in de
hersenen wordt geprikkeld door de
eigen bloedsomloop van het kind, en
omdat daardoor het diepe inademen
en schreeuwen mogelijk gemaakt
wordt.
Deze eerste longengymnastiek —
want zoo moet het huilen worden
beschouwd — is een gewichtige
uiting van het leven. De borstspieren
worden erdoor ontwikkeld. De jonge
moeder hoeft zich er dan ook allerminst ongerust over te maken. Middeltjes om het kind „zoet" te maken,
zijn niet alleen onnoodig, maar ook
ondoelmatig. 's Nachts moet de moeder zichzelf en haar kind rust gunnen.
Het kind went er vanzelf aan
's nachts te rusten, als men het den
eersten tijd maar laat huilen. Daarom
slaapt de moeder in een kliniek
's nachts meestal afzorderlijk van
haar kind. Al lijkt dit een moeder
misschien hard toe, toch is het in
beider belang met het oog op den
komenden inspannenden tijd. Want
ook een zuigeling moet worden opgevoed, reeds in de allereerste dagen
van zijn bestaan. Onverstandige
moeders hebben altijd ondervonden,
dat allerlei pogingen om een kind
stil te maken, zooals ronddragen en
heen en weer bewegen en in slaap
sussen, het later tot een kleinen
plaaggeest maken. Er is ongetwijfeld
veel zelfbeheersching toe noodig,
om een kind volgens de moderne opvattingen op te voeden, maar later
wordt die beloond. Als een moeder
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des nachts telkens opstaat, als het
kind begint te sphreien, dan is ze den
volgenden morgien doodmoe ; ook de
moeder moet goed uitrusten en haar
zenuwen niet overspannen ; want
den volgenden morgen begint de
dagtaak met het
Zoogen. Het aanleggen van een pasgeboren kind aan de moederborst
heeft op zijn vroegst 24 uur na de
geboorte plaats. Als het kind eerder
door huilen aan hongergevoel uiting
geeft, kan men het op een lepel een
beetje gekookt lauw water geven.
Vele kinderen drinken voor het
eerst pas 36 Li 48 uur na de geboorte,
maar men moet ze toch regelmatig
om de 3 uur aanleggen om de borsten
te prikkelen. Het eerste aanleggen
van een kind aan de moederborst
vereischt een zekere techniek en is
voor het vervolg van het grootste
belang. Men late het niet over aan
het lot en aan de kracht van den
zuigeling. De verpleegster behoort te
zorgen, dat alle dingen worden weggenomen, die het kind zouden kunnen
verhinderenflink te zuigen. De ademhaling door het neusje moet niet
worden tegengehouden, wanneer het
den tepel tusschen de lippen neemt
en de kostelijke, zoete moedermelk
moet ruiken en proeven. Het kind
moet niet slechts den tepel, maar ook
den rooden kring daaromheen in
het mondje nemen ; hoe grooter deel
van de borst het in den mond heeft
bij het zuigen, hoe beter het zuigen
kan. Wanneer het niet dadelijk lukt,
het kind aan te leggen, dan legt men
het eenvoudig weg en probeert het
eenigen tijd later nog eens. Met
geduld en volhouden leert elk kind,
ook het zwakste, het drinken uit de
borst. Als de borsten zeer gespannen
zijn en moeilijk geleegd worden,
make men de melkwegen wijder door
zuigen met de zogpomp of zacht
masseeren. Het is van groot belang
dat de melkklieren tot activiteit
worden gebracht door ze geregeld
geheel te ledigen, ook als het kind
daartoe niet in staat mocht zijn.
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55-56 Moellijkheden bij de borstvoeding

Slechts daardoor kan worden voorkomen, dat ze steeds minder melk
produceeren en dat op den duur
geheel opgeven. Hieruit is duidelijk
op te maken, hoe beTangrijk goed
ontwikkelde borstklieren en tepels
zijn. Door voorzichtige dagelijksche
wasschingen met koud water moeten
ze daarom reeds vOOr de geboorte
worden verzorgd. — Om de 3 A 4 uur
afhankelijk van den leeftijd en den
voedingstoestand van het kind moet
een kind worden gezoogd. Zoo noodig
moet het voor zijn maaltijd worden
wakker gemaakt, want het moet
bovenal wennen aan regelmaat in de
voeding. Een flink kind drinkt omstreeks 6, 10, 14, 18 en 22 uur.
De morgen-voeding is doorgaans 2
tot 3 maal zoo groot als de andere,
gelijk men door wegen heeft vastgesteld. In gevallen, waarin het met
de voeding niet geheel normaal gaat,
zal men het wegen niet kunnen
missen. Ouders moeten zich echter
niet al te gauw ongerust maken, als
een kind eens wat afneemt in gewicht.
Dit heeft steeds gedurende de eerste
dagen na de geboorte plaats, door de
veranderde wijze van voeding. Men
make zich dus niet ongerust, vooral
als de dokter geruststellend optreedt.
Onrustige nachten en zenuwachtige
opwinding werken zeer ongunstig op
de werkzaamheden der borstklieren
van een moeder. Een jonge moeder
heeft bovendien zelf nog verpleging
noodig om weer op krachten te
komen, en mag daarom door het
zoogen niet al te lang in beslag worden genomen. De duur van een maaltijd mag dan ook het kwartier niet
oversclirijden. Het uiterlijk, de slaap,
de geheele indruk van het kind zijn
belangrijker dan nauwkeurige metingen van het gewicht. Moderne
moeders, die zeif van vegetarischeof rauwkost leven, geven haar kind
reeds na de 3e maand eens per dag
een lepeltje sap van druiven, sinaasappels of appels, in de 4e maand
een maaltijd van griesmeel en
vruchten en dergel.; in de 5e maand

behalve twee borstvoedingen ooft,
beschuit en karnemelk; van de 8ste
maand of verdunde gekookte koemelk, platgedrukte tomaten, gewreven peentjes en zeer fijn gesneden
bladgroente, maar geen koolsoorten.
Het is altijd van groot belang het
kind zoo spoedig mogelijk na de geboorte geregeld te laten controleeren
door den arts of door de consultatiebureaux voor zuigelingen die in alle
groote steden en meest ook op het
platteland bestaan. De geregelde
controle van den gezondheidstoestand
en de voeding van het kind is van
het aller- grootste belang. Zelf knoeien
met de voeding kan tot de ernstigste stoornissen aanleiding geven.
Deze consultatiebureaux zijn dikwijls
kosteloos. De, moeilijke eerste drie maanden.
Het eerste kwartaal is ongetwijfeld
het moeilijkste en meest zorgelijke,
totdat de borstvoeding geregeld en
de groei van het kind verzekerd is.
Juist in dezen tijd is het sterftecijfer
onder de zuigelingen bijzonder hoog.
Het gevaar wordt nog vergroot,
wanneer om de een of andere oorzaak
borstvoeding niet mogelijk is.
Moeilijkheden bij de borstvoeding.
Soms is, reeds voordat het kind
voor het eerst aan de borst wordt
gelegd, de melkklier zOO overvol,
dat de borst zeer hard aanvoelt, zeer
gevoelig is en hevige pijnen worden
veroorzaakt door het uitdrukken ervan. Dit is vooral vaak het geval bij
zwakke kinderen, die niet voldoende
zuigen kunnen. Ook kan de melkklier ophouden te werken, indien de
borst niet dagelijks geheel wordt
geledigd. Wordt ze niet geheel leeggedronken, dan drukke men de rest
er uit, om haar te dwingen, nieuwe
melk te vormen. Ook kan een misvorming van den tepel reden zijn, om
zijn toevlucht te nemen tot kunstmatige voeding. Dit is bijv. het geval
wanneer de tepel niet naar buiten
steekt, maar naar binnen is gedrongen. Ten slotte kan een ontsteking der borst tengevolge van kioven
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de aanleiding hiertoe zijn. Een plotseling wegblijven der moedermelk na
een aanval van boosheid, droefheid
of smart, heeft geen blijvenden nadeeligen invloed op de hoeveelheid
en de hoedanigheid der moedermelk.
Dit verschijnsel komt overeen met
het voorbijgaande gebrek aan eetlust
in dergelijke toestanden, dat eveneens
verdwijnt als de oorzaak is weggegenomen. Dit wegblijven der melk
wordt eenvoudig veroorzaakt door
een afsluiting der spieren van den
tepel. Men is verplicht alle mogelijke middelen toe te passen, om
borstvoeding mogelijk te maken,
want het staat absoluut vast, dat
voor een kind niets gaat boven de
moedermelk. Slechts deze bevat alle
stoffen, die noodig zijn voor de ontwikkeling van het teere jonge plantje,
in de juiste verhouding, en gemakkelijk verteerbaar. De dunste moedermelk is altijd nog beter dan de
dikste koemelk. De kunstmatige
voeding brengt daarentegen tal van
bezwaren met zich merle; de gevaren
daarvan blijken uit het hooge sterftecijfer bij kunstmatig gevoede kinderen. Deze gevaren berusten deels
op de omzetting der koemelk in het
maag-darm-kanaal van het pasgeboren kind, deels op de scheikundige
verschillen tusschen dierlijke en vrouwemelk. Wel hebben beide ongeveer
gelijke verbrandingswaarde (± 700
cal. per liter), dus ook gelijke voedingswaarde, maar hun bestanddeelen aan mineralen zijn zeer verschillend. Dierlijke melk bevat een eiwit,
dat ongeschikt is voor de maag van
een zuigeling. Het stollen der dierlijke melk tot groote stukken maakt
de vertering daarvan zeer moeilijk.
Het verteren duurt een uur langer
dan dat van de moedermelk. De minerale bestanddeelen, speciaal het hooge
kalkgehalte, geven de ontlasting de
bekende, bijna witte kleur, die wijst
op een storing in de spijsvertering.
Gevolg daarvan is dikwijls een
darmcatarrh, vooral in den zomer.
Deze catarrh is daarom zoo gevreesd,
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omdat men van te voren nooit kan
weten, wat het gevolg ervan voor
den zuigeling kan zijn. Men roepe in
een dergelijk geval onmiddellijk den
dokter en houde direkt op met het
geven van melk met suiker. Koemelk
moet in ieder geval met zeer veel
zorg worden klaargemaakt. Lang
koken vernietigt de vitaminen en
daarmede de waarde der melk. Natuurlijk most ze in het begin zeer verdund worden, omdat ze anders onmogelijk kan worden verteerd. In de
eerste maand neme men 1 deel melk
op 3 deelen water, in de tweede 1 op 2,
in de 3e maand 1 op 1, dus half
water, half melk. Om het mengsel
wat zoeter te maken, neme men melksuiker of moutsuiker en niet de gewone riet- of bietsuiker, daar deze
gemakkelijk gaat gisten. Men rekent
50 gram, d.i. ongeveer 3 eetlepels
suiker op 1 liter verdunde melk,
om den smaak der moedermelk te
benaderen, die, zooals weinigen weten, abnormaal zoet is. Het nadeel
van verdunde melk is, dat bijvoorbeeld een mengsel van half melk,
half water ook maar de heeft van
de calorien der moedermelk heeft.
En een zuigeling heeft voedsel van
hooge waarde noodig, omdat hij niet
alleen moet ademen, zich bewegen,
het voedsel verteren, maar bovendien moet groeien en zijn organen
moet ontwikkelen. Men doet daarom
goed, de koemelk na 4 maanden te
binden met een lepel tarwebloem of
rijstebloem, men geve dit echter
nooit zonder voorschrift van den
dokter. In ieder geval wordt de melk
lauw gegeven, en niet te heet of te
koud. Onhygienisch is het, wanneer
de moeder, om de temperatuur der
melk te onderzoeken, de speen der
melkflesch in den mond neemt.
Behalve verkoudheid kunnen ook
andere infecties het gevolg daarvan
zijn, want onze mondholte bevat
duizenden bacterien, die onszelf niet
schaden, maar gevaarlijk kunnen worden voor een klein kind. Men doet
beter, wanneer men den bodem van
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de melkflesch tegen de gesloten
oogleden drukt. Als dit al te beet aanvoelt, is de melk te warm voor de
teere slijmhuid in den mond en de
maag van het kind.
Als flesch gebruikt men er het beste
een van Jena glas, kenbaar aan de
groene maatindeeling. Deze flesschen
springen niet en de indeeling is
zuiver in tegenstelling met de z.g.n.
„streepjes"flesschen.
De dot of fopspeen, die in den yolksmond zooveel verschillende namen
heeft, is uit hygienisch oogpunt volkomen te verwerpen. Het is niet te
voorkomen, dat het ding vuil wordt,
en zoodoende allerlei kiemen in den
kindermond brengt, die daar niet
hooren. Kinderen missen er niets
mee, wanneer dit onhygienische ding
uit het huis wordt verbannen.
Vooral in den zomer wordt veelal
karnemelkvoeding gegeven daar deze
lichter verteerbaar is. 1 eetlepel
tarwebloem op 1 liter karnemelk.
1 eetlepel melk of moutsuiker. Al
deze voedingen geve men nooit
zonder voorschrift van een dokter,
evenmin geve men op eigen houtje
papjes, groente, vruchtensap, enz.
Als kinderen nu en dan wat melk
uitspuwen, behoeft dat in geen enkel
opzicht de moeder te verontrusten.
Het is geen eigenlijk braken, maar
eenvoudig het teruggeven van te
veel gedronken melk. Ook met het
plotseling opbeuren van het kind zij
men voorzichtig, omdat de snelle
verandering in de houding overgeven
kan veroorzaken.
Het is heel goed een kind een keer
onder het drinken even te laten ophouden om de meegehapte lucht als
een „boertje" te laten kwijt raken.
Ook na het drinken is dit voor de
meeste kinderen een behoefte.
Baden en verdere uitwendige hygiene
zijn pas in de tweede plaats van
belang. Dat blijkt reeds hieruit, dat
borstkinderen, die in armoedige en
weinig hygienische omstandigheden
opgroeien, veel beter en flinker
plegen te gedijen dan kunstmatig ge-
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voede kinderen, die in luxueuse omgeving naar alle regelen der hygiene
worden grootgebracht. Daarmee willen wij natuurlijk het belang van
reinheid en hygiene allerminst verkleinen. Een kunstmatig gevoed
kind in een achterbuurt heeft veel
minder levenskans dan een kunstmatig gevoed kind in een hygienische
omgeving. Reinheid in elken vorm
is een eerste eisch. Tot het eind van
het eerste jaar moet een kind dagelijks worden gebaad. De temperatuur van het water moet in het begin
35° Celsius bedragen, later 2 a 3°
minder. Het bad duurt slechts enkele
minuten, totdat het geheele lichaampje met alle huidplooien met water en
zeep is gereinigd. De plooien moeten
zorgvuldig worden gedroogd , het poederen mag nooit worden vergeten.
Men gebruike gewone talkpoeder,
vasenol of bij heel teere huid Tissanpoeder. Gezorgd moet worden dat
steeds na ontlasting en in ieder
geval ook voor elken maaltijd het
kind droog gelegd wordt.
De moderne hygiene eischt verder,
dat het lichaam van een zuigeling
veel wordt blootgesteld aan licht en
lucht, omdat dat de beste bescherming is tegen rachitis (Engelsche
ziekte). De moeder, die haar kind
ook in den zomer met een dikke
deken toedekt, doet zeer onverstandig. Een kind voelt zich bij warm
weder veel behagelijker, wanneer
het slechts met een hemdje en een
luier bedekt, zonder dek in den wagen
ligt. Voor kouvatten hoeft geen
vrees te bestaan. Het kind zorgt
door zijn bewegingen voor de bloedcirculatie, waardoor het zich zelf
voldoende warmte bezorgt. Pas wanneer het inslaapt en dus stil ligt,
dekke men het toe met een licht
dekentje. Als een zuigeling het
voortdurend te warm heeft, treden
storingen in de spijsvertering op. De
regeling van de kamertemperatuur is
derhalve vooral in den zomer zeer
belangrijk. Niet alleen te hooge
temperatuur, maar ook te veel vocht.

Voor kinderen: Licht en lucht in een vrije omgeving.

CORN. VAN DER SLUYS.

Eiken wandtafel met glasplaten als bladen. 1932.
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die beide het gevolg zijn van te
weinig ventilatie, maken dat het
kind niet voldoende warmte kan afgeven, de lichaamstemperatuur stijgt
boven het normale punt (37°). De
bacterien vinden niet voldoende
weerstand en het gevolg is: uitslag,
steenpuisten, verkoudheid, hoesten,
keelontsteking, longontsteking, enzoovoort. Dit gevaar wordt nog
grooter, als een kind door kunstmatige voeding toch al minder weerstand
tegen ongunstige invloeden bezit.
Vooral in arbeiderswoningen op het
platteland heerscht soms voortdurend de temperatuur van een broeikas ; dit zou niet erg zijn, als het
kind daarin geheel naakt lag, want
dan stijgt de lichaamstemperatuur
niet tegelijkertijd. Oververhitte kinderen worden zeer gemakkelijk verkouden, omdat ze spoedig ge'infecteerd worden door familieleden.
Meestal worden de ouders dan bevreesd en dekken ze nog warmer toe.
Terwip het eenig juiste voorbehoedmiddel is: een grondige ventilatie van
het vertrek. Reeds de zuigeling moet
systematisch worden gehard. Wel
moet het kind vooral in den beginne
worden beschermd tegen regelrechten
invloed van zon en wind. Het is
zeer leerzaam, in den zomer eens een
thermometer onder de opgeslagen
kap van een kinderwagen te houden,
en te constateeren, hoe hoog de
temperatuur daar is; daardoor wordt
het tegendeel bereikt van wat men
bedoelt.
ANDERE KINDER ZIEKTEN
Verstopping treedt dikwijls op bij
borstkinderen, meestal ten gevolge
van een eenigszins te krappe voeding.
Men zij in dit geval niet zorgeloos,
maar vrage den dokter, die gewoonlijk, na onderzoek, de oorzaak wel
weet weg te nemen.
Veel oorzaken van maag- en darmkwalen, die men samenvat onder den
naam dyspepsie, zijn eerst door de
moderne ontwikkeling der kinderhygiene ontdekt. Hoe jonger het
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kind is, des te gevaarlijker zijn zulke
ziekten. Het grootste bezwaar is,
dat kinderen, die aan dyspepsie
lijden, geruimen tijd te weinig voedsel krijgen en daardoor verzwakken.
Hongerperioden van eenige dagen
moeten zoo eenigszins mogelijk
worden vermeden.
Het tanden krijgen kan soms bezwaren met zich meebrengen, omdat
in dezen tijd een kind meer vatbaar
dan gewoonlijk is voor infectieziekten. Een eigenlijke ziekte is het
echter zelf niet. De eerste tandjes
komen gewoonlijk in de zevende of
achtste maand door, als het later
gebeurt, beteekent dat nog geen
ziektetoestand. Alleen bij rachitis
en andere kinderziekten zal de eerste
tand pas na 18 of meer maanden te
voorschijn komen. Aan het eind van
het tweede levensjaar zijn gewoonlijk
alleen twintig tanden van het melkgebit aanwezig. Het is een gevaarlijke fout, alle ongesteldheden in
dezen tijd op rekening van het tandenkrijgen te schuiven en ze daardoor
te veronachtzamen : dikwijls wordt
dan de dokter te laat gehaald.
Rachitis of Engelsche ziekte is een
gevolg van onvoldoende beendervorming tengevolge van gebrek aan
kalk, of, als de ziekte later optreedt,
van ontkalking der beenderen, wanneer die reeds geheel gevormd zijn.
De ziekte begint vooral aan het
skelet, speciaal aan de beenen en
aan de wervelkolom, op de plaatsen
waar de beenderen door het lichaam
en den gang bijzonder zwaar worden
belast. Ten slotte treedt de rachitis
ook aan den schedel op. Bij rachitische kinderen komen de tanden
eerst veel later dan gewoonlijk door,
of de tanden zijn te zacht en worden
spoedig aangetast. De kinderen zien
gewoonlijk bleek, in zware gevallen
treden lever- en milt-zwellingen en
spierzwakte op. Ook leeren rachitische kinderen tengevolge van de
zwakte der beenderen pas laat loopen
en hebben gebrek aan eetlust. De
beste middelen ter bestrijding van de
3
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Engelsche ziekte zijn : fosforlevertraan, hoo.gtezon, lucht en I icht.
Scrofulose. Men noemt een kind
scrofuleus, wanneer het lijdt aan
ontsteking der oogleden, der klieren
van den hals en der amandelen. In
zware gevallen komen daarbij ontsteking van de vinger-beentjes, een
buitengewoon groote zwelling der
halsklieren, zweren aan de lippen enz.
Het is een soort tuberculose, voornamelijk van de lymphklieren. Ze
begint altijd op jeugdigen leeftijd en
kan voortduren tot in de rijpere
jaren. Bleeke menschen met roode
oogleden lijden meestal aan een niet
levensgevaarlijke soort tuberculose,
waarbij in de inwendige organen geen
tuberculose-bacillen worden aangetroffen. Het gestel speelt hierbij een
belangrijke rol ; scrofulose komt
meestal voor bij kinderen uit tuberculeuse ouders, levend in armoedige,
onhygienische omgeving. Ook eenzijdige en onvoldoende voeding is er
schuld aan. Scrofulose wordt bestreden door lucht, licht, vitaminen,
baden, goed voedsel.
EENIGE ALGEMEENE ZIEKTEVERSCHIJNSELEN
Koorts. Parmenides, een Grieksch
medicus, riep ongeveer 2500 jaren
geleden uit : „Geef me de macht,
koorts op te wekken, en ik genees
alle ziekten." Hij zag reeds in, dat
de zoo gevreesde koorts geen vijand
maar een vriend der menschheid
moet worden genoemd. Men sterft
niet, of slechts bij hooge uitzondering,
aan de koorts, maar wel aan de
ziekte, die de koorts te voorschijn
riep. Wanneer wij gevoelen, dat onze
lichaamstemperatuur van de normale hoogte van 36.8° afwijkt, beschouwen wij dat terecht als een
teeken, dat we ziek zijn. leder kent
de verschijnselen, waarbij we afwisselend beet en koud zijn, de rillingen ons over den rug loopen en
wij ons moe en mat voelen en niet in
staat zijn om te werken. De koorts
kan verschillende oorzaken hebben
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en uit zich ook verschillend, maar is
meestal terug te brengen tot de
inwerking van bacterien, die door de
slijmhuid der lucht- en darmwegen
in ons lichaam zijn binnengedrongen.
Hoewel de medische wetenschap nog
niet het wezen van de koorts volkomen heeft doorvorscht, weten we
toch wel dit, dat het geen kwaad is,
maar juist een middel tot genezing.
Ook de oude arts Rufus van Efeze
begreep dat 2000 jaar geleden met
geniale intuitie, toen hij schreef :
„De koorts mag niet alleen niet
worden bestreden, maar het is een
belangrijk geneesmiddel, waarvan te
wenschen ware, dat wij hetlangs kunstmatigen weg konden opwekken".
Inderdaad behandelen wij tegenwoordig bepaalde ziektegevallen, als
bijv. hersenverweeking door kunstmatige koorts op te wekken. De ontdekker van deze methode, die bestaat
uit injecties met malaria-kiemen,
Professor Wagner von Jauregg, is
daarvoor onderscheiden met den
Nobelprijs. Koorts treedt op als
reagens tegen ingedrongen giftstoffen
en mobiliseert het geheele gecompliceerde apparaat der inwendige
bloedklieren. Het hart begint sneller
te werken en jaagt het bloed en
daarmee alle nieuw gevormde afweerstoffen naar de organen ; zoodoende worden de schadelijke substanties van de plaats der ongesteldheid weggevoerd of vernietigd.
Daar staat tegenover, dat de hierdoor verhoogde stofwisseling moet
worden betaald met meer verlies
van kracht en stof. ledere koorts
van langeren duur verzwakt den
lijder, en daarom zal de koorts
hoofdzakelijk goed werk kunnen
doen bij een acute ziekte. Duurt zij
weken lang, dan wordt het menschelijk lichaam er te veel door verzwakt.
Een heel ander geval is het met ongesteldheden, die het gevolg zijn van
te hooge uitwendige temperatuur,
als de
Zonnesteek. Deze is het gevolg der
inwerking van de zonnestralen, die
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omstreeks den heetsten tijd van den
middag loodrecht op ons hoofd terecht komen, en zoo intensief inwerken, dat ze door den schedel en
de halswervels heen ontstekingen teweeg brengen in de hersenen en
het hersenvlies. In aansluiting aan
uitwendige kwetsuren komen dikwijls
ontstekingen voor. Deze zijn niet
altijd afhankelijk van de grootte der
verwonding. Het onbeteekenendste
schrammetje aan een vinger kan een
hevige ontsteking tengevolge hebben,
doordat bacillen door de huid heen
een weg vinden naar de lymphvaten
en vervolgens naar het bloed, zich
daar snel vermenigvuldigen en bloedvergiftiging teweeg brengen. Men behoort daarom steeds kinderen in te
prenten, dat een niet bloedende
wond gevaarlijker is dan een, die
bloedt. Het kleinste levende wezen,
de bacil, kan den sterksten mensch
dooden. Maar ook de natuur zelf
heeft afweermiddelen daartegen. Zoodra bacterien den rand van een nietbloedende wonde hebben overschreden, snellen van alle zijden als politieagenten de witte bloedlichaampjes
toe om ze te bestrijden. Als vleeschetende planten nemen ze de bacterien in zich op en verteren ze geheel.
Dit verschijnsel noemt men het
etteren van een wond. Het gaat er
maar om, of de witte bloedlichaampjes bijtijds genoeg ter plaatse komen
en of de strijd plaatselijk blijft,
anders ontstaat een etterend abces.
De ziekteverschijnselen of - symptomen,- waardoor de verschillende
ziekte-groepen zich kenbaar maken,
zijn zeer verschillend. Soms doet
alleen het zieke orgaan pijn, soms
— en vooral bij ernstiger gevallen —
wordt het geheele lichaam beinvloed.
Een voorbeeld daarvan is een verkoudheid, waarbij men zich over het
geheel niet prettig gevoelt. Het is
met ons lichaam als met elk organisch opgebouwd geheel : wanneer
een onderdeel lijdt, dan lijden alle
deelen mede. Beginnen wij met het
centrum, dat met een motor te ver-
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gelijken is, n.l. het hart. Het kan met
zijn energie in den tijd van 24 uren
drie volwassen mannen 100 meter opheffen. Maar ook aan het prestatievermogen van dit zeer bijzondere
orgaan zijn grenzen. Die worden
vooral gesteld door zijn ouderdom,
maar ook door over-inspanning.
Een hart van 70 jaren oud heeft
2 milliard 903 maal geklopt ! Te
groote inspanning is niet zeldzaam
in onzen tijd van veel sportbeoefening. Niet de sport zelf is daaraan
schuld, maar de overdrijving daarvan. Wij denken daarbij niet in de
eerste plaats aan record-prestaties,
omdat deze gewoonlijk alleen worden
volbracht door uitstekend geoefende
sterke menschen. Maar jonge menschen van 14 tot 17 jaar, die den
geheelen dag arbeid verrichten in
een fabriek, dikwijls staande, en
dan 's avonds nog eenige malen
per week turnen of aan sport doen,
en 's Zondags voet- of korfbal
spelen, belasten hun jonge hart
overmatig. De hartspier vergroot
zich in den beginne, d.w.z. zij wordt
dikker evenals andere spieren, wanneer ze bizonder sterk aan het werk
worden gezet. Is nu echter de grens
bereikt, dan geeft de spier het op.
Het hart slaat dan niet meer zoo
krachtig, de pols wordt zwakker en
ongelijkmatiger. Dit verschijnsel is
evenwel het karakteristieke kenmerk van hartspierverzwakking. Deze
zwakte deelt zich langzamerhand
mede aan het geheele lichaam. Het is
dan de hoogste tijd, of eigenlijk al
rijkelijk laat, om de hartspier door
rust gelegenheid te geven, weer op
krachten te komen. Deze verzwakking van de hartspier kan ook het
gevoig zijn van infectieziekten als
bijv. roodvonk, mazelen, griep, diphtherie enzoovoort. En eveneens,
gelijk reeds gezegd, van ouderdom.
In dit laatste geval kan een dokter
door medicijnen en een juiste behandeling dikwijls nog veel helpen en
het 'even verlengen. Hetzelfde verschijnsel doet zich voor bij zwaarlij-
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vige menschen, wanneer zich in de
hartspier vet afzet. Niet te verwarren met de hartspierverzwakking
is de hartkwaal, waaraan veel menschen lijden. Deze kan ontstaan op
elken leeftijd na een acuut geval van
rheumatiek. De hartkleppen kunnen
zich niet meer geheel sluiten, omdat
zich daaraan urinezuur afzet, en de
dokter hoort een zacht, blazend geluid. Er zijn talrijke menschen met
een hartkwaal, die normaal hun werk
kunnen doen. Gevaarlijk wordt de
hartkwaal pas wanneer ze zich ook
over de andere organen van het
lichaam gaat uitstrekken door waterafscheiding. Dan ontstaat de z.g.
waterzucht, die absoluut onder behandeling van een arts moet worden
gesteld. De meest voorkomende
ziekte van het bloedvatensysteem is
de slagaderverkalking (arteriosclerose), tengevolge van ouderdom,
jarenlang zwaar werken, gebruik van
bedwelmende giften en ook van
syphilis. De elasticiteit der slagaderen verdwijnt, er zet zich kalk af
en tengevolge daaraan wordt de
bloeddruk verhoogd. Veel rust, een
geregelde levenswijze en huip van
den dokter zijn absoluut geboden.
Bij ziekten der longen en hun toegangswegen zijn vooral de luchtpijpen (bronchien) betrokken, verder
de longklieren, de longen zelf en het
ribbevlies. De strottenhoofdcatarrh,
gekenmerkt door een roode kleur van
de slijmhuid, komt voort uit verkoudheid en keelpijn. Meestal zijn de
amandelen tevens ontstoken. Een
wollen omslag om de keel, inhaleeren en fluisterend spreken hel.
pen meestal. Voorzichtig is niet.
temin hij, die zich tot een dokter
wendt, omdat een gewone heeschheid
de inleiding kan zijn tot ernstiger
ziekten, zooals strottenhoofdtuberotiose, speciaal wanneer de patient
reeds aan longtuberculose lijdt. Bij
een aandoening der luchtpijpen wordt
men door de slijmvorming tot hoesten
geprikkeld bij het inademen. Hoe
vaster het slijm op de slijmhuid zit,
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hoe pijnlijker het hoesten is. Als het
loslaat, voelen we ons zeer opgelucht.
Tijdige hulp van den dokter kan veel
veriichting brengen. Meestal zal men
door transpireeren door middel van
koude omslagen, door het drinkers
van thee en het gebruiken van salicyl
(aspirine), pyramidon enz. spoedig
weer de oude zijn. Men moet vooral
voorzichtig zijn, dat de catarrh niet
verder gaat. Bij kinderen bestaat n.l.
groot gevaar voor longontsteking.
Deze longontsteking of pneumonie is
een der meest gevreesde acute ziekten
der longen. En met recht, want ze is
steeds levensgevaarlijk. Of de patient
er doorheen komt, hangt vooral af
van de sterkte van het hart. Eigen.
aardig is het felt, dat de longontsteking wel door bacterien wordt veroorzaakt, maar zelf niet besmettelijk
is. De symptomen zijn: plotseling
stijgende koorts, deze blijft gedurende
een dag of acht hoog, en valt dan
weer, terwiji een roestbruin longen.
slijm loskomt. De patient wordt zeer
verzwakt door de koorts, gebrek aan
eetlrst en slapeloosheid. De dokter
let dan ook vooral op de kracht van
het hart. Bij de behandeling moeten
met de uiterste nauwkeurigheid de
voorschriften van den dokter worden
opgevolgd.
De longtuberculose is een ziekte,
waaraan ook thans nog vele duizenden te gronde gaan. In de eerste
plaats is er een zekere aanleg voor
noodig, waarschijnlijk echter is even
belangrijk de besmetting door de omgeving en de voedingswijze. Ook een
voorafgaande longontsteking, griep
of andere ziekte kunnen de oorzaak
zijn. Een schijnbaar onschuldige vet's,
koudheid, gepaard met hoesten, koorts
en opgeven van slijm kan, indien ze
wordt veronachtzaamd, na geruimen
tijd in tuberculose der longen ont.
aarden. Gelukkig is dit echter een
Lange weg, en door tijdig ingrijpen
door een medicus wordt gewoonlijk
erger voorkomen. De behandeling bestaat vooral uit zuivere lucht en
goede voeding, veel rust en geduld.
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Met goed gevolg worden tegenwoordig verschillende middelen als
tuberculine aangewend.
Van de maagziekten is de maagzweer
wel het meest bekend. Deze ontstaat
tengevolge van teveel maagzuur, bij
een veronachtzaamde maagcatarrh,
na fouten in het dieet en dergelijke
oorzaken. Een typisch kenmerk is
maagpijn na het eten. Als op de
plaats, waar het gezwel zit, gedrukt
wordt, voelt de patient pijn. Slechts
de dokter kan de noodige maatregelen nemen na juiste diagnose.
Van de leverziekten, zijn de galsteenen het meest bekend. Ze zijn van
verschillende samenstelling, vorm en
grootte. De koliek wordt veroorzaakt
doordat een klein galsteentje, zooals
ze bij honderden in de galblaas aanwezig kunnen zijn, van de andere losraakt en door de nauwe galbuis geperst wordt. De pijnaanval is over,
wanneer het door de 0.3 cm wijde en
3 cm lange buis heen is gekomen in
den dikken darm.
Geelzucht, die minder vaak voorkomt, is een gevolg van stofwisselingsstoornissen, waardoor de galkleurstof in het bloed terecht komt.
Daardoor wordt de huid geel en de
urine rood gekleurd. Oorzaak zijn
fouten in de voedingswijze, verkalking, in ernstige gevallen ook syphilis; ook ernstige psychische oorzaken
kunnen geelzucht na zich sleepen,
hetgeen een bewijs is, hoe nauw het
zenuwstelsel samenhangt met het
iichamelijk welzijn.
De suikerziekte (diabetes) heeft haar
ergste verschrikking voor de menschheid verloren, dank zij de hoogst belangrijke ontdekking van het insuline. De meeste suikerzieken kunnen
reeds volstaan met een juist dieet.
Het is niet eens noodig, dat de patient
elk suikergebruik nalaat; het voornaamste is, dat hij precies te weten
komt, hoeveel suiker hij maximaal
mag gebruiken. De kenmerken zijn :
opvallende dorst, vermagering en
een moe gevoel, jeuk, krampen en
het gemakkelijk ontstaan van steen-
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puisten. In ieder geval is doktersbehandeling noodzakelijk. Deze zal
een dieet voorschrijven, dat rijk is
aan vet en eiwit, maar arm aan suikerhoudende stoffen.
Nierontsteking komt veel voor, gewoonlijk na verkoudheid, amandelontsteking en roodvonk, soms ook
bij zwangerschap. Pijn in het kruis,
aan beide zijden van de wervelkolom, een gevoel van afmatting,
soms ook gezwollen oogleden of voeten zijn de symptomen. De samenstelling van de urine heeft zich gewijzigd naar gelang van den aard
der ontsteking; het eiwitgehalte is
voor den dokter van veel belang.
Veronachtzaming kan ernstige gevolgen hebben.
Niersteenen maken zich op dergelijke
wijze kenbaar als galsteenen. Plotseling optredende snijdende pijnen duiden erop, dat een niersteen tracht
door de urinebuis te komen. Daar
deze buis ongeveer 15 cm lang is
tegen 3 cm lengte van de galbuis,
duurt de pijn veel langer, soms zelfs
dagen lang. Geneesmiddelen, die de
steenen verwijderen of vernietigen
bestaan er eigenlijk nog niet. De
dokter alleen kan vaststellen, of
operatie noodig is.
BESMETTELIJKE ZIEKTEN
Roodvonk is gewoonlijk een niet zeer
ernstige ziekte, die door kinderen
meestal wel wordt doorstaan. De algemeen verbreide angst voor roodvonk wordt veroorzaakt door het
felt, dat er dikwijls andere ziekten
uit voortkomen, die zeer gevaarlijk
kunnen worden, zooals nierontsteking, middenoorontsteking, ontsteking van verschillende klieren, en
gewrichtsrheumatiek. Den verwekker van roodvonk kennen we evenmin als dien van de mazelen. Besmetting heeft plaats door directe
aanraking van mensch tot mensch
of door aanraking van gebruiksvoorwerpen of afscheidingen van aan
roodvonklijdende personen. Het vaststellen van de ziekte is soms zeer
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gemakkelijk, maar dikwijls ook voor
een ervaren dokter zeer moeilijk. Het
is de plicht der ouders, ten spoedigste
een arts te raadplegen, om complicaties bijtijds te voorkomen. Roodvonk wordt herkend aan : rozerood in
elkaar vloeiend uitslag over het geheele lichaam, behalve om den mond.
Keelpijn en hooge koorts. De incubatietijd (de tijd die verloopt tusschen de besmetting en het uitbreken
van de ziekte) is 2-8 dagen.
Afzondering der zieke kinderen, liefst
in een ziekenhuis, is het beste middel
tegen besmetting van andere familieleden. Of ook de na het herstel optredende afschilfering der huid de besmetting kan overdragen, is een
kwestie, waarover tegenwoordig de
meeningen uiteenloopen. In ieder
geval is voorzichtigheid geraden. Ook
over de mazelen mag niet te lichtvaardig worden gedacht, vooral omdat ze dikwijls andere ziekten van
denzelfden aard als die bij roodvonk
na zich sleepen. De overerfelijkheid
is geeindigd, zoodra de koorts is geweken. Men heeft in den laatsten
tijd goede resultaten bereikt met inspuitingen van serum uit het bloed
van personen, die van de mazelen
herstellen, ter bescherming tegen besmetting.
Mazelen zijn te herkennen aan de
volgende verschijnselen : de kinderen
zien er erg verkouden uit, hebben
een vieze neus en tranende oogen.
Den volgenden dag is het geheele
lichaam bedekt met roode vlekken,
die na ongeveer een week verdwijnen,
terwijl een dikwijls bij mazelen optredende bronchitis dan nog blijft.
De incubatietijd is 10 dagen.
Op kinkhoest moet men bedacht zijn,
zoodra een kind lang achtereen hoest
en benauwde aanvallen krijgt, voorafgegaan door gierend „halen" en
soms eindigend in braken. Zoodra
men voor kinkhoest vreest, moet de
raad van een dokter warden ingeroepen. Men mag vooral niet vergeten, dat een rondloopend kind, dat
aan kinkhoest lijdt, een groot gevaar
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voor zijn speelkameraden beteekent.
Er bestaat helaas nog geen middel
tegen deze ziekte. Goede lucht en
verandering van klimaat zijn het
meest doelmatig voor kinderen. Hoe
jonger een kind is, hoe gevaarlijker
de griep, die echter niet verward
moet worden met de griep der volwassenen. Veel kinderartsen beschouwen elke verkoudheid, elk
hoesten en elke catarrh der luchtwegen bij kinderen als een soort
griep. Strenge afzondering, vooral
van volwassenen, die aan een ontsteking der luchtwegen lijden, is
absoluut geboden. Maar al te licht
kan een complicatie ontstaan, die
longontsteking en zelfs den dood van
het kind ten gevolge kan hebben.
De incubatie duurt 1 a 2 weken.
Sedert de ontdekking van het serum,
dat diphtherie geneest, heeft deze
ziekte veel aan gevaarlijkheid verloren. Het komt er slechts op aan,
dat de injectie vroegtijdig plaats
heeft. In Amerika komt diphtherie
nog steeds veel meer voor dan in
Europa. Als gevolgen van diphtherie
treden hart-aandoeningen, zenuwverlamming en andere verschijnselen
op. Men passe op voor het verkeeren
met diphtherielijders en bacillendragers, die zonder zelf ziek te zijn,
duizenden en nog eens duizenden
bacterien van deze zeer vergiftige
soort op de slijmhuiden van hun
mond met zich dragen. Alweer is de
beste raad die van den dokter ! Men
herkent diphtherie aan erge keelpijn, terwijl tong en mondholte bedekt zijn met een wit beslag. Zoodra
men dit ziet, roepe men onverwijld
den dokter. De incubatietijd duurt
2 tot 7 dagen.
De typhus kondigt zich aan door
hoofdpijn, gebrek aan eetlust, moeheid, onrustige slaap en ongeveer 14
dagen na de besmetting, hooge koorts
tot 40° en hooger. De koorts houdt
14 dagen aan en daalt dan in de derde
week. Intusschen hebben zich in de
darmen abcessen gevormd, die bij
de geringste fout in het didet aan-
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leiding kunnen zijn tot bloedingen.
Daarom moet men nog geruimen
tijd na het herstel uiterst voorzichtig
blijven, juist omdat dan een krachtige eetlust ontstaat. Het is bijvoorbeeld onverantwoordelijk, zooals f amilieleden dikwijls doen, in een ziekenhuis een patient in 't geheim iets
eetbaars mee te brengen. Men kan er
den dood van den zieke door op zijn
geweten laden I
Griep is algemeen bekend, weinig
menschen hebben er zeif geen kennis
mee gemaakt. Vrijwel ieder heeft de
pijn gehad in hoofd en ledematen,
de loomheid, en de koorts, die
„Spaansche griep" worden genoemd.
Omdat het begrip nog niet juist omschreven is, noemt de volksmond
allerlei soorten verkoudheid griep.
Warmte, heete dranken, kamillenthee, transpireeren, zijn meestal afdoende. Toch is een groote voorzichtigheid en advies van een dokter zeer
geraden, omdat hart en longen gemakkelijk kunnen worden aangedaan. Vooral in tijden van epidemisch heerschen van de griep, hoede
men zich voor besmetting. Hoof dzaak daarbij is geregelde zorgvuldige
verzorging en reiniging van neus- en
mondholten. Voor menschen met een
zwak hart en zwakke longen is griep
dikwijls zeer gevaarlijk.
Bof is een niet gevaarlijke ontsteking
van de oorspeekselklier. De klieren
achter de ooren en in den hals zwellen op en zijn zeer pijnlijk, eerst aan
een, daarna aan beide kanten van
het hoofd. Het slikken is zeer moeilijk. De incubatietijd is vermoedelijk
3 weken.
Waterpokken zijn ook niet gevaarlijk.
Het uitslag wordt gevormd door
blaasjes over het geheele lichaam,
die na eenigen tijd verdrogen en dan
nogal jeuken. Incubatieperiode 2 A 3
weken.
Jicht en rheumatiek. Deze beide
worden gewoonlijk in een adem genoemd. Rheumatiek is te beschouwen als een verzamelnaam, jicht is
een speciale, duidelijk te herkennen
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ziekte. Deze laatste komt het meest
voor bij mannen tusschen 30 en 50
jaar oud, ten gevolge van erfelijken
aanleg, te luxueuse levenswijze, in
het bijzonder door alcoholmisbruik
en bij chronische loodvergiftiging.
Kenmerkend zijn pijn-aanvallen in
de ledematep , speciaal handen en
voeten. Bij langen duur vormen zich
door zwelling verdikkingen der betreffende ledematen, waarvan elke
beweging pijn doet. De oorzaak zijn
geconcentreerde urine-afscheidingen.
Verschillende complicaties kunnen
zich op den duur voordoen.
Bij rheumatiek verzamelen zich de
urinezuurkristallen op allerlei plaatsen. Het is een infectie-ziekte, die
echter niet van mensch op mensch
wordt overgedragen. De toestand
van het weer heeft op vele menschen
de uitwerking, dat rheumatiek ontstaat. Allerlei andere oorzaken als
vergiftiging door alcohol, nicotine en
lood, ouderdomsverschijnselen, storingen in de spijsvertering e.d., kunnen als nevenoorzaken optreden.
Warmte zal evenals bij jicht, de pijn
gewoonlijk lenigen. Overigens komen
ook lichtbaden, geneeskrachtige baden, verandering van dieet, bijv. in
een vegetarische leefwijze, dikwijls
in aanmerking.
In het bovengegeven overzicht zijn
uiteraard niet alle ziekten beschreven. Er zijn er helaas veel meer.
Voor wie in de verschijnselen en oorzaken belangstelt, zij verwezen naar
de vakliteratuur (een handig en goedkoop boek is de „Gezondheids Encyclopaedie voor ledereen", samengesteld door Dr. L. F. C. Mees). In
het algemeen echter worde hier nogmaals de raad herhaald, liever te
vroeg dan te laat een dokter te roepen, zoodra zich verschijnselen voordoen, die op een ernstige ziekte kunnen wijzen.
EERSTE HULP BI J ONGELUKKEN
Vooral nu bij het steeds meer intensieve leven en het toenemende verkeer kleine of groote ongelukken in
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aantal toenemen, is het onze plicht,
ons voor te bereiden zoodat wij in
staat zijn, de eerste maatregelen te
nemen, om aan de slachtoffers huip
te verleenen. Men dient in voorkomende gevallen direct te weten, wat
men achtereenvolgens moet doen.
Wij moeten ons op deze mogelijkheden voorbereiden, zoodat we er
nooit door overrompeld worden.
Ieder oogenblik van den dag kunnen
wij getuige zijn van een ongeval, en
kan van ons kalm en vastberaden
optreden het leven van een of meer
menschen afhankelijk zijn. Wij zullen
hier geen langdradige beschrijving
van mogelij ke situaties geven, maar in
telegramstijl een overzicht geven van
de meest voorkomende ongevallen.
In de eerste plaats mogen drie dingen nooit worden vergeten :
1. Tracht steeds tot de aankomst van
een dokter oogenblikkelijk levensgevaar te voorkomen ! Dat is bijv.
van belang bij een kwetsuur aan
een slagader door brekend glas, of
als iemand dreigt te stikken, enz.
2. Zorg er voor, dat ge niet overzfid en
al te snel ingrijpt, opdat ge niet
juist lets verkeerds doet!
3. Tracht den gekwetste zoo doelmatig
en voorzichtig mogelijk gereed te
maken voor transport ! Zoo min
mogelijk vervoeren, alvorens er
een dokter is geweest.
Rust en overleg zijn de voornaamste
vereischten voor practische huip.
Roep uzelf die woorden eenige malen
toe, voor ge begint te helper!. Pas deze
auto-suggestie toe, eerst dan zult
ge in staat zijn tot kaim overleg.
Indien de persoon Roomsch-katholiek
is en in dreigend levensgevaar verkeert, laat dan een priester waarschuwen.
En nu gaat ge aan het werk. Gebied
rust in de naaste omgeving. Vraag
naar de wijze, waarop het ongeluk
gebeurde. Draag iemand op, dadelijk
om een dokter, of, in groote plaatsen,
om den Geneeskundigen Dienst te
ontbleden. Vraag een ander, de omstanders op een afstand te houden.

Brandende kleere n

Spreek kalmeerend tot den ongelukkige. En treedt dan handelend
op. Geef het slachtoffer een gemakkelijke houding, doe dat voorzichtig.
Raak nooit wonden met uw handen
aan. Maak drukkende kleedingstukken, een boord, ceintuur, enz. los.
Als er bloed vloeit, snel uw zakdoek
op de plek, en daarop uw duim drukken. Hier volgen een aantal ongevallen in alfabetische volgorde met
de te nemen maatregelen :
Bevrorenen. Huid masseeren met
sneeuw of ijswater in een schuur enz.
tot de ledematen warm worden.
Voorzichtig ! Beenderen zeer breekbaar. Levensgeesten trachten op te
we kken .
Bewusteloosheld. Zeer voorzichtig
bij het vervoer, rustig neerleggen,
nauwe kleeren losmaken. 1. Als het
gezicht bleek is: beenen hooger leggen, 2. bij rood gezicht: hoofd hooger leggen. Bij braken : hoofd opzij,
om verstikkingsgevaar tegen te gaan.
Koude compressen op het hoofd.
Bloedingen. 1. bloeding uit een slagader: bloed spuit, gevaar voor doodbloeden. Schoone zakdoek, daarop
duim drukken. Slagader dicht drukken. Arm of been omhoog houden.
Slagader afbinden. Zoo spoedig mogelijk naar een dokter ! 2. Spataderbloeding: neerleggen, kousen uittrekken, stevig drukverband op de
plaats der bloeding. Transporteeren
in liggende houding. 3. longbloeding:
absolute rust. Slok koud zout water
(niet bij bewusteloosheid !) Niet
schudden tijdens vervoer, Dadelijk
dokter. 4. maagbloeding: rust. Koude
compressen op maag. Dokter. 5.
neusbloeding. Met duim neusvleugel
tegen tusschenschot drukken, tot
het bloeden ophoudt. Een minuut
lang staan of zitten ; koude compressen in den nek.
Brandende kleeren. Deken of jassen
overgooien om vuur te verstikken,
op den grond leggen, heen en weer
rollen. Kleeren niet van de wonden
trekken, maar losknippen. Lappen
met olie, Dokter.

Eerste hulp bij ongelukken

77-78

Brandwonden. Lappen met olie of
brandzwachtel. Blaren niet stukmaken 1 Gevaar voor bloedvergiftiging. Dokter.
Drenkelingen. Kalmte. Overleg. Besluit tot een reddingspoging: vest,
jas en schoenen uittrekken. Zoek
juiste plaats om in het water te
springen. Reken op tegenstand van
het slachtoffer. Probeer hem van
achteren aan te grijpen. Een arm
vrij maken of houden door pols om
te draaien, met anderen arm verdrinkende vasthouden. Kin-neusgreep (mond en neus dichthouden).
Zoo noodig met een hand verdrinkende onder water duwen, daarbij
met andere hand kruis indrukken.
Naar land zwemmen met den bewustelooze. Rugzwemmen, achterhoofd ligt op de borst van den redder.
Kunstmatige ademhaling. Leg slachtoffer met het lichaam dwars over uw
bovendij. Voorhoofdsgreep (water
moet worden uitgebraakt). Maak
mond en neus schoon. Tong ult. Rollen onder kruis, tong aan kin of hals
binden, kunstmatige ademhaling:
knie aan het hoofdeinde, pak onderarmen vast, trek ze terzijde over het
hoofd tot op den grand (inademing),
sla de armen weer terug, druk ze op
borstkas, niet op het lijf (uitademlng).
Herhaal dit iedere 4-6 seconden,
naar gelang van de grootte van de
borstkas.
Electrische stroom. Stroom laten uitschakelen. Telefoneeren. Isoleeren.
1. Uzelf isoleeren : handen beschermen door lappen, mouwen, enz.
Alles moet droog zijn. Voeten isoleeren door te gaan staan op drooge
plank, jas, enz. 2. Den verongelukte
isoleeren : op jassen, planken, enz.
leggen, en trachten voorzichtig de
vingers snel van de draad te isoleeren.
3. Trachten levensgeesten op te wekken. Bij vocht kan isoleeren alleen
geschieden door stroom uit te schakelen.
Oasvergiftiging. Vensters open, frissche lucht, pas op met vuur en Licht.
Liefst naar andere kamer, hals en

Verslikken

borst vrij maken. Kunstmatige ademhaling, minstens twee uur lang (tong
naar buiten, enz.).
Gebroken beenderen. Spalken met
wat bij de hand is (lat, wandelstok,
lepel, enz.) spalken, vastbinden met
zakdoeken, touw, enz.
Gecompliceerde breuk. Wand niet
aanraken ! Schoone zakdoek erop,
verbinden. Bij weinig bloeden wond
niet vrij laten.
Insectenbeet (in den tong door wesp,
enz.). Dadelijk koude compressen.
Wrijven met een klontje sulker een
eenvoudig en goed middel I
Krampen. Plat en vrij neerleggen
buiten het verkeer. Bij rood schuim
op den mond (gebeten in den tong)
zakdoek knoopen en tusschen tanden
leggen, gedeelte buiten mond laten
hangen, krampen laten uitwoeden.
Oog-kwetsuren. 1. Er is een voorwerpje in het oog gekomen, dat er
niet hoort. Niet wrijven. Bovenste
ooglid over het onderste trekken, zoo
noodig zakdoek over het oog binden.
Alle andere middelen zijn verkeerd.
2. Kalk, zuur, enz. in het oog. Plat
op den grond Ieggen, op 10 centimeter afstand natte lappen boven
het oog uitwringen om de scherpte
te verminderen.
Opgehangenen. Touw doorsnijden
Oppassen voor val en kwetsuren.
Strop losmaken van den hals. Kunstmatige ademhaling (tong uit den
mond). Dokter.
Slangen- of hondenbeet. Bij beet
door dollen hond wond verbinden,
snel naar den dokter. Bij slangenbeet gestoken lid afbinden, wond
niet uitwasschen. Omgeving der
wond drukken, tot er bloed uitkomt,
wond niet met vingers aanraken, zoo
noodig uitzuigen. Veel sterke koffie
en thee laten drinken.
Vergiftiging. Dadelijk dokter. Juist
en kalm meedeelen. Alle overblijfsels
van het vergif verwijderen. Melk, behalve bij fosforvergiftiging. Braakmiddelen, vinger in de keel.
Verslikken. Armen omhoog, waardoor prikkel tot hoesten. Slag op
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schouderblad met vlakke hand om
tot hoesten te brengen. Zoo noodig
vinger in den mond, waardoor braken, boter ingeven om te doen braken, dadelijk naar den dokter. Deel
het geval juist en rustig mee.
Verstuikte voet. Niet verder laten
loopen, anders langzame genezing,
scheenverband, draagbaar, dokter.
Vreemd voorwerp in oor of neus.
(erwt, enz.) Weg met vingers, dokter.
Wonden. Niet aanraken met de
vinger. Geen carbol en lysol. 1.
Bloedende wonden. Steeds droog
verbinden. 2. Kleine vuile wondjes
niet uitwasschen. Indien voorhanden
jodiumtinctuur. Verband alleen ter
bescherming. 3. Schrammen (bijv.
met verroesten spijker) wond niet
aanraken. Bloed uitdrukken. Zuiver
verband, anders bloedvergiftiging.
4. Zware kwetsuren, vermorzeling
door tram, auto, enz. afbinden. Beschermend verband.
Zonnesteek. In schaduw leggen. Hals
en borst vrij. Hoofd hooger leggen.
Koude doeken op het hoofd. Dokter.
Levensgeesten opwekken.
Waarschuwing voor alle zieken ! Er
zijn tal van manieren, om een zieke
weer gezond te maken. Men lache
niemand uit, ook een dokter niet, die
aanhanger is van een bepaalde methode van genezen. Het is meermalen
voorgekomen, dat een kuur, een geneesmiddel, een methode, die mode
was geworden, later volkomen werd
losgelaten, terwip geneesmiddelen
uit Lang vervlogen tijd plotseling weer
werden ingevoerd en met groot succes. Er is geen enkel bezwaar tegen
dat een zieke, wanneer hij een dokter
niet meer volkomen vertrouwt, zich
tot een ander wendt. Maar onverantwoordelijk is het, zelf zoo'n beetje
mee te dokteren, of gedeeltelijk den
raad van een dokter op te volgen.
Deze verliest dan elke contrOle op de
uitwerking van zijn voorschriften.
Zelfs wanneer men met den raad van
een oude tante schijnbaar eenige
beterschap bereikt, kan men zichzelf groote schade hebben toege-

bracht. Reeds de diagnose, die een
zieke zelf stelt, is gewoonlijk foutief.
Men gaat immers of op uiterlijke verschijnselen, die den leek niets zeggen
omtrent den aard van een ziekte.
Reeds het lezen over een ziekte kan
maken, dat men diezelfde ziekte bij
zichzelf ontdekt , er is maar weinig
toe noodig om een nierziekte te vermoeden, terwijl men ischias heeft.
Een huisapotheek is een zeer practisch bezit in een huisgezin. Meestal
lijden ze echter aan een teveel.
Men scheide de huis-apotheek het
liefst in een verbandafdeeling en een
medicijnafdeeling en houde beide
liefst afzonderlijk door bovenin de
geneesmiddelen, onderin de verbandstoffen te doen. In het laadje berge
men dan de kleine instrumenten als
schaartje, splinterpincet, veiligheidsspelden enz.
In de medicijnafdeeling kan worden
ondergebracht : adaline tabletten, alcohol 90%, aluminium-acetaat oplossing, ammonia oplossing, aspirinetabletten, boorwater, broomnatriumof Erlemeyers-broomtabletten, cascaratabletten versuikerd A 130 mgr,
eau des Cannes, glycerine, Goulardwater, Hoffmanndruppels, ichthyolvaseline 10%, istizintabletten, jodium-tinctuur (goed verpakt), kininetabletten A 50 mgr, lavendel-olie,
lijnolie met kalkwater, magnesia,
menthol-olie, 2% menthoi-strooipoeder, 2% salipyrintabletten A 1/2 gram,
superoltabletten A 100 mgr, transpon, veramon, waterstofsuperoxyde
3%, zeeziekte capsules en zuiveringzout.
De verbandafdeeling kan bevatten :
2 x 1 meter brandwindsel, een tube
of een potje boorzalf, 2 cambricwindsels (van 6 en 8 cm), een doosje
met 10 gr. dermotol, '/ 4 meter Engelsch pluksel, 16/„ hydrophylgaas en
3 x 2 hydrophylwindsels resp. 4, 6
en 8 cm, Biliroth-barist, wondverband, kleefpleister, kwikcarbolpleister, vette watten (50 gram in rolvorm) en zuivere watten (zig-zagvorm 50 gram),

II. Wij hebben kinderen en voeden hen
tot menschen op
Zonder het bovennatuurkke element in de opvoeding te kort te willen doen, beperken
wij ons hier in verband met het bestek van dit werk tot het zuiver natuurkke.
DE OPVOEDING
Wat is opvoeden? Het is, een kind in
het zadel te zetten, zoodat het, als
het er den leeftijd voor heeft bereikt,
kan rijden. Dat rijden moet het zelf
doen. Slechte eigenschappen moet
het leeren onderdrukken, goede ontwikkelen, het moet leeren een lid van
de maatschappij te worden, door te
begrijpen dat het niet alleen voor
zichzelf, maar ook als onderdeel van
een geheel moet leven. Het karakter
moet gevormd worden, de zin voor
de innerlijke, diepere beteekenis van
het leven worden ontwikkeld. Voor
de opvoeding zijn twee partijen noodig, de eene, die ervaring heeft en
paedagogische kennis, en de andere,
die bereid moet zijn, de lessen in zich
op te nemen. Hoe eerder een kind
zich de ondervindingen der ouderen
eigen maakt, zichzelf leert helpen en
zelf de dingen, die elken dag gedaan
moeten worden, leert verrichten, hoe
beter het wordt voorbereid op de
taak, die het leven het zal stellen.
De opvoeder en de omgeving. De beste
opvoeder is het leven zelf. Dat wil
zeggen, dat een juiste omgeving voor
het kind van groot belang is. En die
omgeving wordt in de allereerste
plaats gevormd door de ouders. Zij,
vader en moeder, de moeder in den
eersten tijd, vervolgens ook de vader,
deelen de taak der opvoeding in de
volgende periode met de beroepsopvoeders, maar hoofdzaak is dat de
mensch leert zichzelf op te voeden.
Noch de al te teergevoelige en altijd
angstige moeder, noch de vader vol
ijdele zelfingenomenheid en autoriteitsgevoel zijn degenen, die een kind
op de juiste wijze tot een zelfstandig
mensch kunnen maken. De goede opvoeder ziet in het kind een hem toevertrouwd pand, voor welks ontwikkeling en toekomst hij een zware verantwoording draagt. Hij voelt zich

niet de meerdere of de sterkere, moet
in staat zijn te reageeren op elke
uiting van het leven en van het kind,
en moet bereid zijn, zelf steeds nog te
leeren. Hij beschouwt het kind niet
als iets, wat hem gegeven is tot veraangenaming van zijn eigen bestaan
of tot troost, maar hij voelt zijn
hoogste taak in het dienen van het
kind. Even goed als de lucht, die het
kind omringt, moet ook de geestelijke
atmosfeer, waarin het ademt, zuiver
en rein zijn ; het moet eerbied leeren
voor de eeuwige dingen, die het niet
begrijpen kan ; een prettige, harmonische omgang tusschen zijn opvoeders onderling en tusschen het kind
en zijn kameraden zijn vereischten
voor de juiste sfeer, waarin het moet
gedijen. Het speelgoed is eveneens
van groot belang, het dient eenvoudig te zijn en aanleiding te geven tot
het ontwikkelen der fantasie. Het
speelgoed van FrObel en Montessori
voedt het kind op tot het zelfstandig
meester worden over de begrippen
van het dagelijksch leven als : grootte,
kleur, aantal, gewicht, stof en klank.
Wanneer begint en wanneer eindigt de
opvoeding? De ervaring heeft steeds
geleerd, dat de opvoeding gemakkelijker en sneller verloopt, naar mate
ze vroeger begint. Het is een misverstand, dat de opvoeding pas zou
beginnen zoodra het kind tot zijn
verstand komt. Niet alleen dat een
kind reeds in de wieg moet worden
opgevoed, de allereerste beginselen
berusten zelfs reeds in het voorafgaande leven der ouders en speciaal
in dat van de toekomstige moeder;
reeds voor de geboorte kan het kind
worden opgevoed. De bewuste opvoeding is te verdeelen in drie perioden van zeven jaren ; de eerste is de
eigenlijke scheppingsperiode, bij het
begin van de tweede dient de grond
voor de moreele opvoeding te zijn
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gelegd, terwiji na het veertiende jaar
het kind rijpt tot volwassene. Daarna
volgt een geheel leven van zelfopvoeding; de kinderen worden opnieuw
ouders. Het is een groote fout, wanneer men vergeet, dat de invloeden,
die onbewust en onwillekeurig uitgaan van de ouders, van het grootste
belang zijn voor een kind.
Opvoeding van de baby. In het eerste
jaar leven kan men weinig antlers
doen, dan het kind goede gewoonten
leeren. Het huilen en verschijnselen
van angst zijn meestal het gevoig
van verwennen. Van belang is, dat
het kind zelf bereid is mee te werken
aan de maatregelen, die noodzakelijk genomen moeten worden voor
zijn gezondheid. Met het tweede jaar
wordt het kind zeer vatbaar voor
beinvloeding (suggestie), waardoor
de ouders een krachtig middel bezitten om leiding te geven, maar
tevens een groote verantwoordelijkheid op hen wordt geladen. De wil
van het kind begint te ontwaken en
het botst daardoor dikwijls tegen de
hem omringende wereld. Hoe belangrijk de eerste drie jaren in het leven
van het kind zijn, blijkt duidelijk,
wanneer men zich indenkt, welk een
kolossale ontwikkeling het doormaakt: het verkrijgt de macht over
zijn ledematen, leert zijn zintuigen
doelmatig gebruiken, en begint intuitief de volwassenen te begrijpen
(lof en berisping, een opgewekt of
een streng gezicht der moeder, enz.).
Het leert in deze drie jaren spreken
en zijn activiteit ontplooien in een
bepaalde richting, die door zijn wil
wordt voorgeschreven. De moeder
speelt de hoofdrol bij deze ontwikkeling, en de natuur werkt zelf mede
door het verlangen naar spel. Dit
spel is een uiterst belangrijke uitdrukkingsvorm van den kinderlijken
geest, die den drang gevoelt zich een
wereld te vormen en op te bouwen.
De krachten van geest en lichaam
worden geoefend bij het spel. De
fantasie wordt ontwikkeld, doordat
re het levenlooze bezielt en nit Mies

Opvoeding van de baby

alles weet te maken. Het spel met
een pop spreekt reeds van de behoefte om te verzorgen in de latere
moeder. Vandaar dat het omgekeerd
zoo buitengewoon gevaarlijk is, op
dezen leeftijd een jongen te laten
spelen met soldaatjes of zelf soldaatje te spelen. In dit spel immers
ontwikkelt zich een zucht naar
macht en geweld, die uiterst gevaarlijke sporen kan nalaten op den ontvankelijken kindergeest. Bij het spel
worden de handjes geoefend, wordt
het egoisme verleerd, de drang naar
gemeenschappelijkwerken aangemoedigd, de zin voor recht en billijkheid
ontwikkeld. Een groote hoeveelheid
levenservaring maakt het kind zich
al spelend eigen. Men store het kind
zoo min mogelijk bij zijn spel en men
verschaffe het eenvoudig speelgoed,
dat op allerlei manieren kan worden
gebruikt, en waarbij het kind zijn
eigen fantasie kan laten werken. In
dit verband noemen wij meccanobouwdoozen, steenen bouwdoozen,
klei, een zandbak en dergelijk materiaai en werktuigen. Wanneer men
wil prijzen of afkeuren, doe men dit
steeds het werk en niet den kleinen
maker.
Op zeker oogenblik in het leven van
het kind wordt het spel vervangen
door den ernst van het leven zelf.
De passieve rol van den opvoeder is
hiermee geeindigd, en hij moet helper worden, met het doel, het kind
in te schakelen, in het !even in de
gemeenschap. Wanneer het zich niet
gewillig daarin schikt, dan leert
het de noodzakelijkheid hiervan wel
op gevoelige wijze van de natuur
zelf: het kind, dat zijn hand uitstrekt
naar een brandende kachel, brandt
zich op gevoelige wijze. Bevelen en
verbieden door den opvoeder hebben
beide plaats door middel van woorden, maar hoe minder woorden er
noodig zijn, hoe beter; zoowel in den
staat als in het huisgezin moet niet
te veel geregeerd, verboden en geregeld worden ; hoe meer wetten er zijn,
hoe meer er overtreden wordt. Vooral
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de jeugd vindt zoo gemakkelijk en
zoo gaarne mazen, om erdoorheen te
kruipen. In minder belangrijke details late men liaar zooveel mogelijk
vrijheid.
In welke omstandigheden echter is
bevel en verbod niet alleen gerechtvaardigd, maar ook noodzakelijk?
1. Wanneer het noodig blijkt, het
kind te herinneren aan zijn dagelijksche plichten als: opstaan, naar bed
gaan, huiswerk maken, zwijgen, enz.,
hoewel ook bier een vaste regelmaat
in het geheele huiselijk leven meer
waard is dan onophoudelijk ge- en
verbieden. 2. Wanneer de verantwoordelijkheid eischt, dat wij met
onze ervaring het kind zelf of de gemeenschap beschermen voor gevaar,
indien het zijn eigen onrijpen wil zou
doorvoeren.
Hoe moeten wij bevelen? 1. Met overleg; wij moeten niets verlangen, dat
het kind niet kan volbrengen, of wat
voortvloeit uit een plotseling opgewonden oogenblik en niet kan worden
volgehouden. Dat een kind eigenzinnig wordt, is vaak Onze fout en
niet de zijne. 2. Kort en bondig, zoodat het kind weet, waaraan het zich
te houden heeft, en dat de opvoeder
meent, wat hij zegt. 3. Rustig en
vriendelijk, zonder dat door de luidheid der stem een opgewondenheid
wordt verraden, die een krachtiger
herhaling van het bevel onmogelijk
maakt. Blijken moet, dat wij bereid
zijn, het kind zoo noodig bij de opvolging van het bevel te helpen. Moeten
wij de motieven van onze bevelen er
bij voegen? Dit is niet noodig bij
zedelijke geboden, (niet liegen, niet
stelen), omdat deze hun grond vinden
in het geweten van het kind. Overigens is het gewenscht, bijvoorbeeld
bij voorschriften omtrent de gezondheid, de redenen aan te geven ; ziende
gehoorzamen is beter dan blind gehoorzamen, en bevordert bovendien
de opvoeding tot welbewust en verantwoordelijk handelen.
Belooning en straf. Ook deze beide
moeten dienstbaar gemaakt worden

Vertrouwen

aan het kind en moeten het natuurlijk gevolg zijn van zijn handelingen.
Daarom is het nOch gewenscht, principieel elke loftuiting achterwege te
laten, nech het kind uitbundig te
prijzen, waardoor het ijdel gemaakt
wordt; lof en berisping moeten dienen als terugwerking van zijn daden
op het kind zelf met het doel het aan
te moedigen of te leeren. Ze werken
dus net als de natuurlijke straf (zich
branden bij het aanraken van een
kachel e.d.). Straf moet worden gegeven als een uiting van zuivere rechtvaardigheid, en kan ook door het
kind zonder verbittering worden ondergaan, mits ze ook niet wordt opgelegd in een bui van woede. Het kind
leert er de werking van oorzaak en
gevolg op moreel gebied uit kennen.
Maat houden is voor den opvoeder de
eerste wet : is een blik voldoende, dan
spare men de woorden, zijn woorden
genoeg, dan spare men verdere straf.
Het kind moet steeds gevoelen, dat
met liefde en slechts uit hoogere noodzakelijkheid gestraft wordt.
Vertrouwen van het kind in zijn opvoeder is het geheim van alle succes;
dat kan echter slechts worden gewonnen, doordat de opvoeder zijnerzijds vertrouwen in het kind toont.
Er is een groot gevaar, dat wij een
kind niet als vol beschouwen of meenen, dat wij voor onze opvoeding
recht hebben op dank, loon of verrijking van ons leven. Opvoeden beteekent juist, dat wij onszelf overbodig
maken en het kind geschikt maken,
straks onze plaats in de wereld in te
nemen. De opvoeding staat in het
licht van het offer van het oogenblik
af, waarop de moeder het ter wereld
brengt voor een doel, dat zij niet kent.
Men moet niet te veel willen opvoeden. Niet den geheelen dag verbieden
en aan de teugels trekken. Het kind
wil gelegenheid hebben, zich zelf te
ontplooien en verdedigt intuitief zijn
rustpoozen. Het kan niet naar een
bepaalden, door ons gewenschten,
norm worden gevormd; het is niet
een blanco vel papier, dat wij naar
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ons verlangen kunnen beschrijven.
Als we dat niet inzien en steeds weer
onszelf voorhouden, kweeken we
zenuwpatienten.
De opvoeder moet zich weten aan te
passen aan den telkens groeienden
ontwikkelingstoestand van het kind.
Het is geen klein volwassen menschje,
maar een wezen dat wil groeien, en
gaarne wil groeien.
Ook wat wij beschouwen als „fouten", moet dikwijls gezien en begrepen worden als een ontwikkelingsverschijnsel. Ze verdwijnen gewoonlijk als de betreffende periode der
ontwikkeling voorbij is. Van bijzonder groot belang in onzen gejaagden
tijd is, dat wij tijd hebben voor het
kind. Al heeft een moeder het in de
huishouding ook nog zoo druk, zij
moet tijd hebben voor haar kinderen,
al is het maar voor een vriendelijken
blik of een aanmoedigend woord.
Vooral in de gevaarlijke jaren van de
puberteit mag zij zich de draden, die
naar de ziel van het kind leiden, niet
laten ontglippen. Een uurtje in de
schemering op Zondagavond biedt
dikwijls de gelegenheid voor het zoo
dringend noodige vertrouwelijke gesprek.
Het kind moet hetzelfde leeren, wat
voor den opvoeder de hoogste wet
is: streng te zijn voor zichzelf, maar
mild in het oordeel over anderen.Wie
meent, dat hijzelf slechts rechten,
het kind niet anders dan plichten
heeft, is geen goed opvoeder en wekt
in de jonge ziel een geest van verzet
en opstand.
En dan : het voorbeeld. Op de titelpagina van een oud paedagogisch
boek staat een plaat, die een kreeft
met zijn jongen voorstelt. De oude
kreeft verlangt, dat zijn kinderen in
overeenstemming met de opvattingen van den modernen tijd niet Langer achteruit, maar vOsiruit loopen.
De jongen antwoorden dan :
„Zeker, varier, dat zullen we doen,
wanneer u ons laat zien, hoe u dat
doet." Het voorbeeld spreekt veel
sterker dan duizend woorden. Wij
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voeden op door ons geheele optreden.
Moeilijke kinderen. Het is volstrekt
niet altijd zeker, dat bij kinderen,
die moeilijk op te voeden zijn, een karakterfout daarvan de oorzaak is. De
oorzaak kan evengoed de invloed van
de omgeving of van een lichamelijk
ziekteverschijnsel zijn. Wanneer men
met opvoedkundige raadgevingen
van deskundigen geen resultaat bereikt, vrage men derhalve een arts
om zijn meening. Leugenachtigheid
luiheid, onverschilligheid, brutaliteit, slordigheid, sexualiteit zijn dikwijls uitingen van een neurotisch
karakter. De opvoeder maakt zich
zijn taak vrijwel onmogelijk, indien
hij deze dingen eenvoudig beschouwt
als slechtheid in plaats dat hij zoekt
naar de werkelijke oorzaken ervan.
Het kan zijn, dat ook de omgeving,
ja zelfs onze opvoedingsmethode, het
tragische conflict in het kind doet
ontstaap . Ten slotte ligt de fout dan
wederom bij onszelf. Omdat de zoo
noodige objectiviteit hun dikwijls
ontbreekt, zijn de ouders niet altijd
de meest geschikte opvoeders. Het is
dan ook vaak voldoende, het kind
een ander milieu te verschaffen, om
een sociale mislukking te voorkomen.
SEXUEELE OPVOEDING
Aangezien sexualiteit is ingeschapen,
is zij geen kwaad of zonde. Aangezien
ze een zaak van de grootste beteekenis is voor maatschappij en individu,
kan de oplossing van het probleem
niet zijn gelegen in het uit den weg
gaan van de moeilijkheid. Daar de
sexualiteit verder, als ze ontwaakt,
gevoeld wordt als een geheim — wat
niet hetzelfde is als een geheimzinnige zaak ! — dat het meest intieme
persoonlijke leven raakt, is het de
taak der sexueele opvoeding, eerbied
voor het geheim van het ontstaan
van het leven te wekken. Ze behoort
tot de algemeene opvoeding tot
mensch-zijn en is daarom een der
onderdeelen van de trapsgewijze inleiding in de wereld van het menschworden.
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De verschillende trappen. 1. In de
kinderjaren. Een vijf- of zesjarig kind
stelt op zeker moment zonder eenigen
twijfel de vraag, vanwaar het komt.
Het sprookje van den ooievaar en
dergelijke onwaarheden is daarop
geen antwoord en een kind is daarmee ook niet tevreden. Wel is het dat
met de gedachte : ik kom uit den hemel, en God heeft mij aan mijn moeder geschonken. Die tevredenheid
duurt tot het achtste of negende
levensjaar; dan beginnen tevens de
gevaren van onreine inlichtingen van
de buitenwereld, en dus is het noodig,
het kind in groote trekken in te wijden in het geheim van het moederschap ; wanneer deze inlichtingen met
eerbied en liefde gegeven worden,
zijn ze een muur tegen nieuwsgierigheid en inlichting uit onreine bron.
In de puberteitsperiode, van het l2de
tot 16de jaar, als de jonge mensch de
wetten der natuur zich aan het eigen
lichaam voelt voltrekken, zou onwetendheid gevaren met zich brengen,
die kunnen worden bezworen, als het
kind weet : hier is een vader en een
moeder, die mij helpen kunnen en
willen. Voor geen enkele vraag op
dit gebied mag meer worden opzij
gegaan; slechts moet al het laagschijnende op een hooger plan worden aangebracht. De opgroeiende
jeugd moet beseffen : ik moet mede
arbeiden aan het komende geslacht
en aan de toekomst. In het 17de tot
20ste jaar wordt het bijeenbehooren
der geslachten door diepere inwijding
in het geheim van het vader- en moederschap tot voile klaarheid gebracht
en duidelijk gemaakt, dat het de
beste bescherming voor de ziel is indien de opgroeiende man en vrouw
rein blijven en rijp worden tot edele
mannelijkheid en echte vrouwelijkheid. Men vergete nooit het woord :
karakterloosheid is de ergste geslachtsziekte ; ze is zoowel oorzaak als
gevolg van zinnelijke losbandigheid.
De lichamelijke rijpwording is bij den
jongen gewoonlijk in het 16de tot
18de, bij het meisje in het 14de tot
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16de jaar afgesloten. Voor de sexueele opvoeding zijn voorwaarden:
verstandige voeding, veel arbeid, geregelde slaap, niet overdreven gymnastiek en wandelen ; bovendien :
aankweeken van het schaamtegevoel,
bestrijding van overdreven preutschheid zoowel als van de z.g. naaktcultuur, het richten der gedachten
op hooge idealen en een levensdoel.
Geduld en begrijpen zijn noodzakelijke eigenschappen van den opvoeder, want ze ontsluiten den toegang
tot het hart. Vertrouwen is het begin
en het einde van alle wijsheid, ook
bij de bestrijding van de
Onanie of zelfbevlekking. De lichamelijke gevolgen der onanie worden
dikwijis sterk overdreven, de geestelijke schade echter is onbetwistbaar:
de gewoonte kan op den duur tot
dwang worden, die leidt tot ontuchtige gedachten. De behandeling bestaat uit opheffing van het minderwaardigheidsgevoel en het schuldgevoel, vervolgens uit herstel van het
zelfvertrouwen, zoodat door eigen
kracht met de verkeerde gewoonte
gebroken kan worden. Bang maken
van het kind heeft een totaal verkeerde uitwerking. Slechts een openhartige bespreking en aanmoediging
om sterk te zijn, kan helpen. Wie
daarbij als geloovige zijn vruchten
uit de godsdienst kan putten, zal
groote steun vinden in het afwenden
van dat gevaar.
Wie zal het kind sexueel opvoeden?
De eerst-verantwoordelijken zijn de
ouders, allereerst de moeder, die het
kind het naast staat. Deze verplichting kan door geen school en geen
dokter worden overgenomen. Het is
onmogelijk, in een klasse over de
sexueele Bingen opheldering te geven.
De school kan slechts de biologische
zijde onderwijzen, maar moet overigens verre blijven. Wel kan de school
in het algemeen opvoeden tot zelfbeheersching en karaktervorming.
In de Katholieke Kerk zal de biechtvader in dat opzicht vaak heilzaam
kunnen werken. Ook de medewerking
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van een arts kan gewenscht zijn, maar
het gevaar bestaat, dat ook daardoor
te weinig op de geestelijke beteekenis
en teveel op de lichamelijke zijde van
het sexueele vraagstuk het licht
wordt geworpen.
Het conflict tusschen de tegenwoordige en de komende generatie bestaat
daaruit, dat ouders en kinderen en in
het algemeen oudere en jonge menschen elkaar niet begrijpen. Toch is
dit begrip een voorwaarde voor een
gezond gezinsleven en voor het leven
van het geheele yolk. Er is nu eenmaal niets aan te doen : het oudere
geslacht vertegenwoordigt het conservatisme, het jongere , is vooruitstrevend. Dat ligt in beider natuur.
Maar dit hoeft geen vervreernding en
geen bepaald conflict tusschen beide
generaties tengevolge te hebben ; het
is niet noodig, dat de ouderen klagen
over de brutaliteit en het gebrek aan
pieteit bij de jongeren ; en de laatsten
behoeven de eersten evenmin te beschuldigen van gebrek aan begrip en
ouderdomszwakte. Beiden dienen hun
inzichten met elkaar uit te wisselen
en te waardeeren. Wanneer de ouden
zich niet zoo gauw opwinden, zullen
ook de jongeren hun neiging om
ouderwetsche meeningen te verachten, spoedig overwinnen ; wederzijdsche liefde bereidt den weg voor het
vertrouwen ; waardeering is mogelijk
ook daar, waar het inzicht verschillend is en de wegen scheiden. Het
kost ongetwijfeld moeite, het nieuwe
geslacht te begrijperi, maar het loon
is een nieuw verkregen geestelijke
gemeenschap, die voor beide partijen
slechts winst en levensverrijking zal
beteekenen. Nooit mag de verhouding tusschen ouders en kinderen in
gevaar gebracht worden door met
onttrekking der liefde als straf te bedreigen. Ouderliefde is een absolute
noodzakelijkheid bij de opvoeding,
en mag door niets worden gedood.
DE SCHOOL-OPVOEDING
Huffs en school hebben beide een taak
in hetzelfde werk der opvoeding en
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werken aan hetzelfde kind. Het
schaadt het kind, wanneer deze twee
machten langs elkaar heengaan, zich
om elkaar niet bekommeren of zelfs
elkaar tegenwerken en hoofd, hart en
wil van het kind tot het tooneel van
hun strijd maken.
De school zoekt het contact met het
gezin te onderhouden door rapporten, ouderavonden, spreekuren van
het schoolhoofd en huisbezoek door
de onderwijzers. Om het schoolbezoek
zoo vruchtdragend mogelijk te maken, dient het huisgezin het voor te
bereiden en te steunen. Daartoe
wordt het kind beneden den leerplichtigen leeftijd reeds gewend aan
gehoorzaamheid, orde en oplettendheid, terwiji dikwijls de eerste beginselen van het rekenen, schrijven
en lezen reeds al spelende kunnen
worden geleerd, men hoede zich voor
overdrijving, daar het kind zich dan
op school gaat vervelen. De schoolopvoeding kan vender worden ondersteund door te zorgen, dat het kind
regelmatig en steeds op tijd naar
school gaat, en door contact te houden met den onderwijzer en te helpen,
eventueele fouten van het kind te
corrigeeren. Men dient het kind achting voor den onderwijzer en de
school te leeren, door daarover nooit
in zijn aanwezigheid op geringschattenden toon te spreken, door te zorgen, dat strafwerk wordt gemaakt,
en aanmerkingen op het optreden
van een onderwijzer steeds persoonlijk aan hem mee te deelen, maar het
kind daar geheel buiten te houden.
Vooral mag de onderwijzer geen boeman, en de school geen strafinrichting in de verbeelding van het kind
worden. Ook dient men bij zijn beoordeeling van het onderwijs en den
onderwijzer niet uitsluitend of te
gaan op de mededeelingen van den
leerling. Slechts indien een nauwe
samenwerking tusschen school .en
gezin bestaat, is het mogelijk, de opvoeding aan haar doel te doen beantwoorden.
Het onderwijs in Nederland. Op plaat-

CORN, VAN DER SLUYS.

Stoel. 1933.

C O R N , VAN DER SLUYS.

Fauteuil.

1933.

Het stalcn meubel in de eetkamer. Ontwerp THONET.

De opvoedIng

93-94

sing op een bewaar- of een frObelschool of in een kleuterklas voor een
kind gewenscht is, hangt van allerlei
omstandigheden af. Wanneer het
eenigszins mogelijk is, zal een moeder
haar kind liefst zoo lang mogelijk,
dus tot den leerplichtigen leeftijd,
onder haar eigen hoede houden.
Huiselijke omstandigheden kunnen
echter noodzaken, de zorg voor het
kind reeds eerder aan anderen toe te
vertrouwen. Er zijn tegenwoordig op
alle plaatsen in ons land gelegenheden te over, om dit met een gerust
hart te kunnen doen. Men wake in
leder geval tegen een te vroeg vermoeien der kinderlijke hersenen. Wat
vOOr 6 jaar geleerd wordt, worde dit
uitsluitend spelend.
De grondslag van elke ontwikkeling
op geestelijk gebied wordt gelegd op
de lagere school. De wet schrijft voor,
dat hier onderwijs moet worden gegeven in lezen, schrijven, rekenen,
Nederlandsche taal, vaderlandsche
geschiedenis, aardrijkskunde, kennis
der natuur, zingen, teekenen, lichamelijke oefening en voor meisjes
bovendien in nuttige handwerken.
Bovendien kan er onderwijs worden
gegeven in Fransch, Duitsch, Engelsch, wiskunde, handelskennis, algemeene geschiedenis, handenarbeid,
landbouwkunde, tuinbouwkunde, en
voor meisjes in fraaie handwerken.
Het lager onderwijs wordt onderscheiden in huisonderwijs en schoolonderwijs. Onder huisonderwijs wordt
verstaan het onderwijs, gezamenlijk
gegeven aan kinderen uit ten hoogste
drie gezinnen, mits niet in een schoolgebouw of dergelijke instelling.
Schoolonderwijs is alle onderwijs,
gegeven in openbare gebouwen.
Het schoolonderwijs wordt op zijn
beurt verdeeld in :
I. Gewoon lager onderwijs, omvattende 7 achtereenvolgende leerjaren.
Onderwezen worden hier de bovengenoemde vakken van lezen tot en
met nuttige handwerken in de eerste
6 leerjaren. Facultatief zijn: handenarbeid en in de hoogere leerjaren de
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tweede groep vakken, bovengenoemd.
2. Vervolgonderwljs wordt gedurende
tenminste 2 jaren gegeven aan hen,
die de lagere school hebben verlaten
en niet meer leerplichtig zijn.
3. Uitgebreid lager onderwijs, wordt
gegeven gedurende 3 achtereenvolgende leerjaren, aansluitend aan het
6e leerjaar van de gewone lagere
school. Omvat de bovengenoemde
eerste groep vakken, benevens drie
der volgende: Fransch, Duitsch, Engelsch, wiskunde en handelskennis
(U.L.O. en M.U.L.O.).
4. Buitengewoon lager onderwijs. Dit
wordt gegeven aan kinderen, die wegens lichaams- of zielsgebreken niet
in staat zijn, het gewone onderwijs te
volgen.
De lagere scholen worden verder nog
verdeeld in openbare, die worden opgericht en in stand gehouden door
rijk en gemeente, en bijzondere, dat
zijn alle andere die een confessioneel
karakter dragen.
Om tot een gewone lagere school te
warden toegelaten, moet een kind
bij het begin van het schooljaar of
den cursus den leeftijd bereikt hebben van zes jaren, verminderd met
zooveel tijd als de helft bedraagt van
den klasseduur der school (dus: minimum 54 jaar).
Heeft een kind met goed gevolg de
lagere school doorloopen, dan staan
verschillende mogelijkheden open.
De keuze dient met zorg te worden
gedaan, omdat thans reeds gedeeltelijk de beslissing valt over den verderen levensloop van het kind. Er
moet n.1., wanneer het kind geen vak,
maar verdere studie verkiest, gekozen worden tusschen :
a. Gymnasium. Gemeenten met meer
dan 20.000 inwoners zijn verplicht,
een gymnasium op te richten, tenzij
hiervan vrijstelling wordt verleend
op grond van te verwachten gering
bezock. Het gymnasiaal onderwijs
omvat een 6-jarigen cursus. Het
zwaartepunt van het gymnasium
ligt in het onderwijs in Latijn en
Grieksch, hoewel den laatsten tijd
4
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wat meer tijd wordt gegeven aan
moderne talen en natuurwetenschap=
pen, en thans ook teekenen en lichamelijke oefeningen verplicht zijn.
Het einddiploma van een gymnasium
geeft recht op toelating tot de academische examens.
b. Lyceum. Dit is een inrichting van
onderwijs, die op een gemeenschappelijken onderbouw een hoogereburgerschool- en een gymnasiale afdeeling hebben ; meestal telt de laatste een klasse meer dan de eerste.
Het aantal lycea is in Nederland den
laatsten tijd zeer gestegen, vermoedelijk omdat vele ouders de keus
tusschen de H.B.S. en het gymnasium gaarne eenige jaren uitstellen,
waartoe het lyceum hun de gelegenheld biedt. De diploma's staan gelijk
met die van gymnasium en H.B.S.
c. de Hoogere-burgerschool. Er zijn
er met 3-jarigen en met 5-jarigen
cursus; het aantal der eerste vermindert sterk, dat met 5-jarigen cursus
neemt steeds toe. Bij de 5-jarige
H.B.S. wordt na het derde, soms na
het tweede leerjaar het onderwijs in
tweeen gesplitst : afdeeling A, waarin
de maatschappelijke, en afdeeling B
waarin de wis- en natuurkundige
vakken meer op den voorgrond staan.
Wie het einddiploma eener 5-jarige
H.B.S. bezit, kan toegelaten worden
tot de universitaire examens in de
faculteiten der wis- en natuurkunde,
de geneeskunde, de natuurkundige
en sociale aardrijkskunde en de Indische en Indologische examens.
In alle bijzondere scholen wordt ook
een plaats ingeruimd voor het Godsdienstonderricht en voor de studie
der bijbelsche geschiedenis.
Het nijverheidsonderwijs heeft ten
doel op den grondslag en met voortzetting van het algemeen normaal
onderwijs, op te leiden voor ambacht,
nijverheid, scheepvaart, huishouden,
andbou,whuishouden en vrouwelijke
handwerken. Ook het nijverheidsonderwijs is verdeeld in lager en middelbaar onderwijs. Het lager schoolonderwijs wordt gegeven aan : scho-
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len voor een ambacht of handwerk,
scholen voor nijverheid, nijverheidskunst en kunstambacht, scholen voor
het visscherijbedrijf en de binnenscheepvaart, scholen voor huishouden, landbouwhuishouden, vrouwelijke handwerken en maatschappelijk werk en scholen voor speciale
doeleinden. Middelbaar schoolonderwijs wordt gegeven aan scholen voor
techniek en nijverheid, (M.T.S.),
scholen voor nijverheidskunst en
kunstambacht, scholen voor mijnbouw, scholen voor zeevaart, huishoudscholen, landbouw-huishoudscholen, industriescholen en maatschappelijk werk (Amsterdam) en
scholen voor opleiding van leeraren
of voor speciale doeleinden. (Zuivel,
textiel, suiker, kinderverzorging en
opvoeding) Bolsward, Enschede,
Amsterdam, Deventer en Rotterdam.
Het Hooger Onderwijs. Dit wordt, behalve aan de gymnasia (voorbereidend hooger onderwijs) gegeven aan
de hoogescholen en universiteiten,
en omvat de vorming en voorbereiding tot zelfstandige beoefening der
wetenschappen en tot het bekleeden
van maatschappelijke betrekkingen,
waarvoor een wetenschappelijke opleiding vereischt wordt. In ons land
bestaan : de Technische Hoogeschool
te Delft, de Rijkshoogere land-, tuinen boschbouwschool te Wageningen,
de Rijksveeartsenijkundige en Tandheelkundige hoogeschool te Utrecht,
voorts de Rijksuniversiteit te Leiden,
Utrecht en Groningen, de Vrije Universiteit (op Gereformeerden grondslag) te Amsterdam, de bijzondere
(Katholieke) universiteit van de SintRadboudstichting te Nijmegen, en de
Bijzondere Handels Hoogescholen te
Rotterdam en Tilburg.
Na dit schematische, en uiteraard
onvolledige overzicht van de onderwijsinstellingen in Nederland, doet
zich natuurlijk de vraag voor: hoe
zullen ouders in dezen doolhof den
juisten weg vinden voor hun kind?
Waarheen zal het kind gaan na de
lagere school te hebben afgeloopen?
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Deze vraag is thans nog veel moeilijker te beantwoorden dan een twintigtal jaren geleden, toen practisch
van werkloosheid nog geen sprake
was, en dus de aanleg van het kind
de belangrijkste factor was bij de beslissing. Zullen wij ons kind „verder
laten leeren" of direct van de lagere
school een vak laten kiezen? Het is
ongetwijfeld een bedenkelijk verschijnsel, dat steeds meer jongens een
vak kiezen, waarvoor ze niets hoeven
te leeren dan de praktijk (loopjongen,
piccolo, boodschappenjongen, fabrieks- en transportarbeider e.d.)
tegenover de voordeelen van snelle
verdienste en groote vrijheid staan
ernstige nadeelen : lage loonen, afhankelijkheid van vraag en aanbod
op de arbeidsmarkt, en vroeg verslijten der kracht. Daarbij komt nog
het groote nadeel van zedelijken
aard, dat het innerlijke leven niet
verrijkt wordt zooals door een goed
beroepsonderwijs geschiedt.
Wij zouden verder de volgende algemeene regels willen geven Zend uw
kind niet naar een middelbare of
voorbereidend hoogere onderwijsinrichting, wanneer ge niet zeker
weet, of ge het financieel wel kunt
bolwerken en het niet voor het einde
van den cursus dus zult moeten
laten afbreken. Doe het ook niet,
wanneer het kind niet werkelijk begaafd genoeg is, zoodat ge moet vreezen, dat het halverwege zal blijven
steken. Een kind, dat niet mee kan
op school, heeft een ellendig leven
en krijgt volkomen onverdiend, op
den duur een gevoel van minderwaardigheid. Vraag in dit opzicht,
zijn onderwijzer om raad, want die
kan beter beoordeelen, of het kind
in staat is, het moeilijker onderwijs
te volgen, of niet. Vergeet niet,
dat het bezoek van een hoogere
onderwijsinrichting onder alle omstandigheden uw kind beter in
staat stelt, een beroep te kiezen.
Dit is alleen dan het geval, als
het de school ook geheel afloopt;
moet het halverwege blijven steken,
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dan worden zijn kansen er eer slechter door.
Naar welke school zend ik mijn kind?
De beantwoording van deze vraag
hangt geheel of van zijn talenten. De
beste school is die, waar zijn talenten
het best tot zijn recht kunnen komen.
„Talent" beteekent niet hetzelfde
als aanleg voor een bepaald onderdeel, maar evenzeer een krachtige
wil, er is een praktisch talent naast
het theoretische, een artistiek naast
een wetenschappelijk, een technisch
en een organisatorisch talent. Ouders
moeten daarom nooit kiagen over
het gebrek aan talent bij hun kind,
of over zijn „domheid". Kinderen
worden daardoor ontmoedigd, terwijl het juist de taak van den opvoeder is, op te sporen op welk terrein
de gaven van het kind liggen. Een
vaste wil, een sterk gevoel van plicht
is ook een waardevol talent. Voor
het bezoek van middelbare en hoogere scholen is een zekere mate van
intelligentie noodig; of deze in voldoende mate aanwezig is, kan de
onderwijzer gewoonlijk het beste beoordeelen. Kinderen, die vooral gevoel voor talen hebben, zende men
naar het gymnasium, die met speciaal
wiskundige interessen naar de Hoogere Burgerschool. Men bedenke ten
slotte, dat „beschaving" niet het
monopolie is van de bezitters van
het einddiploma eener bepaalde
inrichting van onderwijs.
Ten slotte nog een wenk, in het bijzonder voor onzen tijd. Hoe moeilijk
het ook moge zijn, werk te vinden,
toch staat het als een paal boven
water, dat zij, die het best zijn toegerust voor den levensstrijd, de
meeste kans hebben, werk te vinden.
Ook de werklooze jeugd kan niet
beter doen, dan zich blijven ontwikkelen in den vrijen tijd. De gelegenheid daartoe biedt elke openbare
of bijzondere leeszaal en bibliotheek.
En in de tweede plaats: hoe veelzijdiger een jongen of meisje is, hoe
meer kans ze hebben, in het leven
te slagen. Er is geen kennis of kunde,
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die ons niet te eeniger tijd te pas
komt en van voordeel kan zijn.
Er zijn nog tal van gelegenheden voor
hen, die willen, zich te ontwikkelen.
Wij noemen slechts, behalve de reeds
vermelde leeszalen en bibliotheken,
vereenigingen voor de jeugd of voor
oudere jongelingen en meisjes, musea
en tentoonstellingen, concerten en
schouwburgen, lezingen, de yolksuniversiteiten , avondcursussen, vol kszangavonden, radio en film.
Welk beroep? Onze tijd is zoo tot in
details gedifferentieerd, er zijn zooveel verschillende beroepen, dat het

De taak der huisvrouw

vrijwel onmogelijk is, er een overzicht van te geven. De Bureaux en
Commissies voor Beroepskeuze doen
in dit opzicht zeer nuttig werk. Men
wende zich tot hen, wanneer een
jongen of meisje niet een uitgesproken keus weet te doen uit de
overstelpende hoeveelheid. Ook
lectuur kan verhelderend werken.
Wij bezitten in ons land bijv. de
serie „Morks' Beroepsbibliotheek"
waarin in korte monografieen een
inzicht wordt gegeven van de mogelijkheden en eischen van een aantal
beroepen.

III. Wij vormen een gezin en zorgen
dat alles goed loopt
De taak der huisvrouw en inrichting
der huishouding. Tot de taak der
huisvrouw behoort niet alleen het
betrachten van spaarzaamheid in
de huishouding, het zorg dragen voor
een gezonde levenswijze en toezien
dat alle dagelijks terugkeerende
werkzaamheden in het huishouden
een geregeld verloop hebben, doch
het is tevens haar plicht, man en
kinderen in de harmonie van den
familiekring ontspanning te verschaffen. Op het eerste gezicht zou
het kunnen schijnen, alsof de taak,
die aldus aan lichaam en geest der
vrouw wordt gesteld, haar krachten
te boven moet gaan. Doch zij zal er
tegen opgewassen blijken, wanneer
de familie in den waren zin des
woords een gemeenschap, ook een
arbeidsgemeenschap is, wanneer de
vrouw haar huishouding praktisch
bestuurt en aangenaam inricht en
ook met haar krachten „zuinig"
omgaat.
Een plan, in algernane liirien vastgesteld, voor de regeling der huishouding, bestaat niet, omdat elk
gezin op zichzelf andere eischen stelt,
zoowel wat de familieverhoudingen

als maatschappelijke situatie, de
financieele basis, enz. betreft. Doch
voor elk gezin geldt v6Or alles deze
grondregel: met geld, werk en tijd
moet praktisch en met vasten regel
worden omgegaan.
Het inkomen vormt den grondslag
voor de regeling der huishouding.
Alle uitgaven moeten nauwkeurig
worden opgeschreven, onverschillig
of de man over het geld gaat en de
huisvrouw moet toekomen met haar
huishoudgeld, waaruit zij de onmiddellijke kosten van het huishouden bestrijdt, zooals levensmiddelen, gas, electriciteit, aanschaffing van kleine artikelen, enz.,
dan wel of de vrouw al het geld in
handen krijgt, en onverschillig of
het vaste salaris of het ongeregelde
inkomen hoog of laag is. Aileen op
die wijze is het mogelijk om na te
gaan, of het geld inderdaad nuttig
en doelmatig is besteed en kan ook,
wanneer de middelen minder ruim
vloeien, onmiddellijk worden vastgesteld, waarop zou kunnen worden
bezuinigd. Dit is de eenige manier
om de uitgaven in overeenstemming
te brengen met de inkomsten, d.w.z.
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de tering naar de nering te zetten.
Een voorloopige berekening der uitgaven, die voor de deur staan, vomit
de basis van de huishoudelijke boekhouding. Aan het begin van iedere
maand moet een lijstje worden gemaakt van alle geregeld terugkeerende vaste kosten, alsmede bijzondere
posten, welke die maand betaald
moeten worden, teneinde de uitgaven te kunnen vergelijken met de
inkomsten. Is dit lijstje compleet,
dan verdient het vaak aanbeveling
om het geld voor de verschillende
uitgaven, die tot eenzelfde groep
behooren, in afzonderlijke enveloppen
te doen. Met een beetje goeden wil
is het werkelijk niet zoo moeilijk
om de afzonderlijke bedragen uit
elkaar te houden en niet voor het
eene bij het andere te „leenen".
Vooral in een huishouden, dat met
beperkte middelen moet rondkomen,
verdient het aanbeveling om een
zeker bedrag in reserve te houden
voor onvoorziene uitgaven. Blijkt
het noodig om deze reserve aan te
spreken, dan moet zij, zoodra er
weer geld binnenkomt, onmiddellijk
worden aangevuld.
Practische boekjes, met een juiste
indeeling van de huishoudelijke uitgaven, waardoor men een goed overzicht krijgt, vindt men wel in den
boekhandel. Hierin treft men natuurlijk alleen de algemeen voorkomende uitgaven aan; vele huisvrouwen zullen er daarom misschien
de voorkeur aan geven, zelf zulk een
boekje in te richten, dat voor haar
Joel geschikt is. Het voornaamste is,
dat zij het zoodanig indeelt dat de
verschillende, tot eenzelfde groep
behoorende uitgaven bij elkaar staan,
zoodat zij alles goed uit elkaar kan
houden en aan het eind van de
maand elke kolom afzonderlijk gemakkelijk kan optellen.
Op den voorgrond staat natuurlijk,
dat dit huishoudboekje geregeld en
nauwkeurig dient te worden bijgehouden. Het is zeer verkeerd, om
of en toe een paar dagen te wachten
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met het opschrijven van de uitgaven,
want dan wordt gemakkelijk het
een of ander vergeten, terwijl ook
het opzoeken van de betreffende
kolommen dan te lastig wordt. Het
beste is eigenlijk, dat de huisvrouw
in een notitieboekje of op een
kalenderblad vooraf opschrijft wat
zij lien dag moet koopen en er later
het bestede bedrag achter invult.
Daardoor vergemakkelijkt zij zich
niet alleen het latere inschrijven
in haar huishoudelijke kasboekje,
maar zij behoeft ook niet zooveel te
onthouden. Het is ook een gemak,
dat de meeste zaken tegenwoordig
voor elk besteed bedrag kassabons
afgeven, zoodat zij deze slechts
heeft te bewaren om ze later thuis
in te schrijven. Het bewaren van
deze bons en andere kwitanties is
natuurlijk even nuttig en noodig als
het inschrijven der uitgaven. Het is
beter, betaalde rekeningen, kwitanties enz. in alfabetische volgorde in
een z.g. ordner of map te bevestigen,
dan ze door elkaar in een kast of in
een lade te bewaren. Papieren van
eenig gewicht, zooals brand- en
levensverzekeringspolissen, ge boortebewijzen, trouwboekje enz. sluite
men weg in een afzonderlijk kistje.
Als men orde houdt op kasboekje
en papieren bespaart men zich tijd
en zoeken.
Niet elke huisvrouw kan zich de
weelde veroorloven om haar huis zO6
in te richten, als met haar smaak
en practischen zin overeenkomt.
Ook de woning zelf beantwoordt
slechts zelden geheel aan de eischen,
die zij er aan stelt. Meestentijds
moet men zich richten naar de wijze,
waarop de woning is ingedeeld.
Doch zonder al te hooge kosten is
het wel mogelijk om meubelen, die
niet meer in het kader van onzen
tijd passen, te laten moderniseeren.
Vaak is het voldoende, de meubelen
een beetje antlers te plaatsen en
enkele kleine wijzigingen aan te
brengen, om de woning een ander
aanzien te geven en een gezellig
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interieur te scheppen. Het is b.v.
niet absoluut noodig dat de tafel
precies in het midden staat in een
zitkamer, die tevens dienst doet
als eetkamer. De verbindingsdeur
tusschen twee kamers kan door een
gordijn aan het gezicht worden onttrokken. Als men de gebeeldhouwde
lijsten en andere versieringen van
oude meubelen laat verwijderen,
krijgen ze reeds een geheel ander,
moderner aanzien, terwijl dit tevens
het stof afnemen veel gemakkelijker
en minder tijdroovend maakt. Oude,
geverfde meubelen zien er dadelijk
veel frisscher en aardiger uit, als
men er een kwast goede lakverf over
haalt. Van een oude springveeren
matras, die niet meer gebruikt wordt,
laat zich zonder al te hooge kosten
een moderne „couch" maken. Pluche
stoelen herkent men niet meer, als
ze opnieuw overtrokken zijn met
cretonne in levendige kleuren. Het
schoonhouden en afstoffen van vazen, glazen en andere kleine voorwerpen, die op den schoorsteen,
etagere enz. staan, is lastig en houdt
veel tijd op. Doe ze liever weg,
want een mooie schaal of een andere
modeme kamerversiering staat veel
beter. Een goed schilderstukje of
een fraaie gravure is meer waard,
dan een heele wand vol middelmatige
of slechte plaatjes, terwijI een enkel
mooi tafelkleed een kamer gezelliger
maakt, dan kleedjes en loopers op
elk meubel dat er voor in aanmerking
schijnt te komen. Wat men niet
noodig heeft, behoort niet in de
kamer, maar in de kast. Natuurlijk
moet men ook weer niet van het eene
uiterste in het andere vervallen en
de nuchterheid z66 ver drijven, dat
men alle behaaglijkheid aan de
woning ontneemt. Er behoort een
zekere smaak toe, om het nuttige
met het schoone en aangename te
vereenigen, den gulden middenweg
te klezen tusschen overlading, die
tijd en moeite kost, en onbehaaglijke, koude zakelijkheid.
De kleeding der huisvrouw. Het lijkt

De kleeding der hulsvrouw

al heel slecht vereenigbaar met de
spreekwoordelijke ijdelheid der vrouwen, dat er onder haar zijn, die er
geen bezwaar in zien om het huishouden te doen, op de onmogelijkste
manier uitgedost, b.v. in een wijde
ochtendjurk of in een bijna afgedankte zijden japon met kanten en
strikken. Niet alleen, dat dit onpraktisch is, maar het staat ook in
het geheel niet. De kleeding, waarin
de vrouw haar huishoudelijke werkzaamheden verricht, moet eenvoudig
van snit en stof zijn en goed gewasschen kunnen worden. Het zal
haar niet moeilijk vallen, iets naar
haar smaak te vinden onder de vele
Indanthren stoffen, fraai van dessin
zoowel als van kleur, en niet te duur.
Natuurlijk kan men ook wel veel
oude japonnen laten vermaken, om
ze in huis of te dragen en er in te
werken — maar niet Alle. In elke
huisjapon moet men minstens een
zak hebben ; dat is praktisch. Lange
mouwen moet men kunnen omslaan
of oprollen. Bovendien zijn er tegenwoordig ook aardige huishoudschorten in tal van soorten en
kleuren ; deze kan men, als het erg
warm is, desnoods kan dragen zonder
japon.
Wat wij hierboven van de kleeding
zeiden, geldt evenzeer voor het
schoeisel. Oude schoentjes met hooge
hakken, die men niet meer draagt
om uit te gaan, zijn niet geschikt
voor het huishouden — en zelfs
schadelijk voor de gezondheid. Het
beste is een breede schoen met
platten hak.
En nu de kousen, een bron van zorg
voor iedere huisvrouw 1 Bij het werk
in huis moet men beslist geen zijden
kousen dragen. Een eenvoudige
katoenen of fil d'ecosse kous zonder
„ladder" staat toch altijd nog veel
beter dan een mode zijden kous,
die geladderd is — en dit laatste is
bij het doen van het huishouden
bijna niet te vermijden. Jarretel of
elastiek moet makkelijk zitten en
niet drukken of knellen , het is
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trouwens beter, om geen kousenbanden te dragen. In een aardiggekleurde,
waschbare huisjapon, met schoenen
waarop zij gemakkelijk loopt en
eenvoudige kousen zal de huisvrouw
zich het beste bevinden bij het doen
van het huishouden en er tevens goed
uitzien.
Huishoudeijke bezigheden. Wat er in
het huishouden te doen valt bestaat
uit zooveel verschillende, dagelijks,
wekelijks en maandelijks terugkeerende bezigheden, dat de huisvrouw
er alleen mee gereed kan komen,
wanneer zij alles volgens een vast
rooster indeelt. Het beste is, daartoe
samen te stellen een dagelijksch,
wekelijksch en maandelijksch
Werkplan. Het dagelijksche plan der
huisvrouw omvat de navolgende
werkzaamheden : slaapkamer doen,
woonkamer doen, bad en W.C.
schoonmaken, eten schoonmaken,
koken, keuken schoonmaken, schoenpoetsen, trappen doen, inkoopen
doen. 's Winters komt hier nog bij
het verzorgen van de kachels of
haarden.
Het wekelijksche werkplan van de
huisvrouw vermeldt: alle kamers,
de keuken, W.C. en bad een goede
beurt geven, wasch doen, strijken
en verstellen.
Het maandelijksche werkplan ten
slotte schrijft voor: elke kamer een
groote beurt geven, vooral de slaapkamer. De keuken, het bad, de W.C.,
kasten enz. krijgen eveneens een
extra beurt. Verder de groote wasch,
verstellen, stoppen, zilver poetsen.
Dit zijn de in elke huishouding gere geld terugkeerende bezigheden.
juiste indeeling van den tijd, moet
geregeld worden naar omstandigheden. Men kan zich niet stijf en
strak vasthouden aan een bepaald
plan; dit zou zelfs zeer verkeerd zijn,
daar juist in een huishouding verschillende dingen tusschenbeide kunnen komen, waarop men niet heft
gerekend, zoodat een huisvrouw
moet weten te geven en te nemen.
In algemeenen zin echter moet zij
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het zich voor een gewoonte houden,
om de werkzaamheden uit te voeren,
zooals haar plan dit aangeeft; alleen
waar het noodig is, kan zij het eene
laten vOOrgaan of het andere wat
uitstellen. Hoe beter haar rooster
is samengesteld, hoe meer tijd en
moeite zij zich zal besparen, door
het vermijden van onnoodig heen
en weer loopen, als zij van den hak
op den tak springt.
In de slaapkamer valt iederen dag
het volgende te doen : opruimen,
raam openzetten, bed afhalen en
luchten, waschkom of vaste waschtafel schoonmaken, evenals nachtgemak en glazen. Het grondige
schoonmaken, dat om de paar weken
moet gebeuren, bestaat in het uitkloppen of met den stofzuiger behandelen van matrassen en dekens,
goed schudden van eventueele veeren
bedden of peluwen, de spiraalmatrassen goed afstoffen of met een
vochtigen doek afnemen, schoon
beddegoed opleggen, schoonmaken
van waschtafels en nachtkastjes.
Men zie ook wat hierover elders nog
wordt gezegd, b.v. bij de woonkamer.
Het bed moet iederen dag goed
worden gelucht. Het beddegoed kan
men hei: beste op een stoel voor het
venster leggen en de matrassen op
hun kant zetten. Veeren kussens
en peluwen mogen alleen geschud
en afgeborsteld worden, loch in
geen geval geklopt, aangezien daardoor zoowel tijk als veeren te lijden
hebben. L.venmin moet men het
beddegoed te lang in de zon laten
liggen. Ais het in de zon ligt, moet
het of en toe worden gekeerd en
bedekt met een witten doek. Telkenmale wanneer het bed wordt verschoond moeten de matrassen goed
geklopt en afgeborsteld of met den
stofzuiger behandeld. Bij uit twee
of Brie deelen bestaande rr atrassen
verwisselt men deze telkens onderI ing, teneinde onregelmatige slijtage
te voorkomen.Veeren kussens en peluwen moeten terdege worden geschud
of met den stofzuiger behandeld;
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wollen dekens moeten worden uitgeklopt, mogen echter niet in de zon
worden gehangen om te luchten.
Met veeren gevuld beddegoed, dat
niet in gebruik is, moet af en toe
goed worden geschud, om te verhinderen dat de mot er in komt,
want zelfs het bewaren in z.g. motvrije zakken, in kranten wikkelen
of in naftaline enz. leggen, helpt
niet altijd. Aan het zelf schoonmaken
van veeren uit beddegoed moet men
liever niet beginnen ; het is zeer
lastig en omslachtig ; men kan het
beter op deskundige wijze door een
beddenzaak laten doen, wat niet
al te veel kosten meebrengt. Tijken,
die veeren doorlaten, worden gewasschen, gestreken en vervolgens
aan de binnenzijde, op een harden
ondergrond (tafel, aanrecht, strijkplank o.i.d.) flink bestreken met
harde zeep of was. Men beveiligt de
matras tegen beschadiging door
een moltondek op de spiraal te
leggen, of ze van een afzonderlijk
overtrek te voorzien. Niet in gebruik
zijnde matrassen kan men bewaren
door ze in een laken of kranten te
wikkelen, waarin men vooraf een
of ander motwerend middel heeft
gedaan. Paardenhaar, dat men wil
reinigen, neemt men daartoe uit het
overtrek, kookt het uit met heet
water met zeep, spoelt ze na in helder
warm water en laat het daarna het
beste, dun uitgespreid, in de zon
drogen. Na het drogen uit elkaar
halen en weder in het omslag doen.
Piepende spiraalmatrassen moeten
van een klein beetje machineolie
worden voorzien, of wel strakker
gespannen.
Het nachtkastje moet iederen dag
goed gelucht en om de twee of
drie weken afgenomen worden met
warm zeepwater waaraan een scheut
salmiak is toegevoegd ; met schoon
water nawrijven en dan afdrogen.
De speciale chemische preparaten
in tabletvorm, die men bij apothekers
en drogisten kan koopen en welke
in het nachtkastje worden gelegd,
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dooden bacterien en zuiveren de
lucht. Een minder aangename lucht
kan men eveneens verdrijven door
het kastje inwendig te reinigen met
lysoform of een oplossing van overmangaanzure kali. Het nachtgemak
moet steeds flink worden schoongemaakt met sodawater of een of ander
schuurmiddel, en af en toe uitgespoeld met lysoform. Voordat men
het weer in het nachtkastje zet,
doet men er wat water in.
In de badkamer wordt het venster
opengezet en daarna de waschtafel
schoongemaakt. Het bad wordt goed
uitgedaan en de vloer gereinigd. Het
waschgerei wordt (link afgewasschen,
ook zeep- en kammenbakje, evenals
de marmeren plaat van de waschtafel. Dit laatste geschiedt het beste
met water waarin salmiak of met
zeepwater. Daarna spoelt men het
manner af met schoon water en
wrijft het vervolgens droog. Drinkglazen worden uitgespoeld, de spiegel
wordt gewreven, de spatten worden
van het houtwerk verwijderd. Het
spreekt wel bijna vanzelf dat men
zich daar, waar een badkamer aanwezig is, in de badkamer wascht,
vooral indien deze onmiddellijk aan
de slaapkamer grenst,
Wat het marmer betreft, dit blijft
mooi glanzend als men het van tijd
tot tijd met wat witte was in- en
dan met een zachten doek uitwrijft.
Erg vuil geworden manner wrijft
men af met benzine en fijn krijt.
Vervolgens moet het flink worden
nagewreven. Men moet vooral voorzichtig zijn met zure stoffen en
citroensap, daar deze het marmer
aantasten.
Het spatten van zeepsop en water
tegen den muur voorkomt men door
het aanbrengen van een z.g. spatzeiltje, dat gemakkelijk met een
vochtigen doek wordt afgenomen.
In zit- en eetkamer heeft men iederen
dag het volgende te doen : ramen open
zetten, matjes en kleedjes uitkloppen
en stofzuigen van het vloerkleed,
het vloerzeil afnemen en zoo noodig
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wrijven, stof afnemen. De grondige
schoonmaak bestaat in het kioppen
en afborstelen of stofzuigen van de
bekleede stoelen en fauteuils, kioppen
van kleedjes ; de stoelen worden in
de gang gezet, de fauteuils van hoezen voorzien, de lampekappen afgestoft, vensterruiten en kozijnen
schoongemaakt, de deuren afgenomen, het vloerkleed geborsteld
en geklopt of met den stofzuiger
gereinigd, het zeil gewreven, de
ruiten van meubelstukken, platen
of schilderstukken en spiegels met
een vochtige zeem afgenomen en
droog nagewreven, de meubelen
afgestoft en gewreven. Het hangt
van de grootte en de inrichting der
kamers af, of het praktischer is om
den stofzuiger ineens achter elkaar
door in alle vertrekken te gebruiken,
het zeil te wrijven en stof af te nemen,
dan wel of men de kamers beter een
voor een geheel in orde kan maken.
ledere huisvrouw moet voor zichzelf
uitmaken, hoe dit voor haar het
beste uitkomt. In elk geval moet
zij alles wat zij noodig heeft, om een
kamer te doen, ineens meenemen,
zoodat zij geen tijd behoeft te verliezen door terug te loopen om lets
te halen dat zij vergeten heeft.
Wanneer zij een mandje aanschaft
om alles in te doen, zooals was,
borstels, stofdoek, wrijflappen, enz.,
heeft zij alles bij de hand.
In den winter moeten bovendien
kachels en haarden worden verzorgd.
Zoowel de te gebruiken brandstof
als de wijze van stoken hangt af van
de soort kachels of haarden, die men
heeft. Eierkolen en cokes veroorzaken
in vele gevailen z.g. „slakken", die
vaak moeilijk te verwijderen zijn,
daar zij zich vastzetten tegen de
steenen binnenbekleeding, vooral van
salamanderkachels. Tracht men ze
los te stooten, dan loopt men gevaar,
de vuurvaste steenen stuk te maken.
Verreweg de beste brandstof is dan
ook anthraciet, waarvan de goede
soorten weinig of geen steenen bevatten en bijna geheel verbranden,
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zoodat er weinig asch overbiijft.
Het verdient steeds aanbeveling,
een haard of haardkachel van een
goede fabriek te betrekken ; het is
beter, iets meer te betalen dan te
sukkelen met een haard, die slecht
brandt. Tengevolge van de verschillende constructie eischt elke
moderne haard een speciale behandeling, volgens de erbij gevoegde
gebruiksaanwijzing. Houdt men zich
daaraan, dan zal men er ook zelden
last mee hebben.
Ook de beste haard of kachel brandt
slecht, wanneer niet op de juiste
manier wordt gestookt. Zoo komt
het b.v. veel voor, dat de rooster
niet voldoende is geschud en de asch
niet geheel is verwijderd, voordat des
morgens opnieuw kolen worden opgegooid. In dit geval kan, tengevolge
van het verstopte rooster, de lucht
niet in voldoende mate tot de brandstof toetreden, de haard wil niet
trekken en rooken, of men verbrandt
meer kolen, terwiji men minder
warmte krijgt. Bovendien kan de
verbrandingslucht, die door de rooster trekt, deze laatste niet voldoende
afkoelen, waardoor de rooster vroeger
versleten is.
Ook gebeurt het wel, dat de haard
uitgaat als men te plotseling ternpert.
Dit moet liever geleidelijk gebeuren,
dus niet ineens van „hard" op
„zacht", doch: hard — matig —
zacht. Door het plotselinge afsluiten
van de lucht, als de regulateur op
„zwak" wordt gezet, kan, bij bepaalde schoorsteenen, soms te veel
zuurstof aan het vuur worden onttrokken, waardoor dit uitgaat. In
het omgekeerde geval kan, als de
haard zacht brandt, met een kleine
vlam, eensklaps te veel koude lucht
door de rooster trekken, als de schuif
geheel wordt geopend, zoodat de
kleine brandende kolenmassa te
sterk wordt afgekoeld en uitgaat.
Wanneer een haard niet goed te
regelen blijkt, kan dit verschillende
oorzaken hebben. Door een toeval
of een fabricage-fout (die overigens
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niet vaak zal voorkomen) kan bier
of daar een opening zijn ontstaan,
die lucht doorlaat; dan moet de
haard natuurlijk door een kundigen
kachelsmid worden nagezien en in
orde gemaakt. Dikwijls echter ligt
de fout ook bij hem of haar, die den
haard van brandstof voorziet ; ligt
er namelijk een te dunne laag kolen
in, dan is ook bij den besten haard
de toevoer van warmte slecht te
regelen. De oppervlakte van de
rooster toch is zoodanig berekend,
dat bij normalen trek de toetredende
lucht een zekeren weerstand moet
overwinnen ; en deze weerstand wordt
gevormd door de hoeveelheid kolen
in den haard, waar de lucht doorheen
moet dringen. Liggen er dus te
weinig kolen in, dan is deze weerstand onvoldoende.
Bovendien moet men zich niet voorstellen dat dit oogenschijnlijk zuinige
stoken voordeel oplevert. Het tegendeel is waar, volgens de nieuwste
wetenschappelijke onderzoekingen.
Over het algemeen doet men het
beste met den haard voor de heeft of
twee derden met kolen te vullen,
tenzij de gebruiksaanwijzing anders
Iuidt. Is het kolenverbruik bij een
overigens goeden haard abnormaal
hoog, dan kan dit ook het gevolg
zijn van een gebrek aan den schoorsteen.
Eenmaal per jaar moeten haarden
en kachels en pijpen goed worden
schoongemaakt — een werk, waarbij
men zich uiteraard buitengewoon
vuil maakt en dat men dan ook
om die reden alleen reeds beter door
een vakman kan laten verrichten.
Haarden en kachels, die niet voorzien
zijn van onafbrandbare lak, moeten
gepoetst worden. Zoolang ze branden
kunnen ze niet op de gewone wijze
met kachelglans worden behandeld
doch moet men zich vergenoegen
met ze af te wrijven met een stuk
zwoerd of met een vet papier. Teneinde ze in den zomer te beveiligen
tegen roest worden ze ingesmeerd
met vet of vaseline. Geemailleerde
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kachels neemt men af met zeepwater,
waardoor wat salmiak is gemengd;
ze worden droog nagewreven. Vertoonen zich naden of barsten in de
binnenbekleeding van vuurvasten
steen, dan kunnen deze met speciale
kachelcement worden gedicht. In
voor- en najaar, als het nog niet
koud genoeg is om bepaald te stoken,
doch het weer kil begint te worden,
heeft men veel gemak van een kleine
gaskachel of een electrisch kacheltje.
Bij gaskachels moet voor goeden
afvoer worden zorg gedragen. De
elementen van een electrisch kacheltje moeten goed stofvrij worden gehouden, daar zij anders een onaangename lucht verspreiden als ze
worden aangestoken. Tegenwoordig
worden ook veel petroleumgaskachels (Primus e.a.) gebruikt, waarvan de meeste tevens dienst kunnen
doen als kooktoestel. Men zal goed
doen met de desbetreffende gebruiksaanwijzing nauwkeurig door
te lezen en zich daaraan precies te
houden.
Schilderijen in olieverf moeten zeer
zorgvuldig worden schoongemaakt,
om beschadiging te voorkomen.
Men stoft de doeken alleen af, of
veegt ze voorzichtig af met een
zacht, in warme melk gedoopt
doekje. Vervolgens worden ze onmiddellijk met een schoonen doek
droog gebet. De lijsten worden
schoongemaakt met een zacht kwastje. Vergulde lijsten laten zich goed
afnemen met een doormidden gesneden ui, die tevens het vliegenvui I verwijdert.
Bij gewone piano's en vleugels is
gewoon afwrijven niet voldoende. Om
deze mooi glanzend te houden
moeten ze worden ingewreven met
een speciaal wasmengsel, dat in
goede pianozaken verkrijgbaar is.
Daardoor verdwijnen de op de polltoerlaag achtergebleven vingerafdrukken en andere vlekken, welke
deze meubelstukken sterk ontsieren,
als het licht er op valt.
Voorwerpen van albast worden
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schoongemaakt met lauw zeepwater,
waarna ze goed droog worden gewreven. Vlekken kunnen voorzichtig
worden verwijderd door middel van
benzine of spiritus (niet in de nabijheid van vuur !).
Gordijnen kan men schoonmaken
met den stofzuiger, of wel men
borstelt ze af. Bij de behandeling
van de groote schoonmaak behandel en wij het wasschen van gordijnen.
Om gipsfiguren te reinigen bedekt
men ze met een niet te dun papje
van water en aardappelmeel, of
van water met magnesiapoeder,
dat men er op laat zitten tot den
volgenden dag ; dan wordt het er
af geborsteld. Bij marmeren beeldjes,
coupes, enz. kan men in den regel
volstaan met gewoon afstoffen. Alleen
wanneer men dit noodig acht kunnen
ze worden schoongemaakt met lauw
water, waarin een scheutje salmiak.
De vloerbedekking neemt een voorname plaats in bij het doen van een
kamer. Het tapijt of karpet wordt
gewoon met den stofzuiger gedaan ;
wanneer men geen stofzuiger bezit,
met een niet te harden veger van
rijststroo of kokosvezels, of wel met
een rolveger. Men haalt de kleuren
van tapijten, die door langdurig
gebruik flets zijn geworden, weer
aanmerkelijk op door ze af te wrijven
met een in een slappe azijn-oplossing
gedoopten doek, of een met benzine
bevochtigden doek; nawrijven met
schoon water. Een meer ouderwetsche
manier is het vegen van het kleed,
nadat hierop afgetrokken theebladeren of zuurkool is gestrooid. Te
dikwijls molten deze laatste methoden
echter niet worden toegepast ; en
in elk geval mag het kleed, als het
vochtig is afgenomer, niet beloopen
worden, voordat het weer geheel
droog is. Om het spoedig droog
worden te bevorderen is het aan
te bevelen, het kleed of tapijt over
een sterke lijn, een flinken stok of
een ijzeren staaf te hangen. Om in
dit laatste geval roestvlekken te
voorkomen moeten er voldoende

Traploopers

oude kranten onder het kleed worden
gelegd. Het kloppen van kleeden en
tapijten doet men op den verkeerden
kant; na het kloppen worden ze dan
aan den goeden kant afgeborsteld.
Heeft men gelegenheid om in den
winter de kleeden buiten op de
sneeuw te kloppen, dan moet men
daarvan profiteeren. Ze worden met
den goeden kant op de sneeuw gelegd
en zoo geklopt. Telkens legt men ze
een eind verder, tot na het kloppen
de sneeuw helder blijft, ten bewijze
dat al het stof is verdwenen. Kleine
kleedjes kan men gewoon uitkloppen.
Kleeden, die men voor het oogenblik
niet gebruikt, belegt men met oude
kranten, bestrooit deze met een of
ander middel tegen de mot en bindt
ze dan flink toe. Omgekrulde hoeken
aan kleeden worden aan den achterkant met lijm bestreken, of men naait
er een plakje lood achter. Op plaatsen
waar de zoom of de franje loslaat
moet een en ander weer vastgenaaid
worden met een speciale kromme
naald en dik garen.
Kokos- en stroomatten worden op
dezelfde manier gereinigd met den
stofzuiger, afgeborsteld of geklopt.
Vui 1 geworden matten borstelt men
af met lauw zeepwater waarin een
scheut salmiak. Met schoon water
nadoen en de mat in de schaduw
I aten drogen. Lichtgekleurde vachten
worden goed uitgeslagen en dan
bestrooid met warm, droog rijstmeel,
dat er flink ingewreven wordt.
Tenslotte uitkloppen of uitslaan.
Donkergekleurde vachten behandelt
men op dezelfde wijze, doch met
heete zemelen in plaats van rijstmeel.
Men kan ze echter ook schoonmaken
met lauw zeepwater en goed uitspoelen met koud water, waardoor
een beetje azijn is gemengd. In de
schaduw laten drogen en daarna
flink uitkammen.
Traploopers behandelt men gewoon
met den stofzuiger. Te snelle slijtage
wordt tegengegaan door tusschen
den looper en den kant van de traptrede kranten of viltpapier te leggen,
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of beter nog de viltkussentjes, die
niet duur zijn en welke in alle goede
zaken te verkrijgen zijn. Schaft men
een nieuwen looper aan, dan kan
men beter een halven meter meer
nemen, waardoor het mogelijk wordt,
den looper elke drie of vier weken
een paar centimeter op te schuiven
en slijtage op dezelfde plek wordt
vermeden. Tenslotte kan de looper
worden omgedraaid, zoodat het onderste einde boven komt te liggen,
en omgekeerd.
Den grond in kamers en gangen
doet men het beste met een z.g.
„mop", die Licht geolied wordt (te
veel olie geeft een smeerboel). Deze
neemt het stof op, zonder het op te
jagen en wrijft tegelijkertijd den
parketvloer of het linoleum. Het is
wel overbodig, hierbij op te merken
dat, indien de vloer erg vuil is, dit
vuil eerst moet worden opgenomen.
Een kamerstoffer met langen stok
bespaart het bukken. Heeft men
een parketvloer in een vertrek, waar
veel in en uit wordt geloopen, dan
moet deze om de twee of drie weken
met was ingesmeerd en uitgewreven
worden. Bij de grondige schoonmaak,
welke bij een parketvloer een of
twee maal per jaar moet plaats
vinden, maakt men gebruik van
staalkrullen, die men vasthoudt
met een dikken wollen lap of een
speciaal daarvoor vervaardigd handvat. Ook kan men een lap gebruiken,
waar staalkrullen doorheen gevlochten zijn. Men wrijft de staalkrullen
steeds in de richting van den draad
van het hout, daar het anders kan
gaan splinteren. Nadat men het
stof heeft verwijderd, wordt het
parket dunnetjes ingewreven met
witte of geelachtige was. Deze was
laat men in het hout trekken en
wrijft het dan goed uit met den zeilwrijver. Gebruikt men terpentijn
of een van de speciale parketwrijfmiddelen, die in den handel zijn, dan
giet men de vloeistof op een schoteltje, borstelt het met een harden
borstel flink in het hout en wrijft

Linoleum

het dan uit met een schoonen doek.
Deze doek moet vaak verwisseld
worden. Is het parket daarna geheel
droog, dan wordt het gewast en uitgewreven als boven. Men kan ook,
als de vloer met staalkrullen of
terpentijn behandeld is, het parket
met een vloeistof insmeren, die een
dun, hard laagje over het hout
vomit, zoodat de vloer later met
koud of lauw water afgenomen kan
worden. Dit laagje heeft echter het
nadeel, dat het na korteren of langeren tijd begint af te schilferen
Het is zeer verkeerd, een parketvloer af te nemen met zeepsop of
soda, hierdoor krijgt het hout een
grauwe tint en verliest zijn gladde
oppervlakte. Valt er water op het
parket, dan moet dit onmiddellijk
worden opgenomen. Vlekken, door
water veroorzaakt, neemt men weg
door er met staalkrullen over te
wrijven. Bestaat de vloer uit pitchpine, dan kan dit op dezelfde wijze
worden behandeld als parket; desfloods echter kan men voor pitchpine
ook water met zeep gebruiken.
Linoleum kan worden gereinigd met
een zeepsopje, waarna het met schoon
water wordt nagedaan en dan droog
gewreven. Als het droog is, wordt
het met was ingewreven en uitgewreven. Behandelt men het met
terpentijn, dan gaat men te werk
als bij een parketvloer. Moet het
linoleum zeer vaak nat worden afgenomen, dan verdient het aanbeveling
om daarvoor afgeroomde melk te
nemen ; deze is beter dan water.
Geverfde vloeren worden met een
lauw zeepsopje afgenomen, drooggewreven en dan met was behandeld.
Gummi-vloeren worden schoongemaakt met koud of warm water met
wat zeep of soda. Gewone houten
vloeren worden geschrobd met zeepsop, in de richting van de houtvezel,
en met schoon water goed nagespoeld. Zijn dergelijke vloeren zeer
vuil, dan gebruikt men ook zand bij
het schrobben. Blanke houten vloeren
kunnen worden behandeld met een
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bepaalde gekleurde oplossing, die
bij drogisten enz. verkrijgbaar is,
dan ingewreven met was en uitgewreven. Geoliede houten vloeren
wordengewoonlijk alleen aangeveegd.
Is zulk een vloer erg vuil, dan wordt
hij geschrobd zooals de gewone houten vloer en na drogen ingewreven
met warme lijnolie. De behandeling
van cementvloeren, terrazzo, tegels
enz. zullen wij bij de keuken bespreken.
Het wrijven vordert veel inspanning,
het verdient daarom wel aanbeveling
een electrische zeilwrijfmachine aan
te schaffen ; indien de prijs geen
bezwaar vormt. Deze apparaten
kosten ongeveer evenveel als een
stofzuiger.
De treden van de trap maakt men
op dezelfde wijze schoon als voor
parketvloer en houten vloer aangegeven. Voor het verwijderen van
stof uit de hoeken heeft men een
speciaal kwastje of borsteltje. Marmeren trappen maakt men schoon,
zooals dit reeds bij de badkamer is
aangegeven. Viekken verwijdert men
met 2 din. soda, 1 dl. puimsteen en
1 dl. fijn krijt; van dit mengsel
maakt men een fijn poeder, dat door
een zeef gewreven en met wat water
aangemaakt wordt tot een fijn papje.
Na het marmer goed met zeepsop
te hebben afgenomen, wordt dit
papje op de vlek of vlekken gesmeerd
en er eenigen tijd op gelaten. Vervolgens zeept men het marmer
weer af, spoelt met schoon water
na en droogt het marmer af.
Alle meubelen moeten dagelijks een
beurt hebben. Met een zachten doek
wordt stof afgenomen, terwip de
hoeken en lofwerk met een kwastje
worden schoongemaakt. Gelakte en
geverfde meubelen kunnen met een
vochtigen doek worden gedaan ;
met een drogen doek nawrijven.
Echter geen soda gebruiken ! Water,
en vooral zeepsop, laat vlekken na
op dergelijke meubelen, wanneer
men het er te lang op laat. Het
afnemen moet dan ook vlug geschie-

Gebeitste meubelen

den. Men doet telkens een stukje
en gnat het afloopen van droppels
tegen door een eindje lager een
dwarsstreep te maken met een
vochtigen doek. Doet men in het
schoone water, waarmede men later
afneemt, een weinig spiritus, dan
droogt alles vlugger; bij spirituslak
mag echter geen spiritus worden
gebruikt.
Meubelen in de was worden goed
afgestoft en dan vochtig afgenomen,
het beste met spons of zeem, en dan
goed gedroogd. Zeer vuil geworden
meubeistukken worden afgewreven
met een lap met terpentijn of petroleum. Om vlekken te verwijderen
vermengt men wat olie met grof
zout en wrijft dit met een lapje over
de vlek. Zeer hardnekkige vlekken
moet men met fijne staalkrullen
voorzichtig zien te verwijderen. De
wrijfwas met een wollen lapje dun en
gelijkmatig aanbrengen, steeds in
de rondte wrijvend. Voor lichter
gekleurde plaatsen neemt men geelachtige was. Een half uurtje laten
drogen, met een paardenharen borstel
glimmend uitwrijven en met een
wolien doek na doen.
Gepolitoerde meubelen behandelt
men op dezelfde wijze. Men kan ze
echter ook afwrijven met een mengsel
van olijfolie en aardappelmeel, of
wel afdoen met petroleum en water
en nawrijven met een drogen wollen
doek. De meubelen glimmen dan
weer mooi.
Gelakte meubelen bestrijkt men met
in spiritus opgeloste schellak en
wrijft ze dan flink af met een katoenen lap, tot ze droog zijn en
glimmen. Wit gelakte meubelen
moeten van tijd tot tijd worden
afgedaan met een niet te sterk zeepsopje. Vliegenvuil verwijdert men
met lauw water.
Gebeitste meubelen worden zachtjes
ingewreven met goede boenwas en,
als deze er in getrokken is, glimmend
gewreven met een wollen doek of
zachten borstel. Lichte plekken op
gebeitst eiken meubelen kunnen
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met donkere boenwas weder worden
bijgewerkt. Anders beitst men ze
bij door op deze plekken beits aan
te brengen, die even donker is als
de rest van het meubelstuk. De
drogist heeft elke gewenschte kleur
in voorraad. Vlekken van water,
randen van schotels of glazen, die
nat of te warm op gebeitste meubelstukken zijn gezet, kan men doen
verdwenen door er een mengsel
van sigarenasch en olie op te leggen
en dit er vrij lang op te laten, b.v.
een geheelen nacht. Dan wordt het
mengsel verwijderd en de plek met
een zachten doek goed uitgewreven.
Het allerbeste is echter, dergelijke
vlekken te voorkomen door op gelakte, gepolitoerde of gebeitste tafeltjes enz. een overtrek van flanel
met gummi te leggen, dat niet verschuift.
Rieten meubelen worden afgeborsteld
met niet te sterk zeepsop, waarin
wat salmiak is gedaan en met schoon
water afgespoeld. Soda mag niet
worden gebruikt; deze maakt het
riet grauw. Het riet wordt gebleekt
door het of te doen met een oplossing
van waterstofsuperoxyde. Geverfde
rieten meubelen worden op dezelfde
wijze behandeld als gewone geverfde
meubelen. Bruine rieten meubelen
worden met bruine spirituslak bestreken, om ze een frisscher aanzien
te geven. Rotan meubelen maakt
men schoon met terpentijnolie.
Bekleede meubelen worden met den
stofzuiger behandeld of eenvoudig
afgeborsteld, dan wel uitgeklopt.
Bij teere stoffen neemt men een
zachten borstel, waaromheen een
lap is gewikkeld. Ook de mattenklopper wordt omwikkeld met een
doek. Het is echter nog beter, een
eenigszins vochtigen doek op het
te reinigen meubelstuk te leggen en
daarop te kloppen. Ook de onderkant
van fauteuils enz. moet goed stofvrij
worden gemaakt. Vuil geworden
bekleede meubelen worden goed uitgeklopt en dan geborsteld met lauw
water, waarin wat galzeep is opge-
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lost, onder bijvoeging van enkele
druppels salmiak. Met schoon water
wordt nageborsteld en met een
schoonen doek droog gewreven.
Cretonne- en brokaat-bekleeding van
meubelen bestrijkt men ter reiniging
dik met een mengsel van benzine
en magnesiapoeder, dat men er een
nacht op laat zitten en den volgenden
morgen met een zachten, schoonen
borstel afborstelt. Geplette plekken
op met pluche bekleede meubelen
maakt men vochtig en houdt er
ongeveer 5 minuten een heet strijkijzer boven. Dit herhaalt men zoo
lang, tot de plekken zijn verdwenen.
Motten worden het beste uit bekleede meubelen gehouden door
kamfer- of naftaline-balletjes tusschen het kussen en de leuningen te
leggen. Zijn er toch motten ingekomen, dan kan men trachten deze
te verdrijven door azijndamp. Men
zet een schoteltje met goeden sterken
azijn, waardoor wat zwavelzuur is
gemengd (voorzichtig behandelen I)
onder het meubelstuk en laat de
dampen er goed in trekken. Om dit
te bevorderen wordt het betreffende
rneubel met een ouden deken bedekt.
Leeren meubelen worden afgenomen
met gewoon lauw water of met lauw
water waarin wat azijn is gedaan,
nagedaan met een drogen doek en
uitgewreven met boenwas of met
terpentijn of ontroomde melk. Inwrijven met een mengsel van azijn
en olie geeft ze weer een frisch aanzien. Om vlekken uit het leder te
verwijderen lost men hertshoornzout
op in heet water, laat de oplossing
koud worden en wrijft er de vlekken
dan zoo lang merle in, tot er schuim
op komt. Daarna wordt de plek
met een zachten doek afgedroogd en
met wat eiwit ingewreven. Waar
de kleur wat is afgeschaafd kan men
dit gebrek herstellen door wat
anilineverf van dezelfde kleur te
vermengen met spiritus van 95%
en dit mengsel met een zachten lap
op de afgeschaafde plek te smeren.
Dan moet het leder dadelijk worden
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nagewreven met een schoonen linnen
doek, om den glans niet verloren te
doen gaan. Een en ander moet in
een warm vertrek gebeuren.
Wanden en plafonds maakt men
schoon, door ze voorzichtig af te
vegen met een bezem of raagbol,
waaromheen men een doek heeft
gedaan. Vooral niet heen en weer
wrijven, daar anders de stof er in
wordt gewreven. Vuil geworden
behangsel kan worden schoongemaakt met een stuk brood, droge,
warme zemelen of speciale reinigingsmiddelen, die in den handel zijn.
Waar het behang is gaan schimmelen
door vocht kan men de vlekken verwijderen door ze te betten met een
oplossing van 4 din. spiritus en 1 dl.
salicyl. Behangselpapier, dat heeft
losgelaten, kan weder bevestigd
worden met koudwaterlijm, die in
behangselzaken wordt verkocht. Men
kan ook zelf een goed plakmiddel
vervaardigen door gewone stijfsel
met koud water tot een dikke brij
te roeren en hierbij onder voortdurend roeren zooveel warm water
bij te gieten, dat een op gelatine gelijkende massa ontstaat. Afwaschbaar behang (Salubra) en met olieverf beschilderde muren kunnen
gedaan worden met zeepsop en
een niet te harden borstel. Met
schoon water navegen en goed afdrogen. Met stof bespannen muren
maakt men schoon met den stofzuiger. De meubelen moeten niet
te dicht aan den wand staan, ten
einde beschadiging van het behangsel
te voorkomen.
Deuren worden iederen dag schoongemaakt, door stof af te nemen,
waarbij men ook de deurpost niet
vergeet. Eenmaal per week krijgen
ze een goede beurt. Ze worden nat
afgedaan, zooals beschreven bij de
behandeling van geverfde en gelakte
meubelen. De knoppen en het beslag
worden gepoetst, waarbij men zorg
draagt dat het poetsmiddei niet op
de verf komt, door rondom het
metalen beslag een stukje uitgesneden

Vensterruiten

karton op het hout te houden. Door
het stooten tegen de deuren met
schoenzolen ontstaan dikwijls zwarte
vegen en vlekken ; deze verwijdert
men door ze af te vegen met een
lapje, waarop men wat boenwas heeft
gedaan. Hierdoor voorkomt men
tevens het dof worden van de yell;
gebruikt men water met salmiak
om de vlekken weg te nemen, dan
verliest de verf mettertijd haar glans.
Om beschadiging van de verf bij
den knop of het sleutelgat tegen te
gaan brengt men op die hoogte een
plaatje van glas of celluloid aan.
Piepen van deuren gaat men tegen,
door de scharnieren een weinig te
°lien. Dit doet men het beste, door
iemand de deur een weinig te laten
oplichten; men kan dan gemakkelijk
met het tuitje van het oliekannetje
tusschen het scharnier komen. Vooral
niet te veel olie gebruiken, want
dan druipt ze langs den deurstijl.
Na het °lien draait men de deur een
paar maal heen en weer, om de olie
goed tusschen het scharnier te laten
dringen. Als de deur kiemt, wrijft
men ze op die piaats in met een beetje
zeep. Niet of slecht sluitende deuren
voorziet men van een reepje vilt
of een stuk tochtband.
Spiegels maakt men schoon met een
vochtigen doek of wat spiritus;
nawrijven met een zeem. Niet te
dicht bij de randen komen met nat,
omdat dit dan achter het spiegelglas
zou kunnen dringen en het foeliesel
aantasten. Is de wand, waartegen
de spiegel hangt, vochtig, dan moet
er een plaat kurk achter worden
aangebracht. Dof geworden spiegels
wrijft men in met lijnolie ; na eenigen
tijd worden ze dan nagewreven.
Komt het „weer" er in, dan moeten
ze door een vakman in orde worden
gemaakt.
De vensterruiten worden elke week
van binnen zoowel als van buiten
goed gedaan met spons en zeem, en
wel van boven naar beneden. Men
gebruikt lauw water met een scheut
salmiak of spiritus en spoelt met
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koud water na. Afdrogen met een
linnen lap en met een zeem of krantenpapier nawrijven, steeds in het
rond, doch de hoeken niet vergeten.
Geen ramen schoonmaken, als de
zon er op staat, daar de ruiten dan
strepen gaan vertoonen en het glas
een blauwachtigen weerschijn krijgt.
In den winter kan men de ruiten
schoonmaken met een lap, dien men
in spiritus heeft gedoopt. Zijn de
ruiten bevroren, dan neemt men
een spons, die gedoopt is in een
warme oplossing van keukenzout
of aluin (een handvol zout of aluin
op een halven liter water) en doet
ze daar mee af. Als het hard vriest,
moeten de ruiten dan weder afgedroogd worden.
Kleine, doffe vlekjes laten zich met
droog krantenpapier verwijderen.
Vlekken van olieverf krijgt men weg
door ze in te smeren met een mengsel
in gelijke deelen van bljtende natron,
geest van salmiak en zachte zeep.
Kalkspatten, ook op het hout, verdwijnen door insmeren met een
mengsel in gelijke deelen van ongebluschte kalk en potasch, met water
en zachte zeep. Vetvlekken neemt
men weg met zeep (geen soda). Dof
geworden ruiten krijgt men weer
glimmend door ze af te nemen met
azijn of sterk verdund zoutzuur;
goed afspoelen en dan drogen. Bij
al deze middelen houde men in het
oog, dat zij de huid aantasten, zoodat
men er voorzichtig mee moet omgaan.
Tegen vliegenvuil gebruikt men
spiritus met een beetje krijt.
Het lastige beslaan van de ruiten
als het koud wordt kan men tegengaan door ze af te doen met spiritus
waarbij men wat glycerine heeft,
gevoegd.
Het verdient aanbeveling om het
houtwerk van de ramen aan de
buitenzijde zoo mogelijk leder jaar
met wat olie in te wrijven, om het
bladderen van de verf te voorkomen.
Het houtwerk van de vensters en
de kozijnen mag niet te dikwijIs
worden schoongemaakt, en in geen

Zljden lampekappen

geval met sodawater. Als het gebeurt, moet het gedaan worden met
een lauw, slap zeepsopje, waarin
wat salmiak is gedaan, of met zemelenwater. Met schoon water na doen
en goed droog wrijven. Door water
of natte bloempotten ontstane viekken op de vensterbanken kan men
wegmaken door er vochtige sigarenasch op te strooien, die den volgenden
morgen wordt weggeveegd, waarna
de plek flank met olie of petroleum
wordt ingewreven.
De zeemleeren lap, die voor de ramen
wordt gebezigd, wordt na het gebruik
In zout water gedoopt en in de
schaduw opgehangen om wat te
drogen. Dan wordt de nog vochtige
zeem opgerold en zoo weggelegd,
om het hard en stijf worden te voorkomen.
Hard geworden zeemleer legt men
in lauw zeepsop en spoelt ze daarna
uit in zeepsop met een paar druppels
glycerine.
Voor het zeemen van de ramen
maakt men bij voorkeur gebruik
van een trapleer, waaraan een plank
bevestigd is, waarop de emmer kan
worden neergezet of anders hangt
men dezen laatste met een ijzeren
haak aan de trapleer, om niet telkens
de trap te behoeven op en af te
kl immen .
Klemmende of niet goed sluitende
vensters behandelt men op dezelfde
wijze als deuren, die dit euvel vertoonen. Klapperende of rammelende
vensters zet men vast met een klein
stukje hout, dat men schuin afsnijdt.
Dergelijke raamwiggetjes kan men
ook voor enkele centen kant en klaar
koopen.
Men kan ruiten ondoorzichtig maken
door ze met glaspapier te bepiakken
(af te weeken met lauw water met
soda of ammoniak), bestrijken met
zinkwit, verdund met vernis (te
verwijderen met terpentijn) of met
bij den drogist verkrijgbaar matlak,
dat er met spiritus weer af gaat.
Zijden lampekappen borstelt men
voorzichtig af met een schoon zacht
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Werklamp. Hier is een proef genomen met het materiaal der kap. Op afb. A,
een perkamenten kap. Het licht is veel minder dan op afb. B., een zijden kap.

Men ziet hier dat het licht veel sterker op tafel schijnt clan bij afb. A.
Zijde reflecteert dus beter dan perkament.
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borsteltje; dit is beter dan met een
stofzuiger, daar de zijde hier vaak
niet tegen bestand is. Perkamenten
kappen worden afgeveegd met een
stofdoek, zoo noodig schoon gemaakt met broodkruim of gummi.
Brons wordt afgenomen met spiritus
of zuivere terpentijn en met een zeenileeren lapje nagewreven. Bronzen
voorwerpen, die met een groene
„pate" zijn overtrokken echter mogen alleen met een drogen doek
worden schoongemaakt. Koperen
Iampen worden niet met etn poetsmiddel behandeld, doch uitsluitend
met een wollen doek afgewreven.
Kleine voorwerpen van ivoor maakt
men schoon met een fijn kwastje
met melk. Grootere stukken wrijft
men af met een mengsel van water
en spiritus (van beide evenveel).
Ivoor mag nooit met heet water
worden gereinigd, hoogstens met
een lauw zeepsopje. Begint het
bruinachtig te worden, dan kan men
het bleeken door het eerst af te
wrijven met benzine en vervolgens
met waterstofsuperoxyde, waarna
het in de zon wordt gelegd. Op gelijke
wijze worden de toetsen van piano's
behandeld.
Zinken badkuipen, zitbaden en tubs
moeten worden schoongemaakt met
heet water, zeep en soda, daarna
uitgespoeld en gedroogd. Wanneer
men ze gebruikt moet men er eerst
koud en dan warm water in laten
loopen, daar het tegendeel nadeelig
is voor het zink.
De W.C. moet steeds goed gelucht
worden. Tegen onaangename lucht,
vooral bij weersverandering, heipt
het ophangen van luchtzuiverende
naftaline- en andere preparaten.
Voor de reiniging van het closet
zelf neemt men een schuurmiddel,
zooals Vim of Ata, waarmede het
goed wordt uitgeboend, waarna men
doorspoelt. Van tijd tot tijd wordt
het gedaan met verdund zoutzuur,
dat sterk bijt en waarmede men dus
voorzichtig moet omgaan. In dit
geval moeten zoowel het closet als

De keuken

de borstel, waarmede men heeft
gewerkt, goed worden uitgespoeld.
Om den closetborstel in goeden toestand te houden, wordt hij niet
neergelegd of -gezet, doch opgehangen. Als de gummiringen aan
den closetbril stuk gaan of er af
vallen moeten zij dadelijk door
andere worden vervangen. Het
spreekt wel vanzelf dat de grond,
de muren en de deur eveneens geregeld goed schoon gehouden moeten
worden.
De keuken. Bij de inrichting van de
keuken heeft men alleen rekening
te houden met den praktischen kant
der dingen. Hier moet alles worden
vermeden, wat overbodig zou zijn.
Wat een plaats kan vinden in keukenkast of -buffet moet niet hier of daar
rondslingeren ; het schoonmaken kost
maar onnoodig tijd. Natuurlijk is
het verreweg het aangenaamste, er
een modern ingerichte keuken op na
te houden met praktische meubelen,
zoodat men alles vlak bij de hand
heeft; doch zelfs in een groote
keuken kan de huisvrouw zich heel
wat keen en weer loopen besparen
door den meubelen een goede plaats
te geven. Ook zijn de oude keukenkasten met weinig kosten praktischer in te richten.
Bij deze ouderwetsche kasten is de
ruimte meestal slecht verdeeld doordat de planken te ver uiteen liggen,
waardoor dan vaak borden en
schotels en schalen zoo hoog opeen
worden gestapeld, dat het moeite
kost, ze er uit te krijgen. Men kan
er wat andere planken tusschen laten
voegen of haken in draaien, waaraan
verschillende dingen kunnen worden
opgehangen. Aan de deuren kunnen
gemakkelijk latjes worden gemaakt,
waar deksels van pannen, lepels,
enz. tusschen gestoken kunnen worden, en haken aangebracht om
pannen, zeven enz. aan op te hangen.
Het moderne, praktische vuurvaste
glazen keukengereedschap is bijzonder geschikt om een plaats te
vinden in de keukenkast. Wie deze
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niet bezit, kan een deel van de kast
gebruiken om hierin een aantal
glazen stopflesschen onder te brengen
met rijst, bloem, suiker en dergelijke
dingen, wat het steeds mogelijk
maakt, den voorraad gemakkelijk
te overzien. Is men genoodzaakt,
dergelijke kruidenierswaren in papieren zakken te bewaren, dan is het
zeer wenschelijk, op iederen zak te
schrijven wat er in zit. De meest
praktische, maar tevens duurste,
losse keukenkasten zijn wel de
moderne reform-kasten, uit verschillende losse deelen bestaande,
welke ook in een kleine keuken gemakkelijk een plaats vinden. Ze zijn
buitengewoon doelmatig ingericht.
Zoo bergt men er zoowel vaatwerk,
potten, pannen en schotels, als
werkgereedschap (bezem, stofzuiger,
enz.) in. Alles heeft zijn vaste plaats,
zoodat de huisvrouw wel genoodzaakt is om alles op orde te houden.
De met linoleum bedekte planken
en laden vergemakkelijken het schoon
houden. Inplaats hiervan kan men
natuurlijk ook wasdoek of dik,
vetvrij papier nemen, dat eveneens
met een vochtigen doek kan worden
afgenomen.
De keukentafel behoort met linoleum
of wasdoek te zijn belegd, om ze
gemakkelijk te kunnen schoonhouden.
Een lade mag er niet in ontbreken.
De huisvrouwen doen nog veel te
weinig werk in de keuken zittend;
en toch zou haar dit zooveel vermoeienis besparen. Misschien is de
oorzaak hiervan wel te zoeken in
den keukenstoel, die inderdaad weinig
geriefelijk pleegt te zijn. Een groote
verbetering vormt de draaibare
keukenstoel, met de beweegbare
rugleuning, welke zich aan iedere
lichaamshouding aanpast en zeer
bevorderlijk is aan de gezondheid.
In dezen stoel zittende kan men
strijken, vaten wasschen, aardappelen schillen, groenten schoonmaken
enz. Een klok mag ook in geen enkele
keuken ontbreken. Zij is onontbeerlijk bij het koken en bij het werk.

Aluminium

Moet men nieuw keukengerei aanschaffen, dan lette men goed op
kwaliteit en bruikbaarheid en late
zich niet verleiden om gedachteloos
en uit gemakzucht precies hetzelfde
te koopen als men gehad heeft.
Meestal kan zij lets beters of doelmatigers aanschaffen, zonder dat
haar dit meer kost. Voortdurend
worden nieuwe keukengereedschappen uitgevonden, die op arbeidsbesparing zijn berekend; en de steeds
verder doorgevoerde normaliseering
maakt het gemakkelijk, om lets
bijpassends te vinden, als een gebroken voorwerp moet worden vervgngen. Verkeerde spaarzaamheid
is it den booze bij het koopen van
dergelijke dingen. Het komt hierbij
niet aan op de grootte of de hoeveelheid, loch op de hoedanigheid en de
mate van bruikbaarheid.
De vraag, wat de voorkeur verdient:
email of aluminium, is moeilijk te
beantwoorden. Afgezien van deze
kwestie echter lette de huisvrouw
in de eerste plaats op goede kwaliteit,
gladden vorm en juiste grootte. Het
voordeeligste zijn, wat verbruik van
brandstof aangaat, breede en niet
te hooge pannen. Smalle, hooge
pannen bieden minder verwarmingsoppervlakte, het duurt dus !anger
voordat de inhoud kookt en vanzelf
kost dit meer brandstof. De deksels
moeten goed op de pannen sluiten.
Ook moet men er op letten, dat de
pannen geschikt moeten zijn om op
elkaar te worden gezet, zoodat op
een vuur twee of Brie pannen tegelijk
verwarmd kunnen worden, hetgeen
eveneens brandstof bespaart. Hiervoor bestaan trouwens ook speciale
ringen en platte aluminium deksels
Nu wat de grondstof betreft.
De laatste jaren wordt in de keuken
steeds meer aluminium gebruikt,
wat zich hierdoor laat verklaren,
dat uit dit metaal vervaardigde
voorwerpen uit hygienisch oogpunt
uitermate geschikt zijn en er mooi
uitzien. Men kan er alles in koken,
zij worden niet aangetast door zuren,
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roesten niet en vertoonen geen aanslag. Bovendien komt de inhoud
zeer snel aan de kook, waardoor
op de brandstof wordt bezuinigd.
Bij het koopen van aluminium
keukengereedschap dient men op
te letten, dat de voorwerpen een
praktischen vorm hebben, zoodat
ze gemakkelijk schoon te maken
zijn, dat het metaal niet te dun is
en dat hengsels en stelen goed bevestigd zijn. Men koope geen pannen
enz. met een omgebogen rand, daar
deze rand veelal dient, om degeringe
dikte van het aluminium te verbergen. Hengsels en stelen, die geisoleerd zijn, verdienen de voorkeur,
wijl men hiermede de pannen van
het vuur kan nemen zonder gevaar
te loopen, zich de vingers te branden.
Het in het metaal gedrukte stempel
,Rein Aluminium" duidt de beste
„Rein aan. Dun aluminium ziet
er spoedig minder ooglijk uit en er
komen Licht deuken in (die er overigens met een houten hamer voorzichtig wel weer uit te kloppen zijn).
Voordat nieuw aluminium in gebruik
wordt genomen moet het eerst
worden uitgekookt met water met
azijn. Vooral moet men nooit soda
gebruiken of andere bijtende chemicaller', daar deze het metaal aantasten en zwart maken, terwijl tenslotte gaatjes ontstaan. Azijnzuur,
Citroen-, vruchten- en melkzuren
geven het aluminium weder een
nieuw aanzien. Natuurlijk zorge men
er voor, dat het nooit droog op het
vuur staat. Het wordt iederen dag
goed schoongemaakt in heet water
zonder soda. Af en toe krijgt het
een goede beurt met poeder van
puinsteen, zeep, fijn krijt , naspoelen
met heet water zonder soda en afdrogen. Ook kan men het schoonmaken met een oplossing van 30 gram
borax in 1 liter water, waaraan een
paar druppels geest van salmiak
zijn toegevoegd. Voorts zijn er
speciale middelen in den handel,
om aluminium te poetsen, zooals
aluminiumzeep en z.g. staalwol.

Email

Is een pan aangebrand, dan worden
de korsten eerst met water losgeweekt, zonder soda, en vervolgens
op de gebruikelijke wijze verder
verwijderd. Donkere randen in aluminium pannen maakt men weg
met heet water en azijn.
Voor thee en koffie moet men geen
aluminium potten gebruiken, daar
zij hierdoor hun kleur verliezen.
Ongeschilde aardappelen mogen ook
niet in aluminium pannen worden
gekookt, daar zij het metaal zwart
maken.
Koperen keukengereedschap, dat
vroeger zoozeer in eere was, treft
men tegenwoordig nog slechts bij
uitzondering aan, behalve in groote
inrichtingen, als restaurants e.d.g.
Dergelijk gereedschap moet goed
zwaar zijn en inwendig vertind. VOOr
het in gebruik nemen flink uitkoken.
Wordt het dagelijks gebruikt, dan
moet het elke maand opnieuw vertind worden. Voedingsmiddelen die
veel water bevatten, zooals groenten,
kunnen er gerust in gekookt worden,
alsook suiker. Men moet echter
nooit spijzen in dergelijke pannen
laten staan, daar dan chemische
verbindingen ontstaan, die gevaar
voor vergiftiging opleveren.
Zuren in koper veroorzaken kopergroen, een zwaar vergift.
Wil men zich er van overtuigen, of
de inhoud van een koperen pan nog
goed is of niet, dan steekt men een
stalen breipen in de spijs. Vormt
zich hierop een neerslag van koper,
dan bevat het eten het vergiftige
koperzout. Vetten vormen, in verbinding met koper, eveneens kopergroen.
De meeste huisvrouwen gebruiken
veel email keukengereedschap, dat
dan ook inderdaad talrijke goede
eigenschappen bezit en in verschillende kleuren is uitgevoerd. Bij het
aanschaffen moet er op gelet worden,
dat het email geheel intact is, dat
nergens een schilfertje is afgestooten
en dat het geen haarscheurtjes
vertoont, want op die plaatsen vindt
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spoedig roestvorming plaats. Ook
moeten de voorwerpen niet te dun
zijn, wijI men dan gevaarloopt, dat het
email betrekkelijk spoedig springt.
Voordat email in gebruik wordt
genomen, kookt men het uit met
water, zout en azijn (op 1 liter water
50 gram zout en 2 eetlepels azijn).
Men laat het een uur op het vuur
staan. Door stooten en hard neerzetten wordt email licht beschadigd.
Dit is ook het geval, wanneer men
het droog op het vuur laat staan,
en bij snelle wisseling van temperatuur. Men giete dus geen heet water
in een koude pan, of omgekeerd.
lederen dag moeten geemailleerde
pannen enz. goed worden schoongemaakt met een pannelap, zand, Vim
of iets dergelijks. Van tijd tot tijd
uitkoken met soda en dan behandelen
als boven. Om steen-aanzetsel te
verwijderen neemt men wat zoutzuur. Dit laatste moet gebeuren
als de pan koud is en men mag het
niet te lang laten inwerken, daar
het email anders ruw wordt.
Het nieuwste op het gebied van
keukengereedschap zijn de potten
en pannen uit roestvrij metaal
(Cromargan), hetwelk al de voordeelen van zilver bezit. Het gaat
geen verbindingen aan met de spijzen
die er in worden toebereid, zoodat
men deze er gerust in kan laten
staan. Elk gevaar is ten eenenmale
buitengesloten. Hetzelfde metaal
wordt b.v. de laatste jaren in de
tandheelkunde gebezigd voor gehemelteplaten, in plaats van goud.
Dit is wel het beste bewijs, dat het
tegen alle nadeelige invloeden is
bestand.
Deze nieuwe pannen geven het eten
geen metaalsmaak, hebben geen
invloed op de kleur der daarin bereide spijzen, zien er keurig uit,
bijna als zilver, behouden steeds
hun glans en kleur, zijn gemakkelijk
schoon te maken, en bezitten een
grooter weerstandsvermogen tegen
alle nadeelige invloeden dan onverschillig welke andere grcindstof, om-
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dat zij zoo hard zijn als staal. Tegenover deze voordeelen staat alleen
het bezwaar, dat zij momenteel
nog duur zijn,
Er bestaat ook ander keukengerei
in dit genre, vervaardigd van silitstaal. Dit is minder duur, eveeens
bestand tegen inwerking van zuren
en tegen stooten en sterke verhitting,
en kan gebruikt worden voor de
toebereiding van alle spijzen, groenten en vruchten. Door den versterkten bodem wordt het aanbranden
van het eten voorkomen. Het schoonhouden is zeer eenvoudig; dergelijke
pannen enz. worden gereinigd met
heet water en soda, waarmede men
ze uitboent. Goed afdrogen en op
het heete fornuis nadrogen. Het
gebruik van scherpe poetsmiddelen,
zooals zand e.d.g. moet worden
vermeden, evenals uitkrabben met
een scherp voorwerp.
Voor bijzondere doeleinden maakt
men ook gebruik, van vuurvast
glazen gereedschap. Dit bezit het
voordeel, dat het zoo van het vuur
op tafel kan worden gebracht,
zoodat er geen extra schotel voor
vuil gemaakt behoeft te worden. Het
wordt hoofdzakelijk in bakvorm
gefabriceerd. De spijzen, die er in
gekookt of gebakken moeten worden,
doet men in het koude of even warm
gemaakte glas, alvorens ze aan de
hitte van den oven of het fomuis
bloot te stellen. Veil men het eten
op een open gasvlam gereed maken,
dan moet onder den glazen vorm een
plaatje asbest of blik worden gelegd.
Men moet oppassen, dergelijk glazen
gerei niet te stooten; ook kan het
beschadigd worden, als men koud
water of koude spijzen in de glazen
vormen doet, wanneer deze heet
zijn, of wanneer men het heete glas
na het gebruik op een koud aanrecht
zet. Het wordt schoongemaakt op
dezelfde wijze als porselein.
Voor kolenfornuizen maakt men
nog wel gebruik van bijzondere
pannen, die een eind tot in het vuur
reiken. Steelpannetjes, die te licht
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zijn, veroorzaken de huisvrouw maar
ergernis, omdat ze neiging vertoonen,
gemakkelijk om te vallen. Deze
pannetjes koope men bij voorkeur
met twee tuiten, daar men dan zoowel links als rechts er mee schenken
kan. Fluitketels zijn niet alleen
praktisch, omdat ze automatisch
waarschuwen als het water kookt,
doch ook omdat hun vorm het
mogelijk maakt, ze gemakkelijk
boven op een andere pan aan de
kook te brengen, zoodat men zonder
extra kosten heet water krijgt. Z.g.
aardappelstoomers worden gebruikt
om bij het koken van aardappelen,
groenten, rijst e.d.g. geen voedende
bestanddeelen verloren te doen gaan.
Onder aardappelstoomer verstaat
men een dubbele pan met een zeef.
Trouwens, men kan losse zeven
koopen in alle grootten, die in elke
pan gehangen kunnen worden en
dan denzelfden dienst doen. Zwart
ijzeren pannen worden het meest
gebruikt voor het braden van vleesch
en vet. Voordat deze pannen in
gebruik worden genomen kookt men
ze uit met water en azijn; ze worden
met schoon water nagespoeld. Wanneer ze eenigen tijd ongebruikt
moeten blijven staan, wrijft men ze in
met een stuk zwoerd of een papier
met vet, teneinde ze te vrijwaren
voor roest. Pannen, waarin men door
middel van stoom kookt, zijn buitengewoon geschikt om het eten snel
gaar te krijgen, zooals peulvruchten.
Zij eischen derhalve weinig brandstof
en zijn dus zuinig, doch het is nog
steeds een open vraag, of dit koken
onder hoogen druk geen nadeeligen
invloed uitoefent op de voedingswaarde. Door middel van het aanbrengen van verschillende „inlagen"
wordt het mogelijk, tegelijkertijd
vleesch, aardappelen en groenten toe
te bereiden. Voor het braden van
vleesch en het stoomen van groenten
kan men gebruik maken van stoombraad-toestellen, zonder toevoeging
van vet. Toestellen om op gas te
bakken, die men ook bij spiritus-
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kookstellen kan gebruiken, zooals
het z.g. „keukenwonder", maken
zuinig stoven, braden en bakken van
groenten, vleesch, gebak, enz. mogelijk. Zij zijn uitermate geschikt voor
keukens zonder fornuis en voor
weekend-uitstapjes. Door het gebruik van een metalen omhulsel,
dat over de opeengestapelde pannen
wordt heengezet, bespaart men op
het gebruik van brandstof en voorkomt men het aanbranden van de
spijzen.
Bij het aanschaffen van porselein en
aardewerk neme men steeds zooveel
mogelijk zoodanige modellen en
dessins, dat het later gemakkelijk
is om serviezen aan te vullen. Porselein blijft goed, doch aardewerk
begint na verloop van tijd barstjes
te vertoonen, waardoor het er minder
ooglijk gaat uitzien. Goed porselein
is van een fabrieksmerk voorzien.
Voor dagelijksch huiselijk gebruik
verdient het aanbeveling, geen Al
te fijne, dunne kwaliteit te nemen
Men tikt er met den nagel tegen,
om vast te stellen of alles heel is.
Bij het wasschen en drogen van
porselein moet men het bij voorkeur
op hout of op een doek leggen, om
beschadiging te voorkomen. Men
maakt het schoon in heet water met
soda en spoelt na in schoon heet
water, legt het dan niet te dicht op
elkaar neer, waardoor het vanzelf
droogt. Beschilderd porselein of
porselein met een gouden rand mag
echter niet in water met soda worden
gewasschen, daar deze laatste de
kleuren en het goud aantast. In
plaats van soda gebruike men dan
zeep.
Messen, vorken en lepels kan men
het beste bewaren in een lade of
afzonderlijken bak, die met fluweel
is bekleed, vooral wanneer men
zilveren of verzilverde lepels, vorken
en messen heeft. Wat deze laatste
betreft geve men steeds de voorkeur
aan messen van roestvrij staal, die
niet gepoetst behoeven te worden
en geen vlekken aannemen, als er
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vruchten of zuur mee gesneden
wordt. Ze worden gewoon in heet
water afgespoeld. In de keuken
vooral zijn zij onontbeerlijk. Om ze te
slijpen gebruikt men een aanzetsteen,
de verschillende machinetjes die in
den handel zijn, does naar verhouding de messen te veel slijten, daar
daarmee steeks kleine metaaldeeltjes
afgaan.
Zilveren en verzilverde lepels en
vorken eischen wat meer zorg dan
gewone metalen, blijven echter ook
zeer lang mooi, als ze goed worden
behandeld. Ze mogen niet worden
gepoetst met poetsmiddelen die
scherpe bestanddeelen bevatten, of
met zand, zooals dit oudtijds in
twang was. Men moet ze nooit lang
laten liggen in spijzen, die zuur bevatten, doch ze zoo spoedig mogelijk
afzonderlijk afspoelen in heet water,
zoo noodig afnemen met een zacht
borsteltje of lapje.
Het z.g. „aanslaan", dat bij alle
zilveren voorwerpen voorkomt, wordt
veroorzaakt door het in aanraking
komen met transpireerende handen
of met zwaveldampen bevattende
lucht, welke Iaatste kan ontstaan
door gaslicht, versche verf, voorwerpen van gummi en hoorn e.d.g.
Ook door het gebruik van zilveren
vorken en lepels bij het nuttigen van
vischgerechten of met eieren bereide
spijzen worden deze eerste geel of
bruinachtig. Deze aanslag moet
worden weggenomen met een goed
poetsmiddel, dat men het liefste
bij een goudsmid moet koopen, daar
een verkeerd poetsmiddel het zilver
aantast.
Nooit mag men het tafelzilver in
witte wol bewaren ; deze is namelijk
met zwavel gebleekt, zoodat het
zilver zwart wordt.
Messen van gewoon staal moeten
zeer zorgvuldig worden onderhouden,
willen ze er niet onooglijk gaan uitzien door vlekken enz. Ze moeten
onmiddellijk na het eten worden
schoongemaakt en goed afgedroogd.
poet men dat niet, dan gaan ze
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spoedig vlekken vertoonen door
etensresten, saus, enz., die de gepolijste oppervlakte aantasten en aanleiding worden tot roestvorming.
In dat geval maakt men ze schoon
door ze of te wrijven met het fijnste
soort amarilpoeder en wat olie op
een kurk. Messen, die tang ongebruikt
blijven liggen, smeert men in met
wat vet of vaseline. Vooral daar,
waar de lucht veel zoutdeeltjes bevat,
b.v. in de nabijheid van de zee, mag
dit niet verzuimd worden. Onnoodig
te zeggen, dat de gewone tafelmessen
alleen bestemd zijn om er brood,
vleesch en andere eetwaren mee te
snijden, en niet om hout te hakken
of iets dergelijks, waardoor er stukjes
uitspringen en ze onbruikbaar worden.
De grootste vijanden van messen,
verzilverde lepels en vorken enz.
zijn : azijn, mosterd en zout; de beide
eerste aan tafel, het zout daarna.
Let goed op, dat er geen enkel
korreltje zout, al is het nog zoo klein,
terecht komt in de lade of in den bak,
waarin het tafelzilver wordt bewaard, of in een verzilverde schaal.
Het trekt vocht aan uit de lucht,
waardoor het in vloeibaren toestand
overgaat. Zoo dringt het door in de
microscopisch fijne porien van het
zilverlaagje, en tast het daaronder
liggende metaal aan, zoodat het
zilver afsplintert.
In elke keuken treft men thans
allerlei kleine machines aan, die het
werk bespoedigen of het al te vuil
maken van de handen voorkomen,
zooals een toestelletje om te roeren
of te kloppen, een vleeschmolen,
waarmede men niet alleen vleesch
tot gehakt kan verwerken, doch ook
groenten en aardappelen fijn malen,
een koffiemolen, soms ook een kaassnijmachine. Koffiemolens werken
in de moderne keuken ook electrisch ;
doch voor een klein huishouden behoeft men zoo modern niet te zijn,
want dan wegen de kosten niet op
tegen de tijdbesparing, tenzij men
een specialen kleinen keukenmotor
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bezit, waaraan men elke machine
afzonderlijk kan aansluiten.
Dan is er nog een persje voor het
uitpersen van vruchten, waarmede
tevens tomatenpuree en appelmoes
kan worden gemaakt ; een molentje
om beschuit, droog brood, amandelen, chocolade, rauwe aardappelen,
radijs, wortelen, ramenas, enz. te
raspen of te schaven, een groentemolen om rauwe groente voor rauwkost te malen ; een machine om
snijboonen te snijden ; een machine
om slagroom en eieren te kloppen ;
een ijsmachine, waarmede men in
15 tot 20 minuten consumptie-ijs
kan bereiden ; een machine om messen
te poetsen en te slijpen ; een machine
om brood in sneden van elke gewenschte dikte te snijden ; een
machine om worst, ham, vleesch enz.
te snijden ; een toestelletje om aardappelen te schillen. Daar al deze
machines zoodanig zijn geconstrueerd
dat er geen ongelukken mee kunnen
gebeuren, kunnen ze, met behulp
van de gebruiksaanwijzing, oak door
ongeoefend personeel worden bediend. Voor het opbergen van al deze
machines is zelfs een speciale kast
vervaardigd, die inderdaad een ideale
bergplaats biedt.
Na het gebruik moet elke machine
goed gereinigd worden, wat zonder
bezwaar kan geschieden, daar zij
gewoonlijk geheel uit elkaar kan
worden genomen. Die deelen, welke
uit blank metaal bestaan, dus niet
gelakt, geemailleerd, vertind of op
andere wijze roestvrij zijn gemaakt,
smeert men in met vet, dat geen
zuren of water mag bevatten, of een
weinig olie, die bij het in gebruik
nemen wordt afgeveegd. Bij het
gebruik van met de hand gedraaide
toestellen, die aan den rand van
tafel of aanrecht worden geschroefd,
voorkomt men beschadiging daarvan
door onder en boven tusschen schroef
en tafel of aanrecht een klein plankje
aan te brengen.
Een goede busopener en een citroenpers mogen in geen enkele keuken
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ontbreken. Om het verschuiven van
schotels of schalen tegen te gaan,
waarin men iets moet aanmaken
waarbij men beide handen moet
gebruiken, legt men er een of twee
gummi-zuigertjes onder, die zich
onder en boven aan schaal en tafel
of aanrecht tegelijk vasthechten.
Een maatbeker, maatglas en keukenbascule bewijzen goede diensten.
Wie deze niet bezit, onthoude dat
een wijnglas is ongeveer.. .. V, liter
een waterglas is
14
5 kopjes zijn
8 gram
een theelepel is
. . .. 25 „
een eetlepel
f)
100 gram
ff

• • • • 1

,f

••••

ff

.

.

ff

1

ff

..

150 gram
sulker
een kopje bevat ongeveer 170 gram
rijst
160 gram
griesmeel.
Kleine bascules, die met een veer
werken, zijn wel zeer handig, doch
niet altijd betrouwbaar. Een gewone
weegschaal met koperen gewichten
of een weegschaal, waarbij het gewicht wordt aangegeven door een
langs een metalen staaf schuivenden
kogel, werken altijd zuiver. Verschillende soorten metalen, geemailleerde en houten lepels behoort de
huidvrouw steeds bij de hand te
hebben, evenals een schuimspaan
en een zandloopertje. Dit laatste
kan vervallen, als zij in het bezit
is van een contrOleklok, die men
evenals een wekker op een bepaalden
tijd laat afloopen, waardoor men
wordt gewaarschuwd dat er naar
het vleesch, gebak, eieren enz. moet
worden gekeken. Wij spreken hier
verder met van slijpplank of slijpmachientje, zeef, vleeschklopper en
andere kleine benoodigdheden, die
van oudsher hun plaats hebben In
elke keuken. Electrische apparaten,
als pannen en ketels, broodrooster,
verwarmingsplaat enz. bewijzen goede diensten en vereischen geen bijzondere zorg, als men er maar op-
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let, dat ze niet onder stroom staan
als dit niet noodig is.
Ter besparing van brandstof bedient
men zich nog veel van de kook- en
hooikist, waarin het eten geruimen
tijd wordt warm gehouden. Deze kist
bewijst vooral goede diensten aan
de vrouw, die hare bezigheden
buitenshuis heeft. Het eenige nadeel
is, dat de voedingswaarde der spijzen
eenigszins wordt verminderd door
het lange koken. Men kan een dergelijke kist gemakkelijk zelf maken,
door een gewone pakkist met vast
deksel te vullen met houtwol,
krantenpapier of hoof, Men laat
plaats vrij voor een of twee pannen.
Het eten, dat men in de hooikist
wil zetten, wordt aan de kook gebracht in een pot of pan met goed
sluitend deksel, gedurende ongeveer
10 minuten (peulvruchten wat langer)
en dan in de kist gezet, met deksel
en al. Men kan ten overvloede op
de pan nog een kussen leggen. Nu
wordt het deksel gesloten en laat
men het eten vanzelf gaar worden.
Na elk gebruik moet de kist goed
gelucht en gedroogd worden. Ook
dient de vuliing van tijd tot tijd te
worden vernieuwd. De kookkisten
welke men in den winkel koopt
zijn van goed isoleerend materiaal
vervaardigd en in den regel gemakkelijker schoon te houden.
Een ijskast bewijst des zomers uitstekende diensten door het goed
houden van allerlei aan bederf
onderhevige eetwaren en het koel
houden van dranken. Er zijn talrijke
systemen in den handel, waarvan
de electrische wel de beste, maar
tevens de duurste zijn. Men kan
echter ook reeds kleine ijskasten
koopen, die niet een zoo groote
uitgave vorderen, weinig ijs verbruiken en dus ook op den duur
niet kostbaar worden. Deksel en
deur moeten steeds goed gesloten
worden gehouden, men late op tijd
het water wegloopen en zette er geen
warme spijzen in. Zoowel de ijskast
zelf als het reservoir, waarin het ijs

Vullnisemmer

wordt gelegd, moeten van tijd tot
tijd flank worden schoongemaakt met
lauw water, waarin zeep en salmiak,
waarna alles goed moet worden
gedroogd. Om een staaf ijs in kleine
stukken te verdeelen, slaat men er
met een Kamer een spijker in, waardoor het splijt. Men kan het ijs ook
in een zak of doek wikkelen en zoo
tegen den grond of den muur slaan,
om het klein te krijgen.
Behalve deze gewone en electrische
ijskasten zijn er ook nog kasten, die
men vult met z.g. droog ijs, d.w.z.
koolzuur in vasten toestand, dat
koude verwekt door het overgaan
in den gasvorm, doch de kosten van
onderhoud van dergelijke kasten zijn
nog vrij hoog.
Voor het bewaren van keukenafval
en het gewone huisvuil gebruiken
wij een vuilnisemmer van gegalvaniseerd ijzer en met een goed sluitend
deksel, zoodat zich, vooral in den
zomer, geen minder aangename lucht
kan verspreiden, die Licht vliegen
aantrekt. Er zijn vuilnisemmers,
welke zoodanig zijn ingericht, dat het
deksel vanzelf omhoog gaat, als men
met den voet op een ijzeren pen drukt,
die onder aan de voorzijde uitsteekt;
neemt men den voet van de pen,
dan valt het deksel weer omlaag.
Sommige emmers zijn zoodanig gemaakt, dat zich binnenin een tweede
emmer bevindt, dien men er uit
Licht als de vuilnisman komt, zoodat
men niet het heele gevaarte naar
buiten behoeft te dragen. In verschillende groote steden, zooals Amsterdam, zou men een dergelijken
emmer niet kunnen gebruiken, met
het oog op de gemeentelijke voorschriften. Men legge, telkens als
de emmer geleegd is, een schoone
krant onderin, die met het vuil in
den vuilniswagen verdwijnt; zoodoende blijft de bodem schoon.
Hoewel er meer en meer op gas en
ook wel op electrische comforen
wordt gekookt, houden vele huisvrouwen toch nog vast aan een
kolenfornuis. Dit vordert vrij veel
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maakt en met een stuk zwoerd ingeonderhoud, wil men het in goeden
vet. Iizeren fornuizen behooren van
toestand houden, wat ook van belang
tijd tot tijd met kachelglans gepoetst
is voor het kolenverbruik, daar een
goed onderhouden fornuis minder te worden. Af en toe worden ze afgeveegd met een stuk zwoerd. Geemailkolen verbrandt. Voordat men het
leerde fornuizen, haarden en kachels
vuur aanlegt wordt de rooster goed
schoongemaakt en worden eventueele worden goed afgedaan met heet
water, zeep en soda en verder beslakken verwijderd ; ook de aschlade
handeld met Vim of een dergelijk
wordt geledigd. Om het stuiven van
middel, daarna droog gewreven.
de fijne asch tegen te gaan legt men
Nikkel- of koperwerk wordt met een
een vochtigen doek over den aschzachten doek afgewreven en af en
emmer en schudt daaronder voortoe gepoetst met een der gebruikelijke
zichtig de aschlade leeg. Nu maakt
poetsmiddelen. Met een borstel vermen het vuur aan op de gebruikelijke
wijdert men geregeld het roet, dat
wijze, met een oude krant of een
zich aan de binnenzijde van fornuis
vuurmaker en wat houtjes, desnoods
of haard en de pijp heeft vastgezet,
een beetje petroleum (echter nooit
want roet is een slechte warmtegebenzine), waarop men, als het hout
leider.
doorbrandt, kolen of cokes doet,
De toebereidselen tot koken van het
niet te veel, om het vuur niet te
eten moeten niet eerst kort voor
verstikken. Branden deze goed door,
den maaltijd worden gemaakt. Het
dan vult men verder bij, zorg dragenbeste is, dat de huisvrouw voor elke
de dat het eerste vuur zoo ver mogelijk naar achter ligt, zoodat de hitte week een wisselend menu vaststelt,
dat zij natuurlijk moet kunnen
goed door het fornuis trekt. De
verdere brandstof wordt meer naar wijzigen, indien de omstandigheden
dit meebrengen, b.v. als zij iets zeer
voren gestort, zoodat het geheele
voordeelig kan koopen, als er gasten
rooster bedekt is; op deze wijze brand
komen, als er kliekjes moeten worden
het fornuis het zuinigste.
opgemaakt, enz. Levensmiddelen als
Blank metaalbeslag en versieringen
rijst, suiker, meel, zout e.d.g. moeten
aan haarden, kachels en fornuizen
steeds in voldoende hoeveelheid
staan wel keurig, doch eischen veel
onderhoud, daar dit alles met zeer in huis zijn, evenals eieren, olie, azijn
en meer van die dingen, welke men
fijn amaril moet worden afgeschuurd.
ieder oogenblik in de keuken noodig
Het is daarom praktischer alles wat
kan hebben. Niet aan bederf onderblank is een weinig te laten ruwen
hevige levensmiddelen, vooral erwten
en det dan zwart te lakken, al staat
en boonen, kan men ook altijd in
dit minder mooi. De kookplaat kan
voldoende hoeveelheid inslaan. En
men het beste, als ze nog warm is,
vooral niet vergeten, af en toe den
afwrijven met krantenpapier en
voorraad na te gaan, om te zien
zand en er dan met een vochtigen
wat er moet worden aangevuld.
doek overheen gaan. Krijgt de plaat
Daartoe zijn de bekende lijstjes:
een goede beurt, dan wordt ze terdege
Wat hebben wij noodig? zeer aan
afgeboend met water, zeep en soda,
te bevelen. Wie zulk een lijstje niet
drooggewreven en daarna met kacheler op na houdt, zorge er echter steeds
zwart gepoetst. Roest voorkomt
voor, een blocnote en potlood bij de
men, door de plaat af te vegen met
een vet papier of een stuk zwoerd.
hand te hebben, om op te schrijven
wat er moet worden gehaald. OntDe oven wordt na het gebruik met
houden doet vergeten ! Inkoopen
papier uitgeveegd. Bakblikken molten
van artikelen, die niet dagelijks aan
ook niet met nat in aanraking komen,
de deur worden gebracht, kan de
doch moeten, terwijl ze nog warm
huisvrouw het beste tusschen 2 en
zijn, met papier worden schoonge-
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3 uur doen dan is het niet zoo druk
in de winkels. Zoo houdt zij den
voormiddag vrij voor de huishoudelijke bezigheden. Overleg is het halve
werk: daarom moet zij, voordat zij
uitgaat, goed nagaan of zij niets
over het hoofd heeft gezien, wat
zij in de eerstvolgende dagen noodig
kan hebben, want anders kan het
gebeuren dat zij den volgenden dag
om een kleinigheid, die zij heeft
vergeten, haar werk moet laten
liggen en er uit loopen. Dat is vervelend en kost tijd. Wie geen ijskast
bezit, neemt in den zomer aan bederf
onderhevige levensmiddelen, zooals
b.v. vleesch, eerst in huis kort voordat het in de pan gaat. Vermoei u
niet onnoodig, door aardappelen te
schillen, groenten schoon te maken
enz. zonder er bij te gaan zitten.
Werp schillen en anderen afval op
een opengeslagen oude krant, die
na afloop wordt samengevouwen
en in den vuilnisemmer gestopt;
zoo kan er niets op den grond komen.
In de meeste keukens kookt men
tegenwoordig op gas, hetzij op een
of meer gasstellen, of op een gasfornuis, hetgeen veel zindelijker en
minder omslachtig is. Geen roet, geen
kolenstof, geen asch dit alles vormt
ontegenzeggelijk een groot voordeel.
Bovendien blijft een fornuis doorbranden, onverschillig of er veel,
weinig of in het geheel niets op staat,
terwijl men het gas natuurlijk uit
doet, als men het niet noodig heeft.
Dit geeft uiteraard een besparing
aan brandstof. Van belang is, dat
de gastoevoer in voldoende mate
plaats heeft. Is de leiding wijd genoeg, dan branden alle vlammen
, met een borrelend geluid.
g oed vol
Is de leiding daarentegen te nauw,
dan branden de verschillende vlammen te klein of er slaat er een in de
pijp. Wanneer een gasfornuis of
gasstel wordt aangesloten, lette men
terdege op het bovenstaande, om
zich er van te overtuigen dat alles
in orde is. Wil dan later de een of
andere brander niet goed branden,
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zoo is dit een bewijs, dat die brander
niet goed schoon is. Als de druk van
het gas sterk genoeg is, dan branden
de vlammen flink en ruischen, omdat
het met lucht vermengde gas volledig
verbrandt. De hoofdkraan moet pas
iets dicht gedraaid worden, als het
luide ruischen der vlammen op een
zeer sterken druk van het gas wijst.
De viam moet een scherp begrensde
blauwgroene kern hebben en mag
bij het op „klein" stellen niet in de
pijp slaan. De groote viam dient om
het eten aan de kook te brengen,
de kleine om het aan de kook te
houden. Als men het gas aansteekt,
moet het kraantje geheel worden
geopend, wijl anders de vlam in de
pijp slaat, wat een onaangename
lucht veroorzaakt.
Een gasfornuis bezit een kookplaat
met afgedekte kookgaten, een gasstel heeft in den regel open kookgaten
met een stervormig rooster. Tusschen
de op het vuur staande pan en de
kookplaat moet zooveel doenlijk
eenige ruimte blijven, om te verhinderen dat de warmte zich te veel
mededeelt aan de kookplaat, waar
zij geen nuttig effect meer heeft.
Hoe minder warm de kookplaat
wordt, des te zuiniger is het gasverbruik. Is de pan zoo groot, dat
zij de geheele opening afsluit, dan
legt men er een lossen, stervormigen
ring onder. Zoodoende komt pot
of pan jets hooger te staan en kan
de door het gas ontwikkelde warmte
(niet de viam zelf 1) ook om den
buitenkant er van spelen. Laat nooit
hetgas zoo groot branden, dat de
ton en der vlammen om den pot of
de pan been spelen. Vele vrouwen
meenen
dat de inhoud zoodoende
,
spoediger kookt, doch dit is een
dwaling. Het verslindt alleen maar
gas, waar men niets aan heeft. De
blauwe viam mag aan de buiten*
zljde niet te zien zijn ; zlj moet ultsluitend de onderzijde van pot of
pan verwarmen. Een tweede, veel
voorkomende dwaling is, te meenen
dat men twee pannen even goed op
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een vlam aan de kook kan houden,
door het kookgat af te sluiten met
het deksel en dan de beide pannen
naast of achter elkaar te zetten. Het
gasverbruik is grooter, omdat een
deel van de warmte naar onder
wordt uitgestraald, terwijl de inhoud
der pannen zoo ongelijkmatig wordt
verwarmd, dat men telkens moet
roeren.
Wil men het aanbranden van het
eten vermijden, dan mag het kookgat
niet geheel worden afgesloten met
het ijzeren deksel, doch legt men in
het midden het kleine, ronde ijzeren
plaatje, dat het kookgat niet geheel
afsluit. Op deze wijze komt de bodem
van de pan niet onmiddellijk in
aanraking met de vlam, terwijl de
opstijgende warmte om den buitenkant van de pan speelt, zoodat de
geheele inhoud gelijkmatig wordt
verwarmd. Zelfs dik-vloeibare spijzen
behoeven dan niet te worden omgeroerd, wat wel het geval is, wanneer
de pan op een geheel afgesloten vlam
staat, die haar werking alleen op
den bodem van de pan uitoefent,
terwijl het bovenste gedeelte afkoelt.
Om bij bakken en braden een gelijkmatige warmte te bereiken, worden
boven de vlam het kleine, ronde
ijzeren plaatje en de stervormige
ring gelegd. Om een zeer sterke
vlam te krijgen kan men een specialen
brander koopen, die bijna twee maal
zooveel warmte geeft als een gewone
brander.
Ofschoon men eer het tegendeel zou
gelooven is het een felt, dat het
kookgerei minder te Iijden heeft,
als het boven een open gasvlam wordt
gebruikt, dan op een geheel afgesloten kookgat. Dit komt, doordat
potten en pannen boven een open
vlam over hun geheele oppervlakte
gelijkmatig worden verwarmd, terwijl
in het andere geval alleen de bodem
sterk wordt verhit en de buitenzijde
niet. Daardoor zet het metaal uit,
wat bij geemailleerde pannen leidt
tot springen van het email.
Om terug te komen op het gelijk-
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tijdig aan de kook brengen en houden
van twee pannen op een vlam: dit is
wel mogelijk, indien men op de open
vlam een pan zet en daar, bovenop
een tweede. In dat geval strijkt de
hitte van de gasvlam, die fangs den
ondersten pan omhoog stijgt, tenslotte ook om de tweede pan, welke
aldus van de koudere lucht er omheen
wordt afgesloten en derhalve niet
kan afkoelen. Op die manier kunnen
zelfs drie Platte pannen boven op
elkaar worden gezet. De temperatuur
in de derde, bovenste pan is dan
natuurlijk lets minder hoog, doch
voldoende voor eten, dat reeds van
te voren aan de kook is gebracht.
De hoofdschotel bevindt zich in de
onderste pan.
Dat het beter is, om in een pan met
deksel te koken dan zOnder wordt
treffend bewezen door het felt, dat
men voor het koken van 2 liter soep
in het eerste geval 91 liter gas verstookt, in het tweede geval echter
1231iter, bij een goed geregelde vlam.
Wil men steeds voldoening hebben
van gasstel en gasfornuis, dan moeten
zij goed onderhouden worden, niet
alleen van buiten, maar vooral de
branders. Is er eens lets overgekookt,
dan kan het licht gebeuren dat
daardoor de brander eenigszins verstopt raakt, wat een nadeeligen
invloed heeft op de vlam. Voorts
ontstaat er een onaangename lucht
en roestvorming. Men neme daarom
iederen dag de kookplaat van het
toestel en borstelt deze af met een
goed hard borsteltje. Ook de toevoerbuizen van het gas en de branders zelf, die uit elkaar genomen
kunnen worden, reinigt men met
een metalen borsteltje. Roestvlekken
op de branders en andere deelen van
fornuis of stel verwijdert men met
Enameline, dat men er met een
borsteltje opsmeert en met een
ander borsteltje uitpoetst, tot alles
goed glimt.
Bepaalde kookplaten gaan door de
hitte een blauwachtige tint vertoonen. Om dit tegen te gaan is het
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raadzaam, steeds op open kookgaten
te koken. Bij de dagelijksche schoonmaak, des namiddags, wordt de
plaat met ringen en deksels afgewreven met licht geolied amarilpapier No. I. Het amarilpoeder,
dat zich daarbij in de voegen van
de plaat afzet, wordt er uit geborsteld; ook de onderzijde van de
plaat wordt, zooals reeds gezegd,
afgeborsteld. De plaat, waar het
gasstel op staat (bij een gasfornuis
de plaat, die onder de branders ligt)
wordt schoongemaakt met een borstel, zeep en soda. Men moet niet
gaan krabben met een mes of een
ander scherp voorwerp, daar de
plaat er dan leelijk gaat uitzien
door de krassen. Vlekken van waterdroppels op de kookplaat, die natuurlijk niet altijd te vermijden zijn,
worden met een vettigen doek afgewreven, voordat zich op die plaatsen
roest gaat vormen.
Als de braad- of bakoven een roode
kleur gaat vertoonen, wat kan voorkomen als in een koude keuken
ineens op voile warmte gestookt
wordt, dan wordt de oven met
kachelglans gepoetst. De braadslede
daarentegen maakt men schoon
met heet water en soda. Zit er saus
aangebakken, dan wordt deze verwijderd met een borstel van plantenvezels.
Van veel belang is de regeling van
den luchttoevoer van de branders.
Deze geschiedt door een blikken
hulsje, dat zoover over de opening
in de gasbuis, vlak achter het
kraantje geschoven kan worden,
als noodig is. Men plaatst dit hulsje
zoodanig, dat de viam met een
groene kern brandt, zonder neiging
te vertoonen in de pijp te slaan. In
dit laatste geval brandt de viam
blauwviolet en gaat stinken , dit is
een bewijs, dat er wat meer lucht
moet worden toegelaten.
Bij het aanschaffen van een gasfornuis lette men er op, dat de kookgaten zoo groot mogelijk zijn. Zij
moeten een doorsnede hebben van
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ongeveer 22 centimeter, opdat de
vlam den geheelen bodem van een
pan kan bestrijken, zonder meer
warmte aan de kookplaat mede te
deelen, dan onvermijdelijk is, om
hierboven uiteengezette redenen.
Het bovenste deel van de branders
mag niet vastgeschroefd zitten, doch
er los op liggen, om het schoon
maken te vergemakkelijken. De
plaat onder de branders moet los
in het fornuis liggen, zoodat ze er
bij morsen of overkoken kan worden
uitgenomen zonder het gas uit te
doen of de pan(nen) van het vuur
te nemen.
Electrische fornuizen vormen het
ideaal van elke huisvrouw, wip hierbij
geen rook, geen roet en geen reuk
ontstaan , de hooge prijs van den
electrischen stroom maakt ze echter
voorloopig voor de meesten nog onbereikbaar. Wie zich de weelde kan
veroorloven, laat het fornuis natuurlijk plaatsen door een erkend electrisch installateur, die tegelijk nagaat
of de leiding er op berekend is, zoodat zij niet wordt overbelast.
Voor electrische fornuizen en ook
voor electrische kookplaten heeft men
speciale pannen noodig, die precies
op de platen passen. Emailpannen
trekken op den duur lcrom op electr.
kookplaten.
Petroleumstellen zijn zeer geschikt
om spijzen warm te houden, of te
laten „sudderen", als men fornuis of
gasstel voor iets anders noodig heeft.
Goed schoonhouden en de pitten
iederen dag afsnijden is een eerste
vereischte om ze goed te laten branden zonder de karakteristieke, scherpe petroleumiucht te verspreiden.
Daarom is dan ook vooral het gebruik van blauwbranders aan te bevelen. Spiritustoestelletjes worden
bijna uitsluitend gebruikt bij picnics
en weekend-uitstapjes, om snel iets
te koken. Men moet er voorzichtig
mee omgaan. Wij kunnen er niet
genoeg den nadruk op leggen, dat
een petroleum- of spiritusstel nooit
mag worden bijgevuld, terwiji het
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nog brandt, waardoor reeds ontelbare malen onheil is gesticht. Het
moet eerst worden uitgedoofd, voordat men het van nieuwe brandstof
voorziet.
Vaten wasschen is een bezigheid,
die slechts weinige vrouwen met
enthousiasme zullen begroeten. Hiertoe maakt men het beste gebruik van
een of twee flinke geemailleerde teilen, al naar gelang van de grootte van
het gezin en den omvang van het
dagelijksch menu. Email is beter dan
papier mache, omdat dit laatste op
den duur niet tegen heet water kan.
Een groot gemak is, dat men in vele
keukens tegenwoordig een warm
water-reservoir aantreft boven de
gootsteen, wat het afwasschen, spoelen en ook het drogen van het vaatwerk bespoedigt. Houden wij ons
echter aan de oude manier, dan gebruiken wij een teil om in af te wasschen, de tweede om af te spoelen
en een afdruipbak om het vaatwerk
in te laten aflekken, zoodat de doek,
waarmede afgedroogd wordt, geen
overmaat van vocht op te zuigen
krijgt.
De gulden regel voor elke huisvrouw
is, dat na elken maaltijd het gebruikte
porselein en aardewerk dadelijk wordt
afgewasschen en niet blijft staan. Dit
laatste heeft ook het nadeel, dat de
uitdrogende etensresten zich er op
gaan vastzetten. Alles dus dadelijk
met water vullen, of in een teil met
water zetten; de messen dadelijk
schoonmaken, afvegen en wegleggen.
Het in het water zetten van koppen,
schotels, borden, enz. bespaart de
heeft van het werk. Sommige huisvrouwen geven er de voorkeur aan,
de vaten van een heelen dag in een
keer te wasschen, b.v. terwijl het
eten aan de kook is. Het valt niet
tegen te spreken, dat het Brie maal
op een dag wasschen van vuilgernaakt
vaatwerk meer tijd en heet water
kost, dan een maal. Worden kopjes
en vaatwerk dadelijk na het eten
gewasschen, dan neemt men eerst
alles onderhanden wat bij elkaar be-
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hoort, zooals kopjes, schotels, bordjes enz. Het wordt omgespoeld, met
de kwast afgedaan, afgespoeld en in
den spoelbak gelegd. Wascht men de
vaten slechts eenmaal per dag, dan
gaat men op dezelfde wijze te werk.
Het afdoen met een kwast — een
kleinen voor thee- en koffiegoed, een
grooten voor borden en schotels —
is de aangewezen weg. Voor potten
en pannen gebruikt men de ronde,
stijve borstels van espartogras, evenals staalkrulsponsjes en pannelappen.
Vim e.d.g. bewijzen hierbij eveneens
goede diensten, om vet en zwarten
aanslag te verwijderen. In het afwaschwater voor de vaten lost men
wat zeep op door middel van den
zeepklopper. Soda mag men in geen
geval bezigen bij kopjes, borden enz.
met een vergulden rand of ander
gouddëcor.
Lepels en vorken krijgen een afzonderlijke beurt; vooral zilveren lepels
en vorken mom niet met het vettige
water worden schoongemaakt. Is het
vaatwerk reeds \TO& de afwasch goed
afgespoeld en afgeborsteld, en daarna
in zeer heet water afgewasschen, dan
is het niet bepaald noodig, het daarna
nog eens in warm water na te spoelen, hoewel dit laatste het afdrogen
wel bespoedigt.
Glaswerk moet in niet al te heet water worden afgewasschen en mag niet
al te lang afdruipen, voordat het
wordt gedroogd, omdat er anders
licht strepen of vlekken op ontstaan
vooral op plaatsen waar het water
sterk kalkhoudend is. Men verleent
glaswerk een bijzonderen glans door
het met benzine af te doen en na te
wrijven met een linnen lap. Om
flesschen schoon te maken vult men
ze met water met salmiak en in
kleine stukjes gesneden aardappel,
stukjes krantenpapier of eierschalen ,
men schudt ze goed met dit mengsel
en laat ze dan eenigen tijd staan.
Daarna worden ze met schoon water
omgespoeld. Flesschen, die niet al
te vuil zijn, kan men gewoon met een
flesschenborsteltje reinigen. Vettige
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flesschen reinigt men door ze om te
spoelen met een warm mengsel van
zeep en soda, of soda met zemelen
of soda met zaagsel. Een slechte lucht
neemt -men uit flesschen weg door ze
uit te spoelen met lauw water en
mosterdmeel. Kristal wordt schoon
gemaakt met een zacht borsteltje in
matig warm water of water met
salmiak. Een weinig blauwsel in het
water verleent een schooners glans
aan kristallen voorwerpen. Deze
glans wordt nog verhoogd, door ze na
het afdrogen na te wrijven met zout
of spiritus. Aanzetsel in glazen verwijdert men met azijn.
Kostbare porselein moet alleen met
warm water worden afgedaan. Tuiten
van koffie- en theepotten maakt men
schoon met een smal borsteltje. De
bruine neerslag op theepotten verdwijnt door Vim of soda. Goed naspoelen met heet water. Voorwerpen
van aardewerk moeten in niet al te
heet water worden gewasschen en
afgespoeld, wijl daardoor het glazuur kan afschilferen.
Houten voorwerpen worden schoongemaakt met zand, Vim of een ander
reinigingsmiddel van dien aard. Soda
mag er niet voor worden gebruikt.
Ook een metalen borsteltje kan goede
diensten bewijzen. Voordat men dergelijke voorwerpen (broodplank, hakbord, enz.) weer in de kast zet, moeten ze goed droog zijn. In geen geval
legge men ze echter op fomuis of
kachel om te drogen, omdat ze dan
krom trekken en ten laatste gaan
barsten of splijten. Heeft het hout
een te donkere kleur aangenomen,
dan zet men ze in een teil en begiet
ze met een verdunde, heete oplossing
van chloor, waarin men ze eenigen
tijd laat liggen. Daarna goed afspoelen met schoon water.
Voor gouden of vergulde voorwerpen
mag men geen sodawater bezigen ;
deze moeten worden afgewasschen
in schoon water of hoogstens een slap
zeepsopje. In warm water spoelen,
afdrogen en met een wollen lap of
zeem opwrijven.
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Slalepel en -vork mogen, als ze van
hoorn zijn, alleen worden schoongemaakt in lauw water, zonder biimenging van bijtende stoffen als
soda, enz., daar ze anders hun vorm
verliezen Aluminium mag, zooals wij
reeds opmerkten, ook nooit met soda
in aanraking komen. Donker geworden aluminium krijgt men weer als
nieuw door afwrijven met zeep en
aluminiumkrullen. Hetzelfde resultaat bereikt men, door in den pan
rhabarber of appelen te koken. Geemailleerde pannen, lepels, en z. maakt
men het beste schoon met heet water
en soda, of met Vim. Is er iets aangebrand in een geemailleerde pan,
dan moet deze met soda en zout worden uitgekookt, tot de bruine korst
loslaat. Pannen droogt men het beste
uit met den uitgewrongen vaatdoek.
Daarna kan men ze nog even op de
warme kookplaat zetten (niet te
lang !) of verder uit zichzelf geheel
droog laten worden.
Bij kalkhoudend water krijgt men
spoedig ketelsteen. Bij pannen en
ketels met ketelsteen duurt het veel
langer, voordat de inhoud kookt,
wordt dus meer brandstof verbruikt.
Uitkoken met azijn of water met salmiak wil dit euvel dikwijls verhelpen. Bereikt men niet onmiddellijk
het gewenschte resultaat, dan de behandeling nog een paar maal herhalen. Uit geemailleerde pannen kan
ketelsteen verwijderd worden met
zoutzuur, waarbij men voorzichtlg
te werk moet gaan. Men spoele de
pan onmiddellijk flink uit. Aluminium echter mag onder geen beding
met zoutzuur worden behandeld. Een
stuk marmer in potten en pannen
gaat de vorming van ketelsteen eenigzins tegen ; ook zijn er speciale plaatjes in den handel, die heeten te helpen.
lizeren en gegoten ijzeren kookgereedschap kan schoongemaakt worden met sodawater en zand. Uitspoelen, met den vaatdoek omdrogen en
dan invetten met een stuk zwoerd of
een vet papier. lJzeren braadpannen
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worden, het beste als ze nog warm
zijn, met een papier afgenomen. Zien
ze er erg uit, dan kan men het met
zout doen.
Roest laat zich van ijzeren potten en
pannen verwijderen met fijn amarilpapier.
Blikken voorwerpen worden schoonemaakt in soda. Roestvlekken word en weggeschuurd met fijn schuurpapier of -linnen en ingevet. Kopererei maakt men schoon met azijn
en zemelen of met azijn en zout.
Nikkei wordt afgespoeld met heet
water ,
afgedroogd en met een zachten
doek gewreven. Men kan Vim nemen
om vuil kookgereedschap te reinigen.
Roestig geworden nikkelen voorwerpen wrijft men af met olie en met
een zachten doek na. Vertinde emmers en schotels borstelt men uit met
heet water, zeep en soda, waarna ze
goed worden uitgedroogd, vooral de
randen, waarin vaak water achterblijft. Verlakte voorwerpen, b.v.
dienblaadjes, mogen afgedaan worden met een slap zeepsopje, in geen
geval met soda. Beter echter is nog,
ze af te nemen met een in olie gedoopt lapje; vervolgens goed uitwrijven. Na het vatenwasschen mogen kopjes- en vaatdoeken niet nat
in een gesloten kast worden gehangen ; daarvoor krijgen ze vochtvlekken engaat de kast na korten tijd
muf rieken. Men hangt ze te drogen
boven het fomuis of in de open lucht,
of wel aan daarvoor bestemde haken
in den muur of in de keukendeur.
Na het vatenwasschen wordt de keuken gedaan. De op lak of veil gekomen spatten en andere vlekken
worden iederen dag met lauw water
verwijderd. Zooveel mogelijk met een
zeem nawrijven. Als de keuken een
goede beurt krijgt, worden de meubelen geheel afgenomen met water
waarin zemelen zijn gedaan en afgewreven. Ongeverfd hout wordt met
warm water en zand geschuurd, afgespoeld en droog gewreven. Tegels
worden afgedaan met een vochtigen
lap met zeep; spatten, die nog niet

Keukenschoonmaak

verdwenen zijn, neemt men weg met
Vim. Dan komen gootsteen en aanrecht aan de beurt. Zij worden uiten afgeboend met een harden borstel,
met warm water en een reinigingsmiddel als Vim enz., daarna met
schoon water afgespoeld en drooggemaakt. Zooveel mogelijk ook den
afvoer van de gootsteen reinigen. In
de keukenkastjes onder gootsteen
en aanrecht mogen geen natte dweilen of borstels of ander nat gereedschap worden geborgen, want deze
gaan weidra een vieze lucht verspreiden en tasten het hout aan.
Tenslotte wordt de vloer gedaan.
Eerst wordt er voorzichtig geveegd.
Is het een steenen vloer, uit tegels
bestaande, dan boent men met een
flink warm zeepsop van zachte zeep.
Vlekken neemt men weg met Vim.
Naspoelen met schoon water en
droog opnemen. Dit kan gebeuren
door den schoonen, goed uitgewrongen dweil om een bezem te knoopen
en zoo den natten vloer droog te
vegen ; dit haalt het lastige bukken
uit. Terrazzovloeren worden op dezelfde wijze behandeld, alleen met
dit verschil, dat deze van tijd tot tijd
met wrijfwas worden gedaan, waardoor ze mooi glimmen. Bij een vloer
van houtgraniet kan men volstaan
met vegen en verwijderen van spatten. Bij de wekelijksche goede beurt
wordt hij eerst behandeld zooals de
steenen vloer, daarna in de was genet en uitgewreven. Vloeren van
baksteen worden eveneens met warm
zeepsop geboend, met schoon water
nagespoeld en droog opgenomen. Is
een dergelijke vloer erg vuil, dan kan
men een beetje zoutzuur aan het
zeepsop toevoegen (zeer slecht voor
de handen). Cementvloeren boenen
met zeepsop of heet water met salmiak. Om de drie of vier weken wrijft
men zulk een vloer, als hij geboend
en goed droog is, in met vernis van
lljnol ie.
Dweilen, boenders en bezems worden
na gebruik zoo droog mogelijk weggelegd of -gehangen. Bezems en
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boenders moeten of en toe eens goed
worden schoongemaakt. Men doet
het beste met na de groote wasch het
heete, vette sop er over heen te gieten ; ook over den zeilwrijver of
„mop", nadat deze zooveel mogelijk
van olie is ontdaan. Daarna goed uitspoelen in schoon water. De bezem
moet hangend drogen ; borstels en
boenders kan men hangen of leggen,
maar dan met het hout naar boven,
daar antlers het vocht in het hout
trekt en bederf veroorzaakt. Na het
schoonmaken van de keuken vergete
men niet om ze, evenals na het koken, flink te luchten. Bij de goede
beurt, die de keuken krijgt, wordt
ook al het op de planken en aan de
muren hangende keukengereedschap
goed onderhanden genomen en ook
vensters, deuren en wanden afgenomen.
In de provisiekamer zijn orde en zindelijkheid allereerste vereischten.Vergeten en bedorven etensresten bederven de lucht en trekken insecten aan.
Het schoonmaken van de provisiekamer kan het best tegelijk met de
keuken gebeuren. Als men de planken
heeft belegd met wasdoek, linoleum
of geolied papier, vergemakkelijkt dit
het schoonmaken. Als men alles met
overleg verzet, kan men zelfs in een
kleine provisiekamer nog heel wat
bergen. Haken en latjes aan de deur
kunnen dienen om er mandjes, netten, boodschappentasch en keukengerei aan op te hangen of tusschen te
steken. Een gazen hor voor het venster doet uitstekend dienst in den
zomer, daar de provisiekamer voortdurend frissche lucht moet hebben,
zonder dat de vliegen naar binnen
kunnen komen.
Ook kelder en event. vliering mogen
niet worden overgeslagen en moeten
geregeld worden gelucht. Alle afval,
zooals houtwol, touw, pakpapier enz.,
die over den grond blijft liggen, is
uit den booze en biedt ratten, muizen en insecten een welkome schuilplaats. Worden in den kelder of op
de vliering levensmiddelen, bewaard,

Aardappelen

dan is het zeer aan te bevelen, ook
daar horren voor de vensters te laten
aanbrengen. Uitzwavelen verdrijft de
benauwde lucht, die veelal hangt in
diepe kelders en in vertrekken, die
lang ongebruikt staan. Vooraf worden deze vertrekken geheel leeg gemaakt en vensters en deuren goed
gesloten. Dan wordt de zwavel, die
men in een blikken bus heeft gedaan, aangestoken. Den volgenden
dag zet men alles wagenwijd tegen
elkaar open en laat het goed doortochten.
Wie een voorraad aardappelen wil
inslaan voor den geheelen winter,
moet allereerst een geschikte plaats
daarvoor hebben. Wie niet in het
bezit is van een drogen, koelen kelder, kan beter telkens een kleine hoeveelheid aardappelen koopen en die
gedurende kosten tijd in een kist of
mand in de keuken of in de provisiekamer bewaren. Anders gaat er veel
verloren door de rotting die optreedt
en bovendien kost het veel tijd om
de aangetaste aardappelen geregeld
te verwijderen. Aardappelen mogen
nooit in een gewone kist worden bewaard ; het beste is, ze in een soort
krat te doen, d.w.z. een kist, samengesteld uit latten, waartusschen telkens een paar centimeter ruimte is
gelaten. Zoodoende heeft de lucht
vrijen toegang, wat het bederf tegengaat. De bodem, eveneens uit latten,
moet naar de voorzijde schuin afloopen, zoodat steeds de onderste
aardappelen er uit rollen als de schuifwordt geopend. Een dergelijk krat
kan men zonder veel kosten en moeite
zelf wel in elkaar timmeren. Ook bestaan er voor dit Joel een soort vrij
hooge kooien, van stevig gevlochten
ijzerdraad, die denzelfden dienst bewijzen.
Bij zeer strenge koude is het aan te
bevelen, de aardappelen te bedekken
met een zware deken ; bij zacht weer
daarentegen elken dag het raam een
paar uur open zetten om te luchten.
Van tijd tot tijd wordt de voorraad
nagezien, om de aangestoken aard-
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appelen te verwijderen, om te voorkomen dat zij ook de rest aansteken.
Tegen het einde van den winter, in
Februari—Maart, wordt de rest nog
eens extra goed nagekeken en steekt
men de pitten voorzichtig uit met
een scherp mesje. Als de kelder te
licht is, hangt men een donkeren
doek voor het venster om het uitloopen tegen te gaan.
De beste tijd om aardappelen in te
staan is October. Ze moeten goed
droog zijn, en ook droog zijn geoogst.
De kelder dient tevens tot het bewaren van inmaak, fruit, eieren, wijn,
bier, enz., kortom alles, wat eenigen
tijd bewaard en frisch moet blijven.
Wat fruit betreft, merken wij op dat,
wie geen bepaald goeden kelder bezit, beter geleidelijk vruchten kan
koopen bij kleine hoeveelheden, dan
een grootere voorraad inslaan ; want,
al Is dit laatste voordeeliger, een
groot deel van dit voordeel gaat vaak
verloren door het bederven van een
aanzienlijk percentage van den voorraad. Om appelen en peren in goeden
toestand te bewaren moet kelder of
vliering droog en van goede luchtverversching voorzien, doch niet te
licht zijn. Dit laatste kan natuurlijk
verholpen worden door een donkeren
doek, gordijn of deken voor het
venster. Ooft voor wintervoorraad
mag geen viekken vertoonen en moet
nog niet ten voile rijp zijn, als men
het koopt. Appelen en peren bewaart
men het beste op houten rekken, uit
latten samengesteld, zoodat de lucht
er door kan trekken, en bedekt met
een laagje houtwol. Op elk rek wordt
slechts een laag vruchten gelegd,
waardoor het later gemakkelijk valt,
bij den eersten oogopslag het aangestoken fruit te verwijderen. Appelen kan men desnoods ook bewaren in vaten of kisten, die met zemelen of kaf zijn gevuld. Als handappelen, die zeer geschikt zijn om te overwinteren, noemen wij in de eerste
plaats de goudrenetten ; voor appelmoes en ander keukengebruik vindt
men verschillende soorten, die zeer

lang goed blijven. De rekken worden
elk voorjaar met heet loog schoongemaakt en goed in de zon gelegd,
om alle schimmelvorming den kop
in te drukken.
Eieren moeten eveneens bewaard
worden in een koele, goed geventileerde ruimte. Men moet voor het
conserveeren zooveel mogelijk eieren
van Maart en April gebruiken. De
voornaamste conserveeringsmiddelen zijn kalkmelk en waterglas. In
zaagsel of zemelen kan men ook wel
eieren bewaren, doch dan verliezen
zij veel van hun smaak. VOOr het inleggen moeten ze versch zijn en goed
worden afgewasschen.
Wijn moet in een koelen, drogen kelder liggend worden bewaard. Door
plotselinge temperatuursverwisseling
wordt de smaak nadeelig beinvloed.
Aangebroken flesschen moeten niet
lang blijven staan, anders verschaalt
de inhoud. Italiaansche, Spaansche
en Grieksche wijn kan echter lang
goed blijven in een aangebroken
flesch.
Inmaken van groenten gaat meer en
meer uit de mode, nu de busgroenten
zoo goedkoop zijn, al zijn zij in den
regel niet zoo smakelijk als eigen
inmaak. Heeft men zelf een moestuin
en vruchtboomen, dan spreekt het
wel vanzelf, dat men aan het inmaken gaat, vooral wanneer men een
gezin met veel kinderen heeft, aangezien het zelf maken van jam, zuurkool, boonen in 't zout enz. in zulk
een geval ontegenzeggelijk een aanmerkelijke besparing beteekent. Het
conserveeren vindt plaats door inleggen in zout (pekel), azijn en specerijen, door steriliseeren, door drogen en bij vruchten door koken en
toevoeging van suiker. Tegenwoordig
neemt men het meeste zijn toevlucht
tot wecken, dat, mits men de noodige
voorzorgen in acht neemt, bijna zonder uitzondering goede resultaten oplevert. Hoofdzaak is, dat de glazen
pot luchtdicht wordt afgesloten. Dit
bereikt men door een gummi-ring en
goed sluitend glazen deksel. Nadat
6
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de flacon is gevuld, wordt de ring op
den rand gelegd en daarop het glazen
deksel. Vervolgens worden de flacons in een heetwaterbad gezet en
zoolang verhit, als voor den inhoud
wordt vereischt. Gedurende deze verhitting worden de deksels door middel van stalen veeren of klemmen
op hun plaats gehouden. Door de
hooge temperatuur worden niet alleen de kiemen van bederf veroorzakende bacterien gedood, doch tegelijkertijd ontstaat in de flesch een
ruimte met verdunde lucht. Dit laatste heeft tot gevolg, dat de buitenlucht het glazen deksel vast op den
gummiring drukt en op die wijze
de flacon luchtdicht afsluit. De aldus
geweckte groenten en vruchten blijven zeer lang goed en uitstekend van
smaak, daar de bacterien, die er in
aanwezig waren, gedood zijn en er
geen nieuwe kunnen indringen.
Het Weck-toestel bestaat uit een van
gaten voorziene bodemplaat en een
rechtopstaande buis in het midden,
waarin gleuven zijn aangebracht.
Deze gleuven dienen om de veeren
in te steken, die op de deksels der
flacons drukken. Gaat men het toestel gebrulken, dan brengt men evenveel stalen veeren in de gleuven aan,
als men flacons gereed wil maken.
Vervolgens zet men achtereen de
verschillende flacons op de bodemplaat, na ze voorzien te hebben van
gummiringen en deksels, waarna men
de veeren omlaag drukt, tot ze op de
glazen deksels rusten, in het midden.
Zij moeten een matigen druk uitoefenen, want als de veer al te sterk
wordt gespannen is ze spoediger verlamd ; en bovendien loopt men gevaar, dat bij sterken druk het steriliseeren mislukt, vooral wanneer dit
bij niet zeer hooge temperatuur moet
plaats vinden.
Wil men van de lage flacons er eenige
boven op elkaar zetten, dan brengt
men boven de onderste, nadat deze
met de veer is vastgeklemd, een speciale schijf aan, welke eveneens in de
gleuf wordt vastgezet. Deze mag de
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veer van de flacon, die er onder staat,
niet aanraken. Op deze schijf zet men
de tweede flacon, vastgehouden door
de veer, enz.
Telkens, wanneer het toestel is gebruikt, moeten de veeren en losse
platen zorgvuldig worden afgedroogd
en op een drooge plaats bewaard.
Heeft men ze gedurende vrij langen
tijd niet noodig, dan doet men het
beste, ze in te smeren met plantaardig vet of olie. Het kan gebeuren, dat
de stalen veeren na een aantal jaren
hun veerkracht verliezen ; in dat geval kan men probeeren, ze met een
hamer weer in den vorm te brengen.
Gaat dit niet, dan kan men in elken
winkel, waar huishoudelijke artikelen worden verkocht, nieuwe aanschaffen.
Zoodra men alle flacons heeft vastgezet, gaat het geheele toestel in den
steriliseerketel. Vooraf, of ook wel
nadat het toestel er in is gezet, giet
men in den ketel zooveel water van
ongeveer dezelfde temperatuur als de
inhoud der glazen potten op dat
oogenblik, dat de glazen ongeveer
ter halver hoogte in het water staan.
Vervolgens zet men den ketel op het
vuur en verwarmt hem zoo lang, als
in de bijbehoorende gebruiksaanwijzing is aangegeven. Na verloop van
dien tijd neemt men den ketel van
het vuur, laat het toestel met de
glazen er nog een paar minuten in
staan, haalt het dan er uit en zet het
weer op een plaats, waar het niet
tocht, om of te koelen. Men zette het
niet direct op den vloer, vooral niet,
wanneer deze uit tegels, steen of cement bestaat, wijl daardoor de
warmte te snel aan de flacons wordt
onttrokken en het gevaar niet is uitgesloten, dat deze springen. Zijn de
flacons afgekoeld, dan worden zij uit
het toestel gelicht en in den kelder
gezet.
De thermometer in den kelder dient
om den warmtegraad te controleeren
en te kunnen nagaan, of deze bestendig bewaard blijft. Dit op peil houden van de juiste temperatuur be-
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reikt men het gemakkelijkste op een
vuur, dat naar believen kan worden
geregeld. Op een kolenfornuis kan
men, wanneer het water in den steriliseerketel de gewenschte temperatuur heeft bereikt, den ketel een
eindje verder van het vuur schuiven,
zoodat de temperatuur niet meer
stijgt, doch op hetzelfde punt blijft.
Na gebruik worden ketel en deksel
goed schoongemaakt en op een droge
plaats gezet. Ter besparing van ruimte kan men ook het verdere toestel
met veeren en al er in laten staan.
De thermometer zit in een afzonderlijke huls; dit instrument moet na
afloop worden opgehangen. Met den
thermometer moet niet te ruw worden omgegaan. Is hij gedurende vrij
langen tijd niet gebruikt, dan moet
men, voordat men hem weer in gebruik neemt, controleeren of hij nog
in orde is, door in een pannetje wat
water aan de kook te brengen en den
thermometer er in te houden. Stijgt
de thermometer regelmatig tot het
kookpunt (100 gr,) en daalt hij gestadig en regelmatig, als hij uit het
water is genomen, dan is hij in orde.
Stijgt en daalt hij echter niet regelmatig, doch met horten en stooten,
of wijst hij meer of minder dan 100
graden aan, dan is hij niet meer te
ge brui ken .
Er zijn verschillende soorten flacons
om te wecken, al naar gelang van
wat men te steriliseeren heeft. Zoowel de flacon als het deksel moeten
een glad geslepen rand hebben; de
gummiringen moeten goed zacht
zijn. Opzijde bezitten deze ringen een
uitsteekseltje, dat client om de flesschen te openen. Men koope steeds
flesschen, die gemakkelijk schoon
te houden zijn. Na het gebruik moeten de flacons en deksels flink schoongemaakt worden met warm sodawater. De gummiringen mag men
niet met een mes of ander scherp
voorwerp trachten te verwijderen.
Zoowel voor als na het gebruik moeten ze goed met een lauwe oplossing
van soda worden gereinigd en afge-
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spoeld in schoon koud water. Vervolgens worden ze uitgespreid op een
doek, om zoo te drogen. Men bewaart ze het beste, door ze om een
rond stuk hout op elkaar te leggen
op een koele, tochtvrije plaats.
Om de flacons te openen vat men de
uitsteeksels der gummiringen tusschen duim en wijsvinger goed vast
en trekt er funk aari. Hierdoor trekt
men den ring tusschen den rand van
de flesch en het deksel uit, zoodat er
lucht naar binnen dringt en men het
deksel gewoon van de flesch kan
nemen.
Onverschillig wat men wil steriliseeren : fruit, groenten, vleesch of
visch: alles moet beslist versch en van
de beste kwaliteit zijn. Het mag niet
lang blijven liggen, doch moet dadelijk worden geweckt. Voedingsmiddelen, waarin reeds een kiem van bederf schuilt, deugen niet voor steriliseering. VOOr het wecken moet
alles, wat men wil steriliseeren, goed
worden schoongemaakt. Men volge
de in de gebruiksaanwijzing gegeven
voorschriften, vooral wat betreft de
temperatuur en den duur van het
koken. Bekort het koken niet, want
dit neemt pas een aanvang als de
daarvoor aangegeven graad is bereikt. Bij glazen met een inhoud
van 2 liter kan men zelfs nog beter
lets langer laten koken. Voordat men
het deksel er op legt, droge men het
deksel en den rand van de flacon af.
Wie pas begint met steriliseeren
vange niet aan met het moeilijkste;
het is beter om met lets eenvoudigs
te beginnen, om zich dan later aan
meer gecompliceerde recepten te wagen.
Men richte zich naar de recepten in
de gebruiksaanwijzing en in kookboeken. Het kan nuttig of noodig
blijken, daarvan in een of ander opzicht af te wijken onder bepaalde
omstandigheden. Hiertoe mag men
echter eerst overgaan, als men eerst
de noodige ervaring heeft opgedaan.
De flacons moeten niet te vol worden
gedaan, opdat de inhoud bij het ste-
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riliseeren niet naar buiten kan dringen; vul de koude flacons niet met
lets warms en doe ook nooit lets
kouds in de flacons, als deze warm
zijn. Zet de flacons niet in koud water, op den tocht of op koude steenen. Neem ze ook niet uit het toestel,
voordat ze goed zijn afgekoeld. Als
de flacons in het toestel zijn gezet
om gesteriliseerd te worden, ziet men
eerst nog even na, of de gummiering
en het deksel goed liggen en of de
veer niet te sterk drukt, waartoe
men dezen even oplicht om te voelen.
Bij het steriliseeren moet het water
niet borrelen ; het kan op de vereischte temperatuur worden gebracht zonder sterke beweging.
Een of twee dagen na het steriliseeren zie men na, of de flacons werkelijk stijf zijn gesloten en of de inhoud
goed is. Vat de flesschen beet bij het
deksel, dan blijkt dadelijk, of dit
vast zit. De flacons mogen niet boven
op elkaar worden gezet ; in de eerste
plaats, omdat men dan de onderste
niet kan controleeren en in de tweede
plaats met het oog op het gevaar,
dat men loopt, om ze te breken.
Alvorens geweckte groenten enz. te
gebruiken kijkt men of ze er nog goed
uitzien, ruikt er aan en proeft ze
even. Als men maar even twijfelt,
moet de inhoud van de flesch worden
weggedaan.
De groote wasch. De groote wasch
brengt heel wat beslommeringen
merle, loch ook in dit geval kan men
zich door een praktische werkverdeeling de taak veel verlichten. Vele
huisvrouwen zijn in het bezit van
waschmachines, andere huren deze.
In het buitenland treft men vaak
woningblokken aan, die een gezamenlijk waschlokaal bezitten, met waschmachines en allerlei andere, tijd en
arbeid besparende, gemakken. Hier
te lande bestaat zoo lets echter niet,
bij ons weten, of komt het althans
slechts sporadisch voor.
Of een huisvrouw de wasch buiten
de deur geeft en ze nat, winddroog
of kastklaar weer terug krijgt, dan
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wet of ze de wasch aan huis doet of
laat doen, is min of meer een kwestie
van geld en — ruimte. Wie geen of
slechts weinig plaats heeft om te
drogen doet het verstandigste met
althans in den winter de grootste
stukken, zooals tafel- en beddelakens,
aan een waschinrichting toe te vertrouwen, die ze dan droog toegeslagen weer thuis bezorgt. Dat kost niet
zooveel en bespaart veel hoofdbreken en ergernis, want, als zulke stukken in huis lang moeten blijven hangen om te drogen, zijn ze soms alweer
vuil tegen dat ze afgenomen kunnen
worden. Er zijn helaas nog wasscherijen, waar het goed veel te lijden
heeft, maar er is toch al veel verbetering waar te nemen in inrichtingen,
die met de modernste machines werken. Natuurlijk houdt men nauwkeurig aanteekening van alles wat
de deur uitgaat en telt men het dadelijk na, als het terugkomt van de
wasscherij.
Teneinde geen stagnatie te brengen
in den dagelijkschen gang van zaken
in het huishouden door het doen van
de wasch, maakt de huisvrouw, die
zelf aan huis wascht, tijdig de noodige toebereidselen. Zij zorgt dat de
waschmachine gereed staat en kookt
b.v. een zoodanigen pot, dat er ook
reeds voor den volgenden dag is. Dit
moet een voedzaam maal zijn, want
wasschen is zwaar werk. Des avonds
voor den waschdag, wordt het goed
uitgezocht en in het water gezet. Dit
uitzoeken kan men zich besparen,
als men zich voor gewoonte houdt
om alles wat bij elkaar behoort in
afzonderlijke, poreuse zakken te doen
met verschillende opschriften, als:
kousen, bont goed, enz. Deze zakken
moeten in een goed geventileerde
ruimte worden opgehangen. De huisvrouw moet goed toezien, dat er geen
vochtig of zelfs nat vuil goed in
waschmand of waschzak komt, want
de daardoor ontstaande vochtvlekken in het goed gaan er bijna niet
uit, en na een paar maal wasschen
gaat het goed stuk op die plaatsen.
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Het goed moet in de week worden
gezet in zacht water, d.w.z. water dat
geen kalk bevat. Regenwater is daarvoor het beste. Aan dit water wordt
wat soda, geest van salmiak of wel
een weinig zuivere terpentijn toegevoegd. Tafel- en bedlinnen, handdoeken, ondergoed, bont goed, keukendoeken, zakdoeker , wollen goed,
zijden goed en kousen worden apart
gehouden. De fijne wasch wordt niet
tegelijk met de groote wasch in het
water gezet en gekookt. Men lette
op naalden, drukknoopjes en andere
metalen voorwerpen, die roestvlekken zouden kunnen veroorzaken. Eên
enkel gekleurd draadje kan bij het
uitkoken veel onheil stichten. Scheuren in het goed kan men beter maken, voordat het goed in de wasch
gaat, om erger te voorkomen. Met
bloed bevlekte stukken moeten afzonderlijk in lauw water met azijn
of in een sterke oplossing van soda
gelegd worden. Nadat het daar een
paar uur in heeft gestaan, moet het
water worden afgegoten en door
ander vervangen. Bij het in de week
zetten van bont goed moet geen soda
worden gebruikt.
Het in de week zetten van het goed
is van veel gewicht, daar dit het wasschen veel gemakkelijker maakt en
het goed veel minder te lijden heeft.
Kan het den avond te voren niet
gebeuren, dan legge men het goed
toch minstens een uur lang in warm
water met een temperatuur van ongeveer 36 gr., onder toevoeging van
een weinig „Bumus", een uitstekend
middel om het goed van vuil te bevrijden (echter geen waschmiddel).
Op den morgen van den waschdag
wordt het goed flink uitgespoeld of
uitgewrongen. Zeer vuil geworden
plekken, b.v. aan boorden en manchetten, zeept men met de hand in.
Voor de keukendoeken en ander grof
goed kan men een borstel gebruiken.
Vervolgens gaat het gesorteerde goed
in den waschketel, die met koud water is gevuld. In dit water heeft men
reeds zeeppoeder, of zachte zeep, of
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geschaafde zeep gedaan, in voldoende
hoeveelheid. Het goed moet losjes in
den ketel liggen, geheel onder water.
Wanneer het te stiff tegen den warmer wordenden wand van den ketel
wordt gedrukt, kan dit vlekken veroorzaken.
Het koken van de wasch, die daarbij
af en toe wordt geroerd, duurt een
kwartier. Langer koken maakt het
goed ge0. Als men een doorgesneden
citroenXin een zakje genaaid, laat
meekoken, wordt het goed wit en
laten wijn- en vruchtenvlekken zich
ook gemakkelijker verwijderen. Vervolgens neemt men het goed met een
waschtang of-lepel uit het sop en
I egt het in een tobbe of kuip, om wat
af te koelen. Wordt de wasch op deze
wijze behandeld, dan volgt het met
de hand uitwasschen op het waschbord, waarbij men tevens speciaal
let op eventueele vlekken. Ter verlichting van het zware werk moet de
tobbe op goede handhoogte staan.
Nu worden de stukken uitgewrongen
en nog eens in schoon water gekookt;
men kan ze echter ook met kokend
water begieten, wat bijna op hetzelfde neerkomt, vooral wanneer men
in dit water een of ander waschmiddel doet, dat de zeepresten oplost. Het nog zeep bevattende goed
mag onder geen enkele voorwaarde
eerst in koud water worden uitgespoeld, daar de zeepdeeltjes dan hard
worden en de wasch er grauw en
onooglijk gaat uitzien.
Na het uitkoken of begieten met heet
water, spoelt men het goed net zoo
lang in lauw en daarna koud water
uit, tot het water helder blijft. In
het laatste spoelwater kan men desgewenscht wat opgeloste blauwsel
doen, waardoor het goed een fraaie
heldere tint krijgt. Het zware op het
waschbord uitwasschen wordt de
vrouw thans veel uit de hand genomen door de waschmachine. Zelfs
het vermoeiende draaien heeft men
overwonnen, door aan dergelijke machines een kleine electro-motor aan
te brengen, die op het lichtnet kan
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worden aangesloten en weinig onderhoud vergt.
Men onderscheidt in waschmachines
verschillende systemen. Bij die machines, welke gelijktijdig koken en
wasschen, moet de geweekte wasch
in koud zeepsop worden gezet. Bijzonder vuile plekken zeept men vooraf goed in en wrijft ze door de handen.
Nadat ze een kwartier lang heeft gekookt kan het goed in de machine
zelf eerst met heet, dan met minder
warm water uitgespoeld worden. Het
overgebleven zeepsop kan dienen om
er het bonte goed in te wasschen
Bij waschmachines, die het goed alleen wasschen, moet men de wasch,
voordat men ze er in doet, eerst een
kwartier in den waschketel gekookt
hebben. Daarop moet de machine
tot op de daarin aangegeven hoogte
worden gevuld met heet zeepsop,
waarin de stukken gelijkmatig worden neergelegd. Vervolgens wordt de
machine een kwartier lang gedraaid.
Nu wordt het goed er uit genomen,
door den wringer gedraaid of met de
hand uitgewrongen. De verdere behandeling gaven wij hierboven reeds
aan. Het heete sop kan, indien de
wasch niet al te vuil is, meer dan 6enmaal worden gebruikt. Wordt het
koud, dan moet het vervangen worden door versch heet zeepsop.
Bij waschmachines, die het goed
wasschen, spoelen en dooreen schudden, wordt de wasch aanvankelijk
behandeld zooals bij het zooeven beschreven systeem. Na het wasschen
laat men het sop uit de machine loopen en de wasch wordt eerst in heet,
vervolgens in minder warm water uitgespoeld; daarna wordt het goed ongeveer 3 minuten lang dooreen geschud in de machine. Zoowel bij het
koken in der waschketel als bij het
gebruik van de waschmachine moet
men zich steeds precies aan den aangegeven tijd houden en niet op de
gis werken.
Van het bonte goed moet men nagaan, in hoeverre het tegen uitkoken
bestand is, teneinde het door elkaar
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loopen van de kleuren tegen te gaan.
Indanthren goed kan men gerust
tegelijk met het witte goed wasschen ;
dit hindert niet.
Het uitwringen van het goed kan,
zooals gezegd, met de hand geschieden, wat echter zeer zwaar is, of met
den wringer, die uit twee gummirollen bestaat, waartusschen het goed
doorgedraaid wordt, en die gemakkelijk aan kuip of waschmachine aan
te brengen is. Door te sterk wringen
lijdt het weefsel. Bij een wringer
heeft men vaak last van het breken
van paarlemoeren en beenen knoopen. Wollen goed en zijde mogen niet
worden gewrongen, doch moeten
worden uitgeknepen.
Het ophangen en drogen van het goed
moet, voor zoover daartoe mogelijkheid bestaat, in de open lucht geschieden. Dit is ontegenzeggelijk veel
beter dan binnenshuis. Buiten neemt
het goed een heerlijk frissche lucht
aan. Voordat men het natte goed ophangt, wordt het touw of ijzerdraad
eerst met een schoonen, drogen doek
afgeveegd. De waschklemmen draagt
men mede in het schort of in een
mandje, dat men eveneens aan het
touw hangt, zoodat men niet telkens
behoeft te bukken.
Bont goed mag niet in de zon hangen,
doch moet op een schaduwrijk plekje
drogen. Wollen goed, zooals pullovers, moet met een witten doek bedekt worden. Zoodra dit goed droog
is, legt men het in den goeden vorm
op een doek en strijkt het aan den
verkeerden kant met een matig warm
ijzer. In geen geval mag wollen goed
in de zon of bij het fornuis worden
gedroogd.
Zijden goed wordt op dezelfde wijze
behandeld, evenals goede zijden kousen. De andere kousen hangt men bij
het been op. In den winter maakt
men, om kTeinere stukken te drogen,
veel gebruik van een z.g. drooghekje,
dat om kachel of fornuis kan worden
gezet en na gebruik wordt toegekiapt, zoodat het bijna geen plaats
inneemt.
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Gesteven goed neemt niet zooveel
vuil aan en blijft dus langer schoon.
Tafellakens, servetten, schorten enz.
worden dan ook vaak licht gesteven.
Daartoe wordt 50 gram stijfsel opgelost in koud water, fijn geroerd en
daarna, terwijl men voortdurend
blijft roeren, met ongeveer 2 liter
heet water verder aangemaakt, tot
zij er tenslotte glazig uitziet. Hoe
dunner de stof is, hoe dunner ook de
stijfsel moet zijn. Het nog natte goed
wordt in de stijfsel gedoopt, die men
er geheel laat indringen, uitgewrongen en dan opgehangen om te drogen.
Voile en ander zeer fijn weefsel kan
men ook stijven met gelatine (2
blaadjes op 1 /2 liter water) en kant
met suiker (20 gram op 1/2 liter water). Voor het stijven van heerenoverhemden en boorden kan men
het beste de kleine zakjes glansstijfsel nemen, die in den handel zijn, en
welke precies volgens voorschrift
wordt opgelost. Ook kan men 50 gram
stijfsel met een koffielepel borax in
een halven liter handwarm water
dooreenroeren. Voor boorden, die
zeer stijf moeten zijn, neemt men
nog lets meer stijfsel. Die deelen van
de hemden, welke gesteven moeten
worden (het kleine halsboordje niet
te vergeten) en de boorden worden
door de .stijfsel gehaald, die er goed
wordt ingewreven. Het is wel aan te
bevelen om alles, wat gestreken moet
worden, v6Or het strijken nog een
paar uur opgerold te laten liggen.
Men kan er echter ook dadelijk mee
beginnen.
Dit strijken van gesteven goed gebeurt als volgt: met een heet ijzer
eerst, zonder te veel te drukken, het
stuk goed aan den verkeerden kant
strijken en vervolgens, het ijzer stevig aandrukkend, aan den goeden
kant. Onder het strijken trekt men
het stuk, dat men onder handen heeft
in den goeden vorm. Zoodra het stuk
afgestreken en stijf en droog is, gaat
men er met een even vochtigen doek
overheen en strijkt dan nog een keer
over, sterk op het ijzer drukkend, om
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den glans te verhoogen.Om de knoopsgaten niet zoo hard en stijf te maken,
dat het knoopje er bijna niet door
kan, maakt men het aan den achterkant een weinig nat. Het strijken van
stijve boorden vereischt veel oefening. Zonder praktische voorlichting
zal men er niet licht in slagen. Het
strijken van slappe en halfslappe
boorden echter kan heel goed aan
huis gebeuren. Ook hierin moet men
altijd een ietsje stijfsel doen; dan zien
ze er beter uit, blijven langer schoon
en kunnen beter worden gewasschen.
De stijfsel, die aan het strijkijzer
blijft kieven, verwijdert men met een
stukje stearinekaars.
Het eenvoudigste is wel, als men het
goed, dat gestreken moet worden,
zoo van de lijn kan nemen en dadelijk strijken. Is de wasch echter kurkdroog, dan moet ze vooral de door
de stijfsel gehaalde wasch (gekookte
stijfsel) — worden ingevocht vOer
het strijken of mangelen en eenigen
tijd zoo blijven liggen, bij voorkeur
een geheelen nacht, om het vocht er
gelijkmatig in te laten trekken. Het
invochten kan met de hand geschieden of met een klein, speciaal toestelletje, waarmede het water over
het goed wordt gesprenkeld. VOOr
het strijken of mangelen worden de
groote stukken, zooals tafel- en beddelakens, door twee personen gerekt,
glad gestreken en opgevouwen. Wie
niemand heeft, om daarbij de behulpzame hand te bieden, kan zich op de
volgende wijze behelpen : aan de eene
zijde wordt het laken in tweeen gevouwen en met een paar tafelklemmen aan de tafel bevestigd; dan
vouwt men den anderen kant in
tweeen en trekt het goed met beide
handen glad. Bij servetten, zakdoeken, hand- en keukendoeken is
het voldoende, ze wat glad te strijken
en op te vouwen. Het mangelen kan
tegenwoordig gebeuren met electrische stoomwalsen of rollen, hetgeen de taak der huisvrouw aanmerkelijk verlicht. Kanten en borduurwerk strijke men later met het ijzer
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uit. Borduurwerk strijkt men eerst
op den goeden kant en drukt het
daarna van den verkeerden kant uit.
Daar alles, wat zittende gedaan kan
worden, veel beter is voor de gezondheid dan staand werk, moet de
huisvrouw ook zooveel mogelijk zittende strijken. Daartoe moet de
stoel op de juiste hoogte worden gebracht, om goed bij de strijkplank te
kunnen. Een verstelbare stoel of een
verstelbare strijkplank is daarvoor
natuurlijk het beste. Aileen bij het
strijken van gesteven goed, hetwelk
een zoo stevigen druk vereischt, dat
deze niet zittende kan worden uitgeoefend, mbet men wel blijven staan.
De strijkplank moet bedekt zijn met
een zeer schoonen doek, die er met
bandjes omheen wordt gebonden of,
stijf aangetrokken, aan de onderzijde
van de plank met roestvrije drukknoopjes wordt vastgemaakt. Voor
het strijken van blouses, jurken enz.
kan men niet buiten een mouwstrijkpl an kje. Snoerspanners en snoerrollers gaan het lastige kronkelen van
het snoer van het electrische strijkijzer tegen, dat verre de voorkeur
verdient boven een gewoon ijzer.
Zeer practisch zijn electrische ijzers
met regelbare warmte en een steun
om het overeind te kunnen zetten.
Ook wordt nog wel gestreken met
houtskool-, spiritus- en gasstrijkijzers.
Men vergete niet, een asbestplaatje
op de strijkplank te zetten voor het
ijzer, of een klein roostertje. Goed,
dat stuk is, moet reeds onder het
strijken terzijde worden gelegd om
gemaakt te worden, ten eerste omdat
het dubbel werk veroorzaakt om het
er later uit te zoeken en ten tweede
omdat men, als het niet tijdig wordt
uitgeschoten, gevaar loopt, dat het
stuk in de kast komt.
Pas gestreken of gemangeld goed
moet niet dadelijk in de kast worden
gelegd, met het oog op het vocht dat
het nog bevat. Men spreidt het wat
uit en laat het zoo een nacht liggen.
Den volgenden dag wordt al het goed,
dat klaar is, nageteld en onder in de
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kast gelegd. Een linnenkast, die goed
is ingedeeld, maakt het bijvoegen en
uitnemen van het linnengoed gemakkelijk. Vooral verstelbare, uitneembare planken vormen een groat gemak. Men kan de afzonderlijke stapeltjes met een band of lint bijeen
binden. Een inventarislijstje, met
punaises aan de binnenzijde van de
kast vastgestoken, is zeer praktisch
en bewijst goede diensten.
Wollen en zijden goed wordt aan den
verkeerden kant gestreken. Over
plooien legt men een stuk vloeipapier
of een vochtigen doek en strijkt ze
op den goeden kant. Wollen en zijden
kleedingstukken en ander goed, dat
slecht tegen wasschen kan, laten zich
ook uitstekend met benzine schoonmaken. Hierin wordt het goed niet
gewreven, doch eenvoudig in de vloeistof gedrukt, die net zoo dikwijls verwisseld wordt, tot ze schoon blijft.
Op deze wijze gaat het plissk er niet
uit. Het zal wel overbodig zijn er nog
eens nadrukkelijk op te wijzen, dat
benzine, met het oog op het groote
brandgevaar, nooit in de nabijheld
van vuur of ander dan electrisch
licht mag worden gebruikt. Zoowel
voor als na het gebruik moet ze op
een veilige plaats, in een kast of den
kelder, in goed afgesloten flesschen
worden bewaard.
Voordat ze gewasschen worden moeten tulle en kanten gordijnen goed uitgeschud en waar noodig hersteld
worden. Daarop vouwt men ze in
vieren, hecht ze met een grooten lossen steek en laat ze dan 's nachts op
de gewone manier weeken. Den volgenden morgen worden ze uitgespoeld
en door een warm sop van vlokkenzeep of zeeppoeder heen en weer gehaald. Ze mogen niet gestampt of
door de handen gewreven worden.
Na het spoelen laten uitdruipen en
voorzichtig de rest van het water er
zooveel mogelijk uitdrukken. In geen
geval uitwringen ! Heeft men de gordijnen graag een beetje stijf, dan kan
men ze door zeer dun gekookte stijfsel of een slappe oplossing van gela-
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tine halen. De pordijnen nemen een
creme kleur aan, als men ze in slappe
thee doopt; men kan ze ook creme
verven met een speciale verf, die
daarvoor in den handel is. De vochtige gordijnen worden gedroogd met
behulp van een gordijnspanner. Is
men niet in het bezit van zulk een
spanner, dan kan men op de volgende
wijze te werk gaan : men bedekt het
karpet of tapijt met een schoon beddelaken en speldt daarop het gordijn
met kleine tusschenruimten vast met
roestvrije spelden. Het strijken van
groote gordijnen is een lastig werkje,
daar zij hierdoor vaak gaan trekken.
Glasgordijntjes doet men eenvoudig
in vochtigen toestand op de roeden
en laat ze zoo drogen.
Grauwe vlekken in het goed, ontstaan door dat het te lang heeft gelegen in een zinken tell van niet al
te goede kwaliteit, gaan er uit met
zure melk. Men kan een dergelijk
stuk goed ook eenigen tijd laten
liggen in warm water met azijn, uitspoelen en daarna koken in water
met wat soda. Tenslotte goed door
schoon water halen. Verschroeide
plekken in het goed worden met koud
water bevochtigd; daarop wordt het
stuk goed in de zon gelegd en de vlek
met zout bestrooid. Is de plek erg geschroeid, dan bestrijkt men ze met
een oplossing van chloorkalk (1 dl.
chloorkalk op 9 dln. water) en spoelt
dan goed uit. Bij gesteven goed moet
men, voordat men deze behandeling
toepast, eerst de stijfsel uit het goed
wasschen. Vergeeld linnengoed krijgt
men op verschillende manieren weer
wit. Men kan het een paar dagen in
karnemelk leggen en dan in schoon
water uitspoelen. Ook kan men het
koken in water, waarin men waterstofsuperoxyde heeft gedaan (150
gram op 10 liter water). Of men kan,
na het koken, in het laatste spoelwater wat blauwsel doen, of een
scheut gezuiverde terpentijn. Na elk
dezer behandelingen laat men het
goed, voor zoover dit mogelijk is,
in de zon drogen. Bevroren wasch-
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goed neemt men voorzichtig van de
lijn, er vooral voor zorgende dat het
niet kraakt, waardoor het weefsel zou
breken. Overigens kan men dit bevriezen voorkomen door in het laatste
spoelwater een handvol zout te doen.
Evenwel mag men in het laatste
spoelwater van babyluiers geen zout
doen, daar dit het teere huidje zou
kunnen schaden.
Houten waschtobben of waschmachines moeten na het gebruik worden
uitgeboend met zeepsop en met
schoon water uitgespoeld. Goed uitdrogen en tobben ophangen. Als ze
langen tijd ongebruikt staan, drogen
tobben en waschmachines te veel uit
en gaan de duigen wijken, zoodat ze
lekken. Voordat men ze dan in gebruik neemt, vult men ze met water
en laat ze zoo lang staan, tot de
naden weer dicht getrokken zijn.
Zijn de ijzeren koepels roestig geworden, dan moeten ze met een stalen borstel afgeborsteld worden of
met schuurpapier afgeschuurd, omdat men anders gevaar loopt, dat er
roestvlekken in het goed komen, als
dit er langs sleept. Als de hoepels
van roest zijn bevrijd, moeten ze met
zwarte spirituslak worden bestreken.
Bij het aanschaffen van groote zinken
of verzinkte teilen voor de wasch,
moet minder op den prijs worden
gelet, dan op de kwaliteit. Een goedkoope teil van minderwaardige hoedanigheid gaat veel minder lang mee
en komt dus duurder uit. Telkens
moet de teil na het gebruik worden
schoongemaakt met zeep en salmiak
en uitgespoeld met schoon water.
Het vuur onder den waschketel legt
men eerst aan, als de ketel gevuld is.
Zoo lang het vuur niet geheel uit is,
mag de waschketel niet geheel geledigd worden. Waschmachines moeten goed warden uitgeboend en uitgedroogd. Waschmanden reinigt men
met spiritus, of met zeepsop. Goed
afspoelen met schoon water en drogen. Een paar onder den bodem van
de mand bevestigde latten gaan de
slijtage tegen en verhinderen het
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rotten van de teenen, als de mand op
een vochtige plaats staat. De waschlijn wordt na het gebruik droog opgerold en het beste in een zakje of in
een doek gewikkeld in de kast bewaard. Vuil geworden waschlijnen
wikkelt men om een waschbord en
boent ze af met een sop van zeep en
soda; daarna uitspoelen en drogen.
In plaats van een waschlijn van touw
kan men zich ook bedienen van dik,
verzinkt ijzerdraad, dat men altijd
met een schoonen doek afveegt, voordat de wasch wordt opgehangen.
De waschklemmetjes worden eveneens, om stoffig en vuil warden tegen
te gaan, bewaard in een zakje of doek.
Strijkijzers, zoowel gewone als electrische, worden na het gebruik, als
ze nog warm zijn, met stearine ingewreven. Daardoor worden ze goed
glad en roesten is uitgesloten. Is een
strijkijzer roestig geworden, dan kan
het worden afgeschuurd met fijn
schuurpapier.
Dat na het doen van de wasch alles
netjes wordt opgeruimd is iets, dat
geen betoog behoeft.
De groote schoonmaak. De groote
schoonmaak vormt nog altijd het
schrikbeeld van het geheele huisgezin, zoowel van man en kinderen
als — van de huisvrouw zelf, die het
heusch niet als een pretje beschouwt,
maar als een noodzakelijk kwaad.
Door alle kamers, keuken, kelder,
kasten enz. geregeld goed schoon te
houden verlicht men zich wel is waar
de taak van de groote schoonmaak,
maar geheel en al kan deze toch niet
terzijde worden geschoven. Het is
absoluut noodig, dat minstens eenmaal per jaar alles van zijn plaats
gaat, om stof te verwijderen achter
kasten enz. waar men anders ntet bij
kan, en uit laden en kasten opruiming te houden onder de vele dingen,
die zich daar in den loop van een
jaar verzamelden en waarbij zich
veel bevindt, dat niet meer te gebruiken is. Als men daarbij met overleg te werk gaat, is men er spoedig
doorheen.

De groote schoonmaak

Zoolang nog gestookt wordt, beginne
men niet aan de groote schoonmaak,
al heeft de huisvrouw nog zoo graag
het heele huis schoon tegen het begin
van het voorjaar.
Men make van te voren een algemeen
plan op van de volgorde, waarin men
de kamers zal doen; dit plan hangt
voor elk gezin af van het aantal
handen, dat aan het werk zal deelnemen.
Alles, wat men voor de schoonmaak
noodig heeft, als: stofzuiger, bezems,
mattenkloppers, enz. moet prima in
orde zijn en hulpmiddelen als zeep,
Vim, soda, was e.d.g. moet men in
voldoende hoeveelheid in huis hebben.
Het menu gedurende den schoonmaaktijd moet vooraf worden opgemaakt en alles ingeslagen. Voor zoover dit mogelijk is, moet reeds des
avonds het middagmaal voor den
volgenden dag gereed worden gemaakt.
Denk er aan, dat door elke onderbreking van het werk veel tijd verloren gaat. Daarom verdient het aanbeveling, alle werkzaamheden, die
v6Or de groote drukte kunnen worden
uitgevoerd, ook van te voren af te
doen, zooals het zoowel van binnen
als van buiten in orde brengen van
haarden en kachels, event. centrale
verwarming, gordijnen wasschen,
zoodat de kamers niet nog een paar
dagen na de schoonmaak een ongezellig aanzien behouden door de kale
ruiten, en het uithalen en weer in
ruimen van laden.
Nadat de kleeren- en Iinnenkasten
zijn leeggemaakt, worden ze met een
niet te sterk zeepsopje of water met
salmiak gedaan en daarna met schoon
water. Men laat de deuren open staan
om het drogen te bevorderen. De
planken worden van schoon kastpapier voorzien. Kasten, die muf
rieken, worden uitgezwaveld. Als
de kast geheel leeg is, wordt op een
vuurvaste onderlaag een blikken bus
met zwavel gezet; men steekt de
zwavel aan en doet de deuren toe.
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Een paar uur later wordt de kast geopend, en laat men ze goed uitluchten. Als de kast weder wordt ingeruimd, houdt men het wintergoed
er uit, om dit afzonderlijk tegen de
mot te beschermen. Zeer praktisch
is het aanbrengen van haken, banden
en ringen in de kast; op die wijze
krijgt men een goed overzicht van
dassen, kousen, ochtendjaponnen,
enz., die men dan ook gemakkelijk
bij de hand heeft. Een klein sachet
met b.v. lavendel verspreidt, vooral
in de linnenkast,een aangename lucht.
Schoenen en laarzen moet men liever
niet in de kleerenkast zetten, daarvoor kan men beter een afzonderlijk
kastje houden, met een gordijntje of
ventilatie-gaten.
Boekenkasten en boeken worden
stofvrij gemaakt met den stofzuiger.
De boeken worden rij voor rij van de
planken genomen en van alle zijden
met den stofzuiger behandeld. Is ook
de plank schoongemaakt, dan komen
de boeken weer op hun plaats. Zooder stofzuiger kost dit alles veel meer
tijd en moeite. Dan bevrijdt men de
boeken het beste van het stof voor
het open raam met een borstel of
kwast. Men kan het stof ook verwijderen door de boeken open en toe
te klappen, loch daarbij moet men
voorzichtig te werk gaan. Werken
van waarde en zware boeken mogen
niet op die manier worden behandeld.
Brochures, dunne boekjes en losse
afleveringen kan men gerust ujtkloppen. De boekenplanken worden
altijd met een drogen doek afgenomen. Gedurende de groote schoonmaak moeten open boekenkasten
natuurlijk met een gordijn of oud
laken worden afgesloten.
Zoodra alle toebereidselen zijn getroffen, kan de eigenlijke groote
schoonmaak een aanvang nemen.
Het meest praktische is, om telkens
een kamer tegelijk onder handen te
nemen, en of te maken, zoodat er
ten minste altijd althans een vertrek is, dat in orde is gebracht en
waar men in zitten kan. Buitendien

Doen van de kamers

zijn wisselende bezigheden niet zoo
afmattend als achter elkaar niets
antlers doen dan ramen schoonmaken, vloeren doen, stofzuigen, enz.
Bij het doen van de kamers gaat men
aldus te werk: de kleine meubelstukken worden in de gang of tijdelijk in
een ander vertrek gezet; schilderijen,
platen, porselein, glaswerk e.d.g.
brengt men in de keuken, om daar
schoongemaakt te worden. Overgordijnen worden, na met den stofzuiger te zijn behandeld, afgenomen en
in een ander vertrek gelegd. Bij het
afnemen van de gordijnen dient men
er goed op te letten, hoe ze gehangen
hebben, ten einde daarmede geen
last te hebben, als ze weer worden opgehangen. Bezit men geen stofzuiger,
dan moeten bekleede meubelen en
overgordijnen zooveel mogelijk in de
open lucht worden uitgeklopt. Tapijten moeten bij de groote schoonmaak opgenomen en flink uitgeklopt
worden. Zeer groote, zware tapijten,
die slecht te hanteeren zijn, laat men
door een schoonmaakbedrijf weghalen en kloppen. Over de lampekappen worden, na dat ze zijn schoongemaakt, een doek gehangen. Bekleede meubelen, die in de kamer
blijven, worden met den stofzuiger
behandeld of men legt een vochtigen
doek over de bekleeding en klopt ze
zoo uit; daarna worden ze zorgvuldig
toegedekt.
Wordt de parketvloer met staalkrullen gedaan, dan wordt daarmede vervolgens een aanvang gemaakt. Hiermede gaat samen het van den wand
schuiven van kasten, buffetten en
andere zware stukken, zoodat men
daarachter het stof kan verwijderen.
Om ze gemakkelijk van hun plaats
te kunnen schuiven legt men een
stukje tapijtgoed of een ouden vilten
pantoffel onder elken poot De wand
achter de boekenkast wordt schoongemaakt, als de kast is leeggehaald.
Kasten, die niet of heel moeilijk zijn
te verplaatsen kunnen aan de achterzijde stofvrij gemaakt worden met
speciaal daarvoor gemaakte, smalle
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bezempjes. Vervolgens worden muren en plafonds voorzichtig afgenomen of met den stofzuiger gedaan.
De jaloezieen worden gedaan met
water waarin wat salmiak, met
schoon water afgespoeld en afgedroogd. Hiertoe zijn meerdere doeken noodig. Nu volgt het schoonmaken van ramen, vensterruiten, kozijnen, deuren en plinten. Hiermede
gaat samen het doen van de vloerbedekking, onverschillig of de zeuit
linoleum of parket bestaat, dan wel
of de vloer gewoon is geyerfd, wanneer het nat wordt behandeld. De
in het vertrek gebleveri en niet toegedekte meubelstukken afstoffen. Nu
kunnen de andere schoongemaakte
meubelen, tapijten, schilderijen, porselein en andere voorwerpen weer op
hun plaats worden gezet en de overgordijnen opgehangen.
In de slaapkamer worden met veeren
of.kapok gevulde kussens en peluwen
goed geschud of met den stofzuiger
behandeld. De rest van het beddegoed en de matrassen warden eveneens met den stofzuiger gedaan of
uitgeklopt. Al het beddegoed moet
zoo lang mogelijk en liefst in de open
lucht flink worden gelucht.
In de keuken wordt allereerst, indien
men op een fornuis kookt, dit laatste
van zijn plaats genomen en grondig
schoongemaakt, zoowel van binnen
als van buiten. De pijp wordt uit den
schoorsteen gehaald en het roet verwijderd, waarna de pijp met kachelglans wordt gepoetst. Gasstel of gasfornuis, petroleumstel, spirituskoker
worden eveneens van hun plaats genomen en in- zoowel als uitwendig
terdege schoongemaakt. De kookplaten worden voorzichtig gereinigd
en gepoetst. De uitgeruimde keukenkasten worden met water met salmiak uitgedaan, waarna men ze met
schoon water nadoet en goed droog
laat worden. Dan worden de planken
van schoon kastpapier en nieuwe
randen voorzien en zet men den inhoud er weer in. Vervolgens worden
de kasten van buiten gedaan en de
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geverfde muren en houtwerk alsmede
de tegels afgenomen. Thans komt het
aan den muur hangende en op de
keukenplanken staande kookgereedschap aan de beurt; dit wordt uitgespoeld en gedroogd en, voor zoover
noodig, gepoetst. Tenslotte doet men
ramen en vensters, kozijnen, deuren
en plinten, aanrecht- en gootsteen
en den grond. Hoe dit alles geschiedt
hebben wij reeds eerder in dit hoofdstuk aangegeven.
Als de plafonds in woon- of slaapvertrek worden gewit, moeten de
meubelen er zooveel mogelijk uit
worden genomen. Wat er niet uit
kan, moet met oude lakens of desnoods kranten worden toegedekt.
Ook het behangsel of de wandbespanning beveiligt men tegen kalkspatten,
door er lakens of kranten tegen aan
te spelden. Over kleeden of tapijten
legt men eveneens lakens of kranten.
Het verdient aanbeveling voor iedere
huisvrouw, om een inventaris op te
maken, d.w.z. een lijst aan te leggen
van alles wat zij in huis heeft aan
linnengoed, zilver- en glaswerk, enz.
Is zij voldoende administratief aangelegd, dan kan zij hiervoor een kaartsysteem inrichten, wat voor dit doel
beter geschikt is dan een boek. Het
samenstellen van zulk een inventaris
en het eerste tellen van den boel kost
natuurlijk vrij wat tijd en moeite,
doch bij den jaarlijkschen grooten
schoonmaak kan men dan ook bij het
uit- en weder inruimen van de laden
de verschillende posten zonder moeite
vergelijken en de noodige veranderingen aanbrengen. Hoofdzaak is, dat
menprecies weet wat men aan lijfen beddegoed, tafellinnen, zilver,
lepels, messen, vorken, glaswerk en
porselein bezit. Ook boeken, k eukengerei, meubelstukken enz. kan men
in de lijst opnemen. Zoo kan men
ieder jaar gemakkelijk nagaan, wat
er gebroken of weggeraakt is en due
aangevuld moet worden. Moet de
verzekeringsmaatschappij voor het
een of ander schadevergoeding betalen, dan loopt dit altijd gladder
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van stapel, wanneer de huisvrouw
aan de hand van haar inventaris kan
aantoonen, wat zij heeft gehad.
Tafeldekken en tafeldienen. Aan een
behoorlijk gedekte tafel, waarop het
opgediende eten tot zijn recht komt,
smaakt ook een eenvoudige maaltijd
veel beter. Daarom moet de huisvrouw niet alleen wanneer er gasten
komen, doch iederen dag, als men
onder elkaar is, werk van de tafel
maken. Het kost immers weinig
mOêr tijd en moeite, die rijkelijk
wordt beloond door het bereikte
effect; immers, dan behoort de tijd,
dien men aan tafel doorbrengt, tot
de aangenaamste dagelijksche verpoozingen.
Bij het dekken houde men het volgende in het oog. De messen worden
rechts, de vorken links van de borden
gelegd. Soep- en dessertlepels en
fruitmesjes liggen dwars achter het
bord. Rechts daarvan staan glazen,
links eventueele schoteltjes voor
broodjes, compote enz., alsmede
schaaltjes om beentjes en graten op
te leggen. Aan de buitenste zijde
staat of ligt steeds datgene, wat men
het eerste noodig heeft. Het eenvoudig gevouwen servet legt men op het
bord. Dit bord blijft, als er gasten
zijn, tot het nagerecht staan en wordt
dan eerst weggenomen. Zoowel het
bord als vork en mes staan en liggen
ongeveer een centimeter van den
rand van de tafel. Het peper- en
zoutstel wordt niet vergeten. Is er
een menu, dan wordt dit rechts neergezet, bij de glazen. Ook eventueel
het kaartje, waarop de naam staat
vermeld van dengene die de betreffende plaats zal innemen. Dit kaartje
wordt ook wel neergelegd op het
servet. Om het tafelblad voor vlekken te bewaren en om het rammelen
van de borden tegen te gaan legt men
een wit molton dekentje onder het
tafellaken. Dit laatste moet niet te
kart zijn, doch evenmin te ver omlaag hangen. Bloemversiering moet
dienen om den disch een vroolijk aanzien te geven, doch mag niet zoo

Scrveeren

hoog zijn, dat zij de aanzittenden aan
elkaars oog onttrekt. Bij gewoon
dekken voor de familie worden mes
en vork meestal rechts naast het
bord gelegd, de lepel aan de linkerzijde. Veelal maakt men gebruik van
messenleggers. Het servet heeft een
vaste plaats links van het bord, of
dwars achter het bord. Vleeschmes
en -vork of wildschaar heeft de huisvrouw zelf bij zich. Zijn er kleine
kinderen aan tafel, dan verdient het
aanbeveling om onder hun borden
een wit zeiltje te leggen, om morsvlekken op het tafellaken te voorkomen. Een aardig geborduurd
kleedje midden op het tafellaken of
een paar bloemen geven den disch
een vriendelijk aanzien. Als de tafel
wordt afgeruimd vouwt men het
laken precies weer in de vouwen, die
er in gestreken zijn ; zoodoende blijft
het er langer frisch uitzien.
Bij het ontbijt en het koffiedrinken
staan kop en schotel rechts boven
het bord. De lepeltjes liggen op de
schoteltjes, dessertmesjes en -vorkjes beide rechts, of het eene rechts en
het andere links van het bord.
Wat het opdienen van het eten betreft, dit geschiedt in dekschalen en
op schotels. Ook het servies, dat voor
dagelijksch gebruik van het gezin
dient, behoort onbeschadigd te zijn.
De saus wordt afzonderlijk in een
sauskom opgediend. Zijn er gasten,
dan wordt het vleesch reeds in de
keuken gesneden, zoodat ieder zich
gemakkelijk kan bedienen. Eet de
familie alleen, dan wordt het gewoonlijk aan tafel gesneden. Koude
schotels versiert men met radijsjes,
peterselie, schijfjes citroen (ook gehalveerd), blaadjes salade, in de
lengte dun gesneden augurkjes in
het zuur en hard gekookte eieren, in
schijfjes doormidden of in vierde
partjes gesneden.
Voor het serveeren gelden in hoofdzaak deze regels: spijzen worden van
links, bouillon in koppen, alsmede
thee en koffie worden van rechts geserveerd. Bij den hoofdschotel wordt
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eerst het vleesch met de saus, dan
groente en aardappelen, en ten slotte
salade en compote geserveerd. Het
gebruikte bord wordt rechts weggenomen (gebruikte lepels, vorken en
messen worden in een mandje gelegd),
het schoone bord links voor den gast
neergezet. Bij het opdienen van sterk
verwarmde schotels houde men deze
vast met een servet of een specialen
serveerdoek. Wijn wordt, evenals
koffie en thee, van rechts ingeschonken ; goed beneden den rand van glas
en kop blijken. Flesschen vat men
zoo ver mogelijk onderaan beet, als
men inschenkt. Men lette er vooral
op, dat de verschillende wijnen in de
daarvoor bestemde glazen worden
geschonken. Men kan b.v. geen rooden wijn in roemers schenken. Dure
wijnen worden uit de origineele
flesch geschonken ; gewone wijnen en
likeuren kan men in karaffen overgieten.
Dat de gezinsleden medehielpen in
het huishouden zag men een tiental
jaren geleden bijna niet meer. De man
had zijn bezigheden buitenshuis, de
vrouw deed het huishouden of hield
daarop toezicht en de kinderen deden
aan sport en spel. Tegenwoordig echter is daarin veel verandering geko. men ; de omstandigheden hebben in
vele huishoudens den familieband
weer nauwer aangehaald, door het
gemeenschappelijk verrichten van
verschillende huishoudelijke bezigheden. De huisvrouw moet alleen de
kunst verstaan om uit de verschillende krachten, die tot hulp bereid
zijn, werkelijke helpers en helpsters
te maken. Om te beginnen behoort
daartoe een zekere dosis geduld en
tact en moet zij aanvoelen, wat zij
ieder te doen kan geven. Op deze
wijze wordt ook vroegtijdig bij de
kinderen de grondslag gelegd voor
zelfstandigheid en leert de man eens
inzien, wat het voor de vrouw zeggen
wil, een huishouding te besturen,
zoodat hij haar werk meer naar
waarde leert schatten.
Iedere huisvrouw, die een nieuwe

dienstbode aanneemt, moet zich de
eerste dagen den last en de moeite
getroosten om de nieuwe gedienstige
geheel op de hoogte te brengen van
hetgeen van haar verlangd en verwacht wordt, daar elke huishouding
haar eigen eischen stelt. Dat komt
later aan het werk ten goede. Hoof dzaak is, dat de huisvrouw zelf volkomen op de hoogte is van het doen
van het huishouden en van koken.
Aileen don zal zij in staat blijken, om
haar ondergeschikte de juiste taak
op te leggen, die zij kan volbrengen.
Niet te weinig, maar bovenal ook
niet te veel, want in het laatste geval
zou zij haar werkzaamheden niet op
tijd en naar den eisch ten uitvoer
kunnen brengen. Wie flink werkt,
moet ook goed eten en een zindelijk
kamertje met een ordentelijk bed
hebben. Daar de huisvrouw aan den
eenen kant het recht heeft om er op
te staan, dat de dienstbode haar
plicht naar behooren vervult, moet
zij aan den anderen kant ook haar
verplichtingen tegenover de dienstbode nakomen.
Men moet de kunst verstaan, met
buren goed om te gaan en met raad
en daad bij te staan, als dit pas geeft.
Anders is het beter, een gereserveerde houding aan te nemen, om
wrijving te voorkomen, en ook het
meisje in te scherpen, zich op een
afstand te houden.
PRAKTISCHE RAADGEVINGEN OP
ALLERLEI GEBIED
Schoenwerk gaat veel !anger mede
als het goed onderhouden wordt.
Schoenen en laarzen, die niet gebruikt worden, zet men op een leest.
Nieuwe, lichte schoenen smeert men,
voordat ze voor de eerste maal worden aangetrokken, met creme in.
Vuile schoenen moeten eerst goed
worden afgeborsteld, voordat men ze
met schoensmeer inwrijft. Men smere
slechts weinig schoensmeer gelijkmatig op het leer en late ze er goed
intrekken. Daarna worden gewone
schoenen flink uitgeborsteld; fijner
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schoenwerk wrijft men glanzend met
een schoonen poetsdoek. Het verdient aanbeveling om van tijd tot
tijd de schoenen met benzine af te
doen, teneinde een teveel aan schoensmeer te verwijderen. Zeer natte,
modderige schoenen maakt men eerst
schoon met een vochtigen doek en
stopt ze dan stevig vol met droog
krantenpapier, om ze in den vorm te
houden. Ze mogen niet bij kachel of
fornuis worden gezet om te drogen.
Voordat ze geheel droog zijn wrijft
men ze in met een beetje olie of
schoensmeer, die daarna wordt uitgewreven. Sport- en werkschoenen
maakt men waterdicht door zoowel
het bovenleer als de zolen in te wrijven met ricinusolie of een speciale
lederolie. Lakschoenen kunnen met
melk, boter, een doorgesneden ui of
met speciale lakolie worden ingewreven en daarna met een zachten
doek uitgewreven. Koude is nadeelig
voor lakieder. Suede schoenen worden
voorzichtig wat ruw gemaakt met fijn
schuurpapier of een metalen borsteltje en dan met een speciaal daarvoor
in den handel gebracht smeermiddel
ingewreven. Men kan ze ook behandelen met een in goede schoenzaken verkrijgbaar gummi borsteltje.
Wit lederen schoenen bestrijkt men
met een papje van benzine en magnesiapoeder, dat er vervolgens met
een schoonen linnen doek wordt afgewreven. Vuil geworden linnen
schoenen borstelt men eerst af met
zeepsop, spoelt ze dan af, stopt ze
stevig vol met papier en laat ze zoo
drogen. Dan worden ze ingewreven
met de creme, die voor linnen schoenen in den handel is. Zwarte plekken
verwijdert men voorzichtig met puimsteen. Vergulde, verzilverde en brocaatschoenen behandelt men met
het mengsel van brons, zilver, enz.,
dat daarvoor in de schoenzaken wordt
verkocht. Gummi schoenen afdoen
met een vochtigen doek, afdrogen en
dan inwrijven met olie of glycerine.
Schoenwerk moet men nooit op een
vochtige plaats bewaren; dan gaat

Borstels

het schimmelen. Vertoont zich schimmel op het leder, dan verwijdere men
deze met een lapje en wrijve den
schoen in met terpentijnolie. Nieuwe
zolen, vooral van kinderschoenen,
moeten een beetje ruw worden gemaakt, om het uitglijden te voorkomen. De zolen duren langer, als
ze worden ingesmeerd met lijnolie,
waardoor ook het kraken wordt tegengegaan. Met behulp van de in den
handel zijnde verven kan men de
schoenen in een andere kleur verven,
aan de hand van de gebruiksaanwijzing die er bij is.
Andere lederen voorwerpen worden
op dezelfde wijze behandeld als
schoenwerk. Om lederwerk schoon
te maken bedient men zich van
water met azijn.
Zeemleeren handschoenen kan men
het beste aantrekken, als men ze wil
schoonmaken, en zoo wasschen in
een slap, lauw zeepsopje. Men spoelt
ze uit, niet in schoon water, doch in
schoon zeepsop, anders worden ze
hard. Men kan een paar druppels
glycerine aan het zeepsop toevoegen
om het leder soepel te houden. Dan
blaast men ze op en hangt ze op een
luchtige plaats op om te drogen ; niet
bij de kachel. Handschoenen van
wildleder behandelt men op dezelfde
wijze. Gekleurde glace handschoenen,
die niet al te vuil zijn, trekt men aan
en wrijft ze af met een in benzine
gedoopt doekje. Zijn ze erg vuil, dan
legt men ze in de benzine en drukt
ze uit; vervolgens legt men ze op een
plat bord en begiet ze telkens opnieuw met wat versche benzine, die
met een lapje uitgewreven wordt.
Dit herhaalt men, tot de benzine
schoon blijft. Witte glace handschoenen bestrijkt men met een papje van
benzine en magnesia en veegt dit
voorzichtig met een schoon lapje af.
Borstels kunnen gewasschen worden
in een lauw zeepsopje, waaraan een
scheutje salmiak is toegevoegd ; uitspoelen in schoon water. Om ze te
drogen legt men ze op een schoonen
doek met het haar p aar beneden.

Kammen
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Teneinde de politoer van den rug niet
te beschadigen wrijft men dezen in
met een beetje vaseline, natuurlijk
zonder het haar te raken ; na het
wasschen wordt de vaseline voorzichtig verwijderd. AIs het haar dikwijis gewasschen is, vertoont het neiging om slap te worden ; het wordt
weer stijf, door den borstel vrij Iangen tijd in een oplossing van aluin
te laten liggen. Haarborstels kan men
met warme, droge zemelen behandelen, die men goed door het haar
wrijft en er dan uit klopt.
Kammen maakt men gewoonlijk
schoon met de speciale kamreinigers,
die daarvoor in den handel zijn.Van
tijd tot tijd echter moeten ze eens
flink gewasschen women in lauw
zeepsop met een schttftle 014 van
salmiak of borax. Daarna goed uitspoelen en drogen. Is de kam dan
nog niet schoon, dan gaat men met
een in benzine gedoopt stulde watten tusschen de tanden. Bij stofkammen haalt men een draad naaigaren tusschen de tanden door.
Schildpadden kammen wascht men
in lauw (vooral niet heet) water en
wrijft ze, als ze droog zijn, na met
een in olie gedoopt lapje.
Sponzen moeten, zoodra ze zijn gebruikt, uitgespoeld en opgehangen
worden. Kleverig geworden sponzen
laat men eenigen tijd liggen in lauw
water met borax of in citroensap;
vervolgens worden ze uitgewasschen.
Gummi voorwerpen blijven lang goed,
als men ze afwrijft met glycerine.
Om ze schoon te maken gebruike men
lauw water met salmiak.
Met edelsteenen en paarlen bezette
sieraden moet men op gezette tijden
naar den goudsmid brengen om te
laten nagaan, of de steenen nog goed
vastzitten en of de sluiting in orde
is. Bij het verrichten van arbeid
waarbij de handen erg vuil worden,
doet men de ringen af. Diamanten en
andere edelsteenen borstelt men voorzichtig af met een zacht borsteltje
en wat eau de cologne of met water,
waarin wat salmiak. Met een zacht

Afgebroken kurken

lapje nawrijven. Paarlen reinigt men
op de volgende wijze : men doet ze in
een zakje met wat zout en spoelt dit
zoo lang door lauw water, tot het
zout gesmolten is; vervolgens worden
ze voorzichtig afgedroogd. Kostbare
paarlen vertrouwe men liever den
juwelier toe. Barnsteen reinigt men,
door het af te wrijven met spiritus
en het daarna met een doekje op te
poetsen. Goud wordt gewasschen in
zeepsop of in water met salmiak;
vervolgens wordt het met een wollen
of zeemleerenlapje opgewreven. Zilver bewaart men het beste in een
kast of doos, die met fluweel is bekleed, om het uitslaan tegen te gaan
Kan men een ring niet meer van den
ving,e9; ,kften, dan doopt men den
-loud water of zeepsop. Is
de ring -er beslist niet af te krijgen,
dan gaat men naar een goudsmid,
die hem doorknipt.
Alpaca maakt men schoon door het
delijk na het gebruik in schoon
he water af te spoelen; dan wordt
het 'afgedroogd en met een zachten
doek of zeemleder opgewreven.
Glazen stoppers van flesschen, die
vast zitten, laten los als men een
heeten doek om den hals van de
flesch legt, of als men den hals in
zoo heet mogelijk water doopt.
Oude kurken kan men opnieuw gebruiken, als ze in kokend water met
soda worden gelegd en vervolgens
geruimen tijd in schoon koud water,
waarna ze in de zon worden gedroogd.
In te dikke kurken maakt men aan
de onderzijde, een paar wigvormige
insnijdingen. Om een flesch luchtdicht af te sluiten doopt men den
hals van de flesch, met de kurk er
op, in gesmolten paraffine. Afgebroken kurken kunnen met een
flesschentangetje met drie haken uit
de flesch worden gehaald. Kurken,
die in de flesch zijn geduwd, krljgt
men er weer uit met behulp van een
dubbelen draad of dun touwtje, dat
men in de flesch laat zakken en
waarmede men probeert den kurk
te pakken.
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Mahonie buffet met 4 laden, 2 kasten en open yak. 1933.
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Blank eiken schrijftafel. 1933.

Spijkers en schroeven
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Spijkers en schroeven gaan gemakkelijker in het hout en laten zich later
ook beter verwijderen, als men ze
vooraf met wat zeep, vet of olie insmeert. Te ruim geworden spijkerof schroefgaten vult men eerst met
wat natgemaakt krantenpapier,waarna men den spijker er weer in kan
slaan.
Het springen van glas en kristal, wanneer er een heete vloeistof of spijs in
wordt gedaan, kan men voorkomen
door het betreffende glazen voorwerp
in een natten doek te wikkelen of er
een zilveren lepel in te zetten, die zoowel den bodem als den rand raakt,
en het dan voorzichtig en langzaam
vult. Het is verkeerd te meenen, dat
dik glas niet zoo spoedig springt als
dun, het tegendeel is waar.
Gesprongen glazen voorwerpen kan
men repareeren met glaskit, waterglas en sommige zeer taaie lijmsoorten, die in kleine tubes worden verkocht en tegen water en hitte zijn
bestand.
Aan de eene zijde zoo lang gebruikte
bezems, dat ze daar geheel scheef
zijn, kan men weder gebruiken door
den stok aan den anderen kant er
aan te bevestigen. Boenders en wripborstels moeten vaak met een grove
kam worden uitgekamd; zijn ze erg
vuil, dan maakt men ze schoon met
water en soda of met terpentijn.
Haarborstels maakt men schoon met
zeepsop van harde zeep met een eetlepel geest van salmiak op een liter
water. Nagelschuiers en tandenborstels
met water met soda. Kleerborstels
e.d.g. in zeepsop van harde zeep. Na
het schoonmaken worden de borstels
gespoeld in lauw water en goed uitgeslagen, daarna losjes droog wrijven. Bij het drogen ligt de haarzijde
onder. Borstels met zeer zacht haar
legt men schuin op zijde, dus niet
met den houten rug naar beneden
omdat antlers het vocht in het hout
trekt.
Reten in den vloer kan men dichtmaken met houtkit.
Gebarsten houten voorwerpen maakt

Rooklucht

men met houtlijm of lijm uit een
tube, die over het algemeen sterke
kleefkracht bezit. Krom getrokken
hout legt men tusschen vochtige
doeken met lets zwaars er op. Hout,
dat sporen van schimmel vertoont,
wordt afgenomen met spiritus of
azijn.
Gebroken porseleinen voorwerpen repareert men met witte verf of lijm
uit een tube. Na het goed te hebben
laten drogen schrapt men met een
scherp mesje alles weg, wat buiten
de breuk is gedrongen. Gewoonlijk
zijn de op die wijze behandelde voorwerpen tegen heet water bestand.
Gaten in email kan men dichten met
metalen plaatjes, verkrijgbaar in
zaken waar huishoudelijke artikelen
worden verkocht.
Oud tin wordt afgewasschen met lauw
water, of afgewreven met een mengsel van krijt en spiritus, goed afdrogen en met een flanellen lap uitwrijven. Nieuw tin kan worden gewasschen in heet water met soda.
Om koude te weren moeten de naden
van vensters en deuren, die naar
buiten Leiden, goed worden gedicht,
hetzij door middel van tochtlatten,
tochtvilt, vensterkussens of speciaal
metalen tochtband, dat de laatste
jaren in den handel wordt gebracht
en goed moet voldoen. Voor de vensters worden des winters tochtdekens
gehangen. Oude kranten, onder het
tapijt gelegd, houden de koude tegen,
die uit den vloer optrekt. In den
winter is het beter, om even den boel
tegen elkaar open te zetten, dan een
kamer lang te luchten. De beste manier, om een vertrek doelmatig te
ventileeren, is het laten aanbrengen
van een ronden ventilatiekoker in
den buitenmuur, dicht bij het plafond, die door een stervormig rooster
geopend en gesloten kan worden.
Zulk een (glazen) rooster kan ook
in de bovenste vensterruit worden
aangebracht.
De rooklucht, welke in een kamer
blijft hangen waar veel gerookt is,
verdwijnt door des nachts in het ver-
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trek een schotel water neer te zetten.
Markiezen laat men bij voorkeur in
het najaar afnemen, opbergen en in
het voorjaar weder aanbrengen.
Bij het maken van de toebereidselen
voor het vieren van feestdagen komt
het er vooral op aan, den tijd praktisch in te deelen, om te voorkomen
dat de huisvrouw niet zooveel werkopeens krijgt, dat zij te vermoeid is
om van de feestvreugde te kunnen
genieten. Vooral in ons land, waar
zoowel Sint Nicolaas als Kerstfeest
worden gevierd en veel beslommeringen medebrengen, is dit van veel
belang. Wacht vooral niet met het
doen van inkoopen tot een van de
laatste dagen vOOr het feest i
De kerstboom laat zijn naalden
niet zoo spoedig vallen — wat zeer
hinderlijk is in de kamer — als de
stam zoo versch mogelijk in een
emmer water wordt gezet, waardoor wat glycerine is vermengd, zoodat het hout nog zooveel mogelijk
vocht kan opnemen. Vervolgens
wordt het ondereinde in vloeibare
stearine gedoopt. Brandt men kaarsen in den boom, dan worden de glazers ballen, die aan de takken hebben
gehangen, na afloop der feestdagen
met benzine afgewreven, om de was
of stearine, die er op gedropen is,
te verwijderen. Men laat de kaarsen
geheel opbranden en werpt daarna
de kaarsenhouders in het water; dit
is veel gemakkelijker, dan was of
stearine er of te krabben. Vervolgens
goed afdrogen.
Gevaren in de huishouding. Menig
ongeluk of ongelukje bij het werk
zou met een beetje voorzichtigheid
voorkomen zijn geworden. Let daarom speciaal op dingen als deze :
Ga bij het doen van de ramen niet
buiten in de vensterbank staan.
Kijk eerst, of de ladder of trapleer
goed vaststaat, voordat ge er op
klimt. Uitglijden van de pooten kan
men voorkomen, door er stukjes
gummi onder te spijkeren.
Zet gevulde spiritus- en petroleumstellen na gebruik dadelijk weg en

Roestige spijkers

vul ze nooit in de nabijheid van vuur.
Wees uiterst voorzichtig met benzine,
die buitengewoon gevaarlijk is omdat
ze dadelijk verdampt. Gebruik ze
nooit in de nabijheid van vuur of
vlam, zelfs niet bij een brandende
sigaar of sigaret en steek geen lucifer
aan in een vertrek, waar benzine
gebruikt of gemorst is, voordat de
lucht geheel is weggetrokken. Zelfs
felle zomerhitte of een vonk uit het
stopcontact kan ze doen ontvlammen.
Lucifers behooren niet te dicht bij
kachel, fornuis of gasstel te liggen
en moeten buiten het bereik van
kinderen worden gehouden.
Waschgoed mag niet zonder toezicht
te drogen hangen bij kachel of fornuis.
Werp geen kolenasch in den vuilnisemmer, voordat ze voldoende is afgekoeld.
Raak nooit stopcontacten en electrische apparaten aan, wanneer ge
op een vochtigen vloer staat of in
uw bad zit.
Laat geen schillen en afval van groenten in de keuken op den vloer liggen ;
men glijdt er zoo ligt over uit en
bovendien staat het slordig.
Flesschen, die zuren en vergiftige
stoffen bevatten, zooals zoutzuur,
lysol, enz. moeten voorzien worden
van een duidelijk etiket, waaruit hun
gevaarlijke inhoud blijkt, en ook in
het donke y goed herkenbaar zijn.
Laat geen gebruikte veiligheidsscheermesjes slingeren, dat zijn buitengewoon gevaarlijke dingen. Werp ze
in het water of begraaf ze ; gaat dit
niet, wikkel ze dan in papier, voordat ze in den vuilnisemmer gaan.
Ook naalden en spelden behooren
niet over de tafel of den vloer te
zwerven. Gebroken naalden moet men
niet achteloos in de papiermand werpen, omdat die dichterbij staat, maar
in den vuilnisemmer, desnoods in
kolenkit of haard, als men er niet
voor naar den keuken wil loopen.
Roestige spijkers moeten ook in den
vuilnisemmer.

Pannen met heeten inhoud
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Moddervlekken

Eiwit of dooiervlekken behandelt men
Pannen met heeten inhoud, als water,
met water en azijn. Lauw water is
soep, brij enz., moeten zoo worden
neergezet, dat de kinderen er niet dikwijls ook reeds voldoende.
Braakselvlekken wascht men uit met
bij kunnen.
verdunden geest van salmiak, zeepSpiegels en schilderijen met zware
spiritus of lauw water.
lijsten moeten opgehangen worden
Glimmende plekken op laken en cosaan duimen, die vast in den muur
tuums wrijft men met water waarin
zitten.
wat salmiak, met een donker wollen
Zware voorwerpen, als porseleinen
vazen, bronzen beelden e.d.g. moe- lapje, en strijkt daama het goed aan
den verkeerden kant op. Bij cheten zoodanig worden geplaatst, dat
viot legt men een vochtigen linnen
ze geen gevaar loopen afgestooten te
lap op de glimmende plek en perst
worden of om te vallen.
met een heete bout. Van tijd tot tijd
Verwijderen van vlekken enz. Elke
vlek moet dadelijk verwijderd wor- neemt men den doek er af.
Grasvlekken verwijdert men met spiden. Als ze versch is, gaat dit veel
ritus. Kan de stof tegen koken, dan
beter dan later en behoeft men niet
kan men Persil aanwenden.
zoo hard te wrijven, waardoor het
Harsvlekken worden ingewreven met
goed sterk te lijden heeft. Zeer vaak
terpentijnolie ; vervolgens wordt de
kan men volstaan met gewoon warm
stof opgestreken onder vloei en in
water, zeepsop of in spiritus opgezeepspiritus uitgewasschen.
loste zeep. Moet men wrijven, dan
Inktvlekken bedruppelt men met
neme men steeds een lap van dezelfde
citroensap, of legt ze in zure melk,
kleur als de stof, die geweven moet
worden ; het beste is een lap van de- of in warme glycerine. In Rinso of
Persil uitwasschen. Groote vlekken
zelfde stof. Men legt, als men vlekken wegmaakt, een schoonen doek in tafel- of vloerkleed, mits versch,
begiet men rijkelijk met versche
onder de plek. Het verdient ook aanmelk, welke behandeling een paar
beveling, eerst ergens, waar het
maal wordt herhaald; dit helpt in
weinig opvalt, te probeeren of het
de meeste gevallen. Daarna de vlek
goed tegen de behandeling kan. Heeft
doorspoelen met niet al te warm
men geest van salmiak, zeepspiritus,
zeeppoeder, loog of dergelijke mid- water.
delen gebruikt, dan moet men steeds Inkt-(aniline)-potlood is lastig te vermet schoon water naspoelen. Blijkt wijderen. Men kan het probeeren
het, dat de stof op de behandelde met boter en zeepspiritus.
Jodiumvlekken gaan weg door geest
plaats lichter is geworden, dan wil
van salmiak.
het volgende soms helpen : men Legge
Koffie-, cacao- en chocoladevlekken
een stukje van dezelfde stof, dat goed
natgemaakt is erop, dat met een heet weekt men eerst met lauw water,
waarin een scheut glycerine is geijzer wordt opgestreken. Door behandaan, waarna ze worden uitgespoeld.
deling met benzine ontstaan randen
Oude vlekken bevochtigt men flink
of kringen ; deze kan men voorkomen
met glycerine en laat deze er eenigen
door snel in het rand te wrijven of
tijd intrekken. Daarna de vlek met
door op de vlek een papje te leggen
zeepsop uitwasschen.
van benzine en magnesiumpoeder.
Likeurvlekken, mits versch, laten zich
Biervlekken verwijdert men met een
vaak met warm water wegnemen.
mengsel van spiritus en water.
Melkvlekken verdwijnen gewoonlijk
Bloedvlekken worden eerst geweekt
door warm, event. heet water; anders
in water met wat azijn. Op vlekken
neemt men zijn toevlucht tot benzine
in stof, die niet tegen wasschen kan,
of spiritus.
legt men natte stijfsel, die men laat
. Moddervlekken borstelt men af en
drogen en dan afborstelt.

°Hever?
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behandelt ze daarna met zeepsop of
zeepspiritus.
Olieverf wrijft men in met terpentijn;
uitwasschen met zeepspiritus.
Parfumvlekken in zijde en fluweel
verwijdert men met warme glycerine.
Roestvlekken wrijve men voorzichtig
of met brood.
Schoensmeer verdwijnt door terpentijn, daarna zeepspiritus.
Stearine of was krabt men voorzichtig
van het goed, dat men daarna met
een heet ijzer opstrijkt, na de vlek
met vloeipapier te hebben bedekt.
Teervlekken met boter bestrijken en
met zeepspiritus uitwasschen. Groote
plakkaten teer in goed, dat tegen de
behandeling kan, uitwasschen met
petroleum en daarna met zeepspiritus.
Vetvlekken verwijdert men met benzine, alcohol of met tetra. Ook helpt
het bestrijken van de vlek met een
mengsel van benzine en magnesiapoeder, dat er na eenigen tijd wordt
afgeklopt. Stoffen, die gewasschen
kunnen worden, behandelt men vOOr
het uitkoken met terpentijn.
Vruchtenvlekken bedruppelt men met
citroensap. Weeken in melk of met
kokende melk begiet'en en vervolgens
uitwasschen in Rinso of Persil.
Wagensmeervlekken met boter bestrijken en uitwasschen met zeepspiritus of afwisselend met heet water en terpentijnolie.
Watervlekken bet men met lauw water; vervolgens wordt de plek onder
een schoonen doek opgestreken.
Wijnvlekken bestrooit men met zout
en wascht ze daarna uit in Rinso of
Persil.
Zweetvlekken bevochtigd men met
spiritus of verdund eau de Javelle
(bteekwater). Zijde met zweetvlekken
breekt licht.
Wij wijzen er ten slotte op, dat het
verwijderen van vlekken, vooral uit
teere stoffen, altijd het gevaar loopt,
de stof te bederven. Het kan daarom
dikwijls beter en goedkooper uitkomen, om de verwijdering van bepaalde vlekken over te laten aan een

Pissebedden

chemische wasscherij en ververij, die
hierop geheel is ingericht en beter
dan een particulier kan beoordeelen,
welke behandeling de stof kan verdragen.
VERDRIJVING VAN ONGEDIERTE
Om ongedierte te verdrijven kan
men de volgende middelen toepassen.
Mieren. Deze laten zich verdrijven
door het strooien van insectenpoeder. Ook kan men op de plaats, waar
zij zich vertoonen, een spons neerleggen die in suikerwater is gedoopt.
Zoodra de spons vol mieren zit, wordt
ze in kokend water geworpen. Dit
herhaalt men zoo lang, tot de geheele
kolonie verdwenen is. Heeft men vastgesteld, uit welke reten of gaten de
mieren te voorschijn komen, dan
maakt men deze dicht met gips of
stopverf.
Vliegen. Tegen vliegen is het eenvoudigste middel : het vertrek flink laten
doortochten. Ook het verstuiven van
Flit helpt. Vliegenvangers bewijzen
wel goede diensten, maar zien er
vaak wat onsmakelijk uit. Ook kan
men ze wegvangen met de slurf van
de stofzuiger.
Vlooien. Tegen vlooien helpt groote
zindelijkheid en het geregeld schrobben van den vloer met een oplossing
van lysol, omdat vlooien zich gaarne
ophouden in het stof, dat tusschen
de reten van de planken zit, waarin
zij dan hun eieren leggen. Insectenpoeder helpt ook wel.
Houtworm verdwijnt vaak door het
uitwasschen der meubelen of door
het uitblazen der gaatjes, die de
wormen gemaakt hebben, en het
inspuiten dezer gaatjes met terpentijn- of creosoot-olie, die er desnoods
ook met een penseeltje in gebracht
kan worden. Daarna de gaatjes toestoppen met gesmolten paraffine of
bijenwas.
Pissebedden, ook wel keldermotten of
zeugen genaamd, kruipen in uitgeholde aardappelen of knollen, die
men dan verbrandt of in kokend
water werpt.

Hooldonreln
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Hoofdonrein kan men verdrijven door
het haar te wasschen met azijn, waarin men sabadilla-zaad heeft laten
trekken, of met petroleum, waarna
men het hoofd in een doek wikkelt.
De petroleumbehandeling natuurlijk
niet in de nabijheid van vuur toepassen. Na verloop van een uur flink
uitwasschen met water en zeep.
Kleerenluizen doodt men door de aangetaste kleedingstukken goed onder
de benzine te zetten en ze daarin
eenigen tijd te laten liggen, of anders
door ze chemisch te laten reinigen.
Ratten en muizen vangt men in vallen, waarin als lokaas een stukje
kaas, haring, bokking of gebakken
spek wordt opgehangen. Dit aas
moet men of en toe verwisselen. Een
val, waarin men een rat of muis heeft
gevangen, wordt dadelijk tutgerookt.
Er bestaan een aantal verdelgingsmiddelen, die bij den drogist verkrijgbaar zijn, doch waarvan de
meeste vergif bevatten, zoodat ze gevaar opleveren voor kinderen en huisdieren. Hiermede moet men dus voorzichtig te werk gaan en ze alleen
neerleggen in vertrekken, die daarna
worden afgesloten, zoodat er geen
kinderen, katten of honden in kunnen komen. Ziet men gaten in vloeren of wanden, waardoor de ongewenschte gasten zich toegang tot het
huis verschaffen, dan maakt men
deze dicht door er glasscherven in te
stoppen of een in terpentijn gedoopt
lapje, en er een stuk blik over te
spijkeren.
Motten verdrijven, als zij zich eenmaal ergens in hebben genesteld, is
een bijna hopelooze onderneming.
Tracht ze uit meubelen en kleeren te
houden, door de bekleede meubelen
en tapijten flink te kloppen en te
stofzuigen en de kleerkasten geregeld
uit te halen, te luchten en de kleedingstukken uit te kloppen. Mottenplaag is meestentijds te voorkomen
door zindelijkheid te betrachten.
Wintergoed, dat men in het voorjaar
opbergt, wordt goed nagezien (vlekken trekken motten aan), schoon-

Kakkerlakken

gemaakt en dan in z.g. motvrije zakken gedaan, of in goed afgesloten
kasten of koffers gelegd, nadat men
het in linnen of krantenpapier heeft
gewikkeld, met naphtaline, kamfer
of terpentijn. Bij bekleede meubelen
helpt herhaald spuiten met Flit
(waarmede men echter moet oppassen bij teere stoffen); tusschen de
zittingen van fauteuils e.d.g. legt
men naphtaline balletjes, terwijl men
dergelijke meubelstukken ook kan
uitrooken, door er insectenpoeder
onder te branden. Op door mot aangetaste tapijten legt men aan de
achterzijde een in water met salmiak
gedoopten doek; daarna uitstrijken
met een goed heet ijzer. Meubelen
waarop men veel prijs stelt, kan men
laten eulaniseeren ; dit is wel afdoend,
doch vrij kostbaar. Tegenwoordig
wordt voor bekleeding van meubelen
en voor tapijten veel geeulaniseerde
wol gebruikt, die ze absoluut tegen
mot beschermt. Bij zeer sterke mottenplaag roepe men de hulp in van
een zuiveraar.
Muggen verdrijft men uit de kamer
door branden van kamfer of reukkaarsen en spuiten met Flit. Men kan
zichzelf beschermen tegen muggenbeten door gezicht en handen in te
wrijven met eucalyptus- of nagelolie. Uit de slaapkamers laten zij zich
vaak verdrijven door een schoteltje
met petroleum op het nachtkastje.
Het is van veel belang, de overwinterende insecten te dooden, die zich
veel in den kelder nestelen. Men kan
den kelder uitrooken, Flit spuiten en
met den stofzuiger hoeken en gaten
goed schoon zuigen.
Kakkerlakken vangt men, door een
met bier gedrenkt lapje neer te leggen, of door het strooien van insectenpoeder. Zij komen bij donke y uit
hun schuilhoeken en kruipen in het
lapje, dat men dan met kokend water
begiet. Wie keuken, kelder en provisiekamer geregeld schoon houdt,
zal er niet zoo spoedig last van hebben, tenzij er in de onmiddellijke
nabijheid een bakkerij is.

Spinnen
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Spinnen komen gewoonlijk niet in zoo
groot aantal voor, dat men van een
plaag zou kunnen spreken. In landhuizen echter en in huizen met begroeide buitenmuren kunnen ze vrij
veel voorkomen. Men verdelgt ze
door uitzwavelen, loch meestal is het
voldoende, geregeld flink te ragen.
Wand- of weegluizen zijn moeilijk weg
te krijgen, als ze zich eenmaal in een
woning hebben weten te dringen.
Ze houden zich vooral op in naden
van houtwerk, in ledikanten en
achter het behangsel. Men doet het
beste met de hulp in te roepen van
een zuiveraar, om ze te verdrijven.
HOE MEN SPAARZAAMHEID BETRACHT
Vrijwillig sparen leidt in vele gevallen tot een drang om te sparen.
Sparen in het klein kan bij eenigen
goeden wil iets zoo vanzelfsprekends
worden, dat daardoor vaak een sommetje op zij wordt gelegd, waarvoor
men iets kan koopen dat men zich
anders had moeten ontzeggen. Sparen kan men op verschillende wijzen.
Men kan het b.v. door
Zuinigheid in het verbruik. Wanneer
men een vertrek verlaat, steeds het
electrische licht uitdoen, ook al is
het slechts voor enkele minuten. Een
schemerlamp met een gewoon lampje
geeft licht genoeg voor 2 of 3 personen. Het stroomverbruik is aanmerkelijk lager dan bij een lamp
boven de tafel, die sterker moet zijn
en waarin vaak 2 of 3 gloeilampjes
branden.
Moet men water koken, dan zette
men niet meer op dan men noodig
heeft en niet, voordat men het gebruiken kan.
Zet nooit een pot of pan op het vuur
zonder deksel. Wie op een pot of pan
nog een ketel water zet in plaats van
een deksel brengt bovendien zonder
kosten het water aan de kook.
Op een kolenfornuis zette men des
winters, indien er plaats voor is,
altijd een ketel met water.
Moet een tweede gasvlam worden

Zuinigheid in het verbruik

aangestoken, als er reeds een brandt,
neem dan geen nieuwe lucifer, maar
steek een gebruikt lucifershoutje aan
de eerste vlam aan.
De beenen van afgedankte kousen
kunnen nog dienen om koper en
schoenen te poetsen, enz. Men kan
ze ook vier- of zesdubbel vouwen en
er een draad door rijgen om er pannelappen van te maken.
Tandpasta, creme, purol e.d.g. kan
men tot het laatste beetje opgebruiken door de tube, als men er niets
meer uit kan drukken, open te snijden.
Is de schoensmeerdoos bijna leeg, dan
zet men ze even op de warme kachel ;
met een lapje of een ouden tandenborstel kan men dan het laatste restje
er uit halen.
Stukjes zeep kunnen ook nog dienst
doen. Stukjes gewone (Sunlight-)
zeep gebruikt men in de wasch; stukjes toiletzeep naait men in een waschhandschoentje, teneinde nog dienst
te doen om de handen te wasschen.
Overgebleven stompjes stearinekaars
gebruikt men om het strijkijzer glad
te maken.
Gedroogde aardappelschillen, afval
van groente, noten- en pindadoppen
kunnen dienst doen bij het aanmaken
van kachel of fornuis.
Van overgebleven stukjes goed kunnen aardige kleedjes of matjes worden gemaakt; men naait daartoe de
noodige strooken, die ongeveer 3
centimer breed moeten zijn, aan
el kaar.
Bij artikelen, die in flacons, flesschen,
doozen of tubes in den handel zijn,
komt het altijd voordeeliger uit, een
groote doos, tube enz. te koopen, dan
twee kleine.
Alle nieuwe groente is duur. Wacht
korten tijd, en ze is veel goedkooper.
Laat de primeurs aan anderen over.
Het vel, dat op gekookte melk komt,
en waarvan de meesten niet houden,
schept men er of om het te gebruiken
voor het verbeteren van jus en sausen.
Vergeet geen etensresten, zoodat ze

Zuinigheid door goed onderh.
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staan te bederven en niemand er
meer iets aan heeft.
Zuinigheid door goed onderhoud.
Kleeding en schoenwerk gaan veel
langer mee, als ze niet iederen dag
worden gedragen, doch om den anderen dag, zoodat ze telkens tijd hebben om te luchten. De levensduur
van zolen verlengt men, door ze af
en toe met olie in te smeren. Vlekken
in kleedingstukken moet men niet
laten invreten, doch trachten direct
te verwijderen, dan behoeft men ook
niet zoo hard en zoo lang te wrijven,
wat altijd nadeelig is voor de stof.
Niet te dikwijls strijken; kreuken en
plooien gaan, vooral in wollen goed,
bijna altijd weg door afborstelen met
een vochtigen borstel. Buiten laten
drogen.
Houd het voor gewoonte, kleine
gaatjes of scheurtjes onmiddellijk te
maker', dan wordt erger voorkomen
en de gemaakte plek valt niet zoo op.
Aan den anderen kant moet men
niet in de fout vervallen, om alles
ook tot het alleruiterste te willen
maken.
Twee of drie oude hand- of kopjesdoeken, op elkaar gelegd en doorgestikt, zijn zeer geschikt om messen
af te drogen, die men dan met den
scherpen kant naar buiten houdt, om
niet in het goed te snijden. Naast de
waschtafel moet steeds een afzonderlijk doekje hangen voor het afvegen
van scheermessen, teneinde te voorkomen dat daarmede in den handdoek wordt gesneden.
Matrassen en beddegoed, meubelen,
keukengereedschap enz. gaan natuurlijk veel langer mede, als alles
geregeld onderhouden wordt.
Sparen door orde. Er gaat in tal van
huishoudens veel te veel weg, dat
nog heel goed gebruikt zou kunnen
worden. Touwtjes van pakjes moeten, indien eenigszins mogelijk, niet
worden doorgesneden of -geknipt,
maar losgeknoopt en opgerold. Stukken pakpapier, die nog goed zijn,
vouwt men op en legt ze weg op een
vaste plaats. Moet men dan nader-

Recepten voor de keuken

hand zelf eens een pakje maken,
zoo heeft men alles bij de hand.
Heeft men gereedschap gebruikt, dan
moet het dadelijk weer op zijn plaats
worden gelegd. Blijft het slingeren,
dan is het naderhand niet te vinden,
als men het weer noodig heeft.
Naaibenoodigdheden bewaart men
zorgvuldig in naaidoos of -mandje.
Lappen, die later voor verstel-doeleinden moeten dienen, krijgen een
vaste plaats in een afzonderlijke doos
of mandje. Ruim de lappen van voorgoed afgedankte costuums, mantels
enz. echter zoo spoedig mogelijk op,
want die veroorzaken maar overbodigen rommel. Er wordt te veel
bewaard, „omdat het misschien nog
eens te pas kan komen", waar nooit
meer naar wordt omgezien.
Het houden van orde is ook de beste
manier om tijd en onnoodig werk te
sparen. Het is immers een kleine
moeite om bril en sleutelring altijd
op dezelfde plaats te leggen, pannelappen naast fornuis of gasstel te
hangen en wat men dagelijks noodig
heeft zijn vaste plaats te geven, zoodat men nooit behoeft te zoeken.
Wat wordt er niet een tijd verloren
met onnoodig heen en weer te loopen en te vragen in een huishouden,
waar geen orde heerscht 1
RECEPTEN VOOR DE KEUKEN
Visch, groenten, aardappelen-metschil, en vleesch, dat gekookt moet
worden, gaan in kokend water.
Beenderen, soepvleesch, fruit, peulvruchten en geschilde aardappelen
worden met koud water opgezet.
Wil men water doen bij eten, dat
reeds aan de kook is, dan moet men
daarvoor heet water nemen, want
koud water maakt den inhoud hard.
Bij melkspijzen en gebak vergete
men nooit, een snufje zout te doen.
Bij het bakken en braden legge men,
wanneer de hitte aan de onderzijde
te groot is, baksteenen onder de pan;
is de hitte van boven te groot, dan
legt men er een vettig papier over.
De braadpan of -slede moet verwarma

Eieren
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warden, voordat men ze in den oven
doet.
Eieren legt men voorzichtig in het
kokende water, waarin men wat azijn
of zout heeft gedaan om het barsten
van de schaal te voorkomen. Ook kan
men met een fijne naald een klein
gaatje in het ei prikken, met hetzelfde Joel. Na het koken houdt men
de eieren weer in koud water, om ze
af te koelen ; dan laat zich ook het
witte velletje onder de schaal gemakkelijk afpellen. Koelhuiseieren
legt men eenigen tijd in zout water.
Bij het schudden van dooier en eiwit
ga men voorzichtig te werk, want
het wit is heel moeilijk te kloppen
als er wat geel door is gekomen. In
dat geval kan men beter eerst het
geel verwijderen, echter niet -met een
lepel, maar met een stukje van de
schaal van het ei. Eiwit mag niet in
een aluminium voorwerp worden geklopt, daar het dan een grauwe kleur
krijgt. Het eiwit wordt spoediger
stijf, als er een paar druppels citroensap door worden gedaan, of als het
op een zoo koel mogelijke plaats
wordt geklopt. Zoowel de schotel als
de eiwitklopper moeten kurkdroog
zijn. Eidooiers worden voor het gebruik aangemaakt met wat water of
melk. Eidooiers, die men niet onmiddellijk noodig heeft, kan men een
paar dagen goed houden door ze met
koud water te bedekken.
Boter blijft langer goed, als men ze
in een schotel van aardewerk met
water legt. Het water moet herhaalde
malen worden ververscht. Men kan
de boter ook met water kneden, ze
dan vast in een schotel van aardewerk drukken en dien bedekken met
een in zout water gedoopten doek.
Ranzig geworden boter kan men dikwijls toch nog gebruiken, als men ze
kneedt met melk en een snuifje natron. In elk geval kan ze worden gesmolten en voor koken en braden
gebezigd.
Als men visch onder water schrapt
voorkomt men het in het rond vliegen
van de schubben. Ruikt de visch

(lebak

sterk naar zeewater, dan verdwijnt
deze lucht door de visch na het wasschen flink met citroen af te wrijven.
Sommige zoetwatervisschen hebben
een grondsmaak; dezen kan men wegnemen door in het water, waarin ze
worden gekookt, een korstje brood
te doen. Bij het koken mag het water
niet opbruisen, omdat de visch dan
licht stuk kookt. Vischresten, met
azijn begoten, smaken goed en kunnen wat langer worden bewaard.
Maatjesharing legt men v6Or het gebruik een nacht in het water.
Vleesch, waaraan een klein 'smaakje
is, wascht men af met een zwakke
oplossing van overmangaanzure kali
en spoelt het in schoon water na. Bij
taai vleesch voegt men ander het
koken wat p atron. Sterk gepekeld
vleesch legt men een paar uur of een
nacht in het water. Vleesch, dat gebraden moet worden, legt men in
heet vet. Alleen heet water toevoegen
en niet vergeten om het onder het
Braden te bedruipen. Ganzen worden
reeds knappend, wanneer men er, als
ze bijna goed zijn, wat suiker over
strooit en ze dan nog korten tijd verder laat braden. Na het plukken van
gevogelte zengt men dit even boven
de gasvlam. Worstjes worden niet
gekookt; men laat ze in heet water
trekken. Braadworstjes barsten niet,
als men ze voor het braden korten
tijd in melk legt.
Voor met gist bereid gebak gebruike
men uitsluitend verwarmde melk;
gedurende het rijzen moet het deeg
worden bedekt met een doek. Het
mag niet op den tocht staan. Niet al
te veel laten rijzen, daar het gebak
in den oven ook nog rijzen moet.
Deeg voor broos gebak moet voor het
gebruik nog eenigen tijd op een zoo
koel mogelijke plaats worden gezet,
als het gekneed is. Taarten, die van
een vulling moeten worden voorzien,
kan men het beste doorsnijden met
een draad. Wanneer men vruchtentaart maakt, strooit men wat kruimeltjes van wittebrood over de
vruchten, om het wegloopen van het
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sap tegen te gaan. Verbrand gebak
krabt men af met een rasp en bedekt
het met een glazuur van met water
aangemaakt poedersuiker. Ook kan
men het bestrooien met suiker in
poedervorm. Gebak wordt wel warm
uit den vorm genomen, maar niet onmiddellijk nadat het uit den oven is genomen. Het beste legt men het op een
vlechtwerk van verzinkt ijzerdraad.
Groenten wascht men in lauw, zout
water. Voor het koken neemt men
niet meer water, dan later verdampen
moet. Groentennat wordt niet weggedaan ; het kan nog voor soep worden gebruikt. Een zurigen smaak kan
men wegnemen door een rauwen, geraspten aardappel mee te laten koken. Groene groenten behouden hun
kleur door toevoeging van een snufje
natron aan het water, waarin ze worden gekookt. Roode kool krijgt een
lekkeren smaak en een mooie kleur
door toevoeging van wat azijn of
een in stukjes gesneden zuren appel.
Sla wordt voorzichtig gewasschen in
koud zout water, waarna men ze laat
uitdruipen in een zeef of door ze in een
slamandje bijna droog te slingeren.
Komkommers proeft men aan beide
einden, daar ze vaak aan ëën kant
bitter zijn. Andijviesalade, die vaak
hard is, legge men voor het gebruik
in warm, loch niet heet water. Peulvruchten worden den avond te voren
goed gewasschen en een nacht te
weeken gezet in koud water. Den
volgenden morgen worden ze gekookt in hetzelfde water. Zout doet
men er eerst bij, als ze zacht zijn.
Harde erwten en boonen worden
spoediger zacht door een snufje
water in het kookwater te doen.
Licht bevroren aardappelen kunnen
nog gebruikt worden, als men er een
ring afschilt en de aardappelen eenigen tijd in water legt. Geschilde aardappelen worden na het koken en afgieten geschud en nog even zonder
deksel op het vuur gezet, om ze lekker kruimig te maken. Voor puree
maakt men de aardappelen steeds
aan met heete melk.

Citroenen

Melk wordt spoediger dik, als men
er wat citroensap in doet. Ook kan
men de versche melk in pot of schaal
gieten, daarin wat zure melk doen.
Melk moet steeds in denzelfden pot
of pan worden gekookt. Door de pan
vooraf met koud water uit te spoelen
voorkomt men aanbranden ; verschillende systemen van melkkokers verhinderen het overkoken. De melk
wordt minder spoedig zuur, als men
er een mespuntje natron in doet.
Lichtelijk zuur geworden melk kan
men weer gewoon gebruiken, als men
ze opkookt met een snufje natron.
Zuur geworden vruchtenmoes wordt
opgekookt met een beetje natron.
Ranzig worden van °lie gaat men
tegen door er een paar druppels alcohol in te doen en de flesch of bus goed
af te sluiten.
Voor lichtkleurige saus mogen vet en
meel niet meer dan geel gebraden
worden. Voor donkere saus (ragout)
laat men vet en meel goed doorbraden (echter niet laten branden, want
dan wordt de saus bitter) of men doet
er wat gebrande suiker door, of zeer
fijn gemalen, gebrande koffie. Als
het gebraden vleesch er vit is genomen, moet het goed geroerde meel
nog een paar minuten doorkoken met
het vet. Bij te vette sausen schept
men het vet er voorzichtig af. Te dik
geworden sausen wrijft men door een
fijne zeef.
Water voor thee en koffie moet men
altijd in een specialen ketel koken ;
vooral nooit in een pot of pan, die
voor vettige spijzen zijn gebruikt.
Goede thee verliest haar fijnen smaak
als men ze te lang laat trekken in een
thee-ei.
Gewasschen peterselie, in een weckflesch tusschen zout bewaard en goed
toegedekt, blijft geruimen tijd goed.
Uienlucht verdrijft men uit den mond
door het drinken van melk; ruiken
de handen naar uien, dan doet men
ze af met melk of citroen.
Doorgesneden citroenen drogen niet
uit en beschimmelen niet, als men
ze met den aangesneden kant op een
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glas legt, dat half met water is gevuld.
Plakken worst bewaard men tusschen
twee sneden brood of tusschen twee
borden.
Kaas doet men in een vochtigen doek
of in vetvrij papier.
Versuikerden honing kan men weer
vloeibaar maken, door de flesch in
warm water te zetten. Ook gistende
honing wordt in warm water gezet,
waarna men het schuim er afschept.
Aangebrand eten doet men, zonder
er in te roeren, over in een andere
pan en laat het zoo verder koken.

Woning inrichten

Te zout eten kan men vaak nog goed
krijgen door er wat melk door te
doen, of (bij soep) door er vermicelli,
groenten of iets dergelijks bij te voegen. Of men er al water bijgiet helpt
niet.
Bevroren groenten, aardappelen, fruit
en vleesch legt men eenigen tijd in
koud water, voordat men een en ander toebereidt.
Slaat de vlam in een pan met vet,
dan bluscht men het vuur door er
een potdeksel op te houden of er
zout op te werden. Probeer het nooit
met water !

IV. Wij woven in een huis en richten het
practisch en behagelijk in.
Zoo ver kunnen wij niet teruggaan
in de geschiedenis der menschheid,
of wij constateeren, dat men er steeds
naar gestreefd heeft, zich een onderkomen te verschaffen, waar men min
of meer beveiligd was tegen weer
en wind en waar men placht te rusten.
In de grijze oudheid waren deze
„woningen" zeer primitief : holen in
de rotsen en in den grond, holle
boomen, op palen gebouwde hutten,
enz.
Then de mensch echter meer en meer
vaste nederzettingen ging vormen
richtte hij zich ook iets beter in. De
woningen werden met bescheiden
comfort ingericht en, toen de kleurenzin zich meer ontwikkelde, ook geverfd.
Van oudsher heeft zich het standsverschil afgespiegeld in den woningbouw; naast de burchten en paleizen
van de grooten der aarde trof men
de nederige stulpen aan van de
armen, waarin geen zweem van behaaglijkheid of weelde was te bekennen.
De eeuwen hebben hun stempel
gedrukt op de bouworde der huizen;
wij onderscheiden Renaissance, Barok

Gothiek, enz. In de steden, die zich
gaandeweg uitbreidden en de grond
duur werd, ging men er reeds betrekkelijk vroeg toe over om z.g.
huurkazernes te bouwen, die een
aantal verdiepingen telden en tal van
gezinnen onderdak boden. Van gezelligheid was in dergelijke huizen
in den regel weinig te bespeuren ;
dit kwam ook voor een deel hierdoor,
dat de bewoners de kunst niet verstonden, om hun kamers gezellig
te maken. Zij stopten ze vol met
meubels, onbeteekenende platen aan
de muren en allerlei smakelooze
snuisterijen. Het duisterste en onaangenaamste vertrek werd vaak
tot slaapkamer ingericht.
Het is dan ook te begrijpen dat een
huisvrouw een dergelijke woning niet
goed schoon en vrij van stof kon
houden, al deed zij daartoe nog zoo
haar best.
Sedert het begin dezer eeuw is
daarin echter geleidelijk een groote
verandering ten goede gekomen;
en al zijn wij nog niet zoo ver,
dat de huurkazernes geheel en al
zijn afgeschaft, toch kan men zeggen
dat zij feitelijk hun tijd hebben
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gehad. Licht, lucht, zon — dat zijn
de grondslagen voor den modernen
woningbouw. Zoo kan de woning,
ook van hen, die slechts een bescheiden bestaan leiden, een echt
„home" worden, waarnaar men na
beeindiging der dagtaak terugverlangt, waar men rust, verpoozing
en gezelligheid vindt. Men heeft nu
geleerd, wat het zeggen wil een
woning te hebben, waarin men het
werkelijk geheel naar den zin heeft.
Wel is waar zijn de meesten onzer
nog aangewezen op een huurhuis
en moeten wij het voor lief nemen,
zooals het is; maar dit behoeft ons
niet te verhinderen, het met zorg
te kiezen en naar eigen smaak in te
richten.
Hoe moet onze woning zijn? Wij gevoelen ons thuis in een woning, die
voldoet aan de eischen, welke wij
er aan mogen stellen. De vertrekken
moeten ruim genoeg zijn, gemakkelijk
kunnen worden verwarmd, de zon
moet vrijen toegang hebben en het
moet er droog zijn.
Wie een woning gaat huren, lette
vooral op de ligging van het huis.
Wij weten, dat het bewonen van
een op het Zuiden gelegen huis, dus
op den zonkant, een zeer gunstigen
invloed uitoefent op onze gezondheid. Men moet in een aan de zonzijde
gelegen woning liever een klein
ongerief op den koop toe nemen,
dan zich vestigen in een huis op het
Noorden. Dit is vooral een punt van
groot belang, indien een of meer
leden der familie of de kinderen
een niet al te sterk gestel hebben of
bepaald ziekelijk zijn. Wat ook van
belang is: in kamers op het Noorden
heeft men veel meer brandstof noodig.
De Brie zonzijden hebben niet alle
evenveel waarde voor ons. Kamers
op het Zuiden zijn, hoewel zij het
meeste aan de zon zijn blootgesteld,
in den zomer minder warm dan
kamers op het Oosten, en vooral
op het Westen, omdat de zon gedurende het warme jaargetijde zoo
hoog aan den hemel staat, dat zij

niet diep in de vertrekken kan
dringen. Daarom worden de muren
van op het Zuiden gelegen kamers
dan ook niet zoo sterk verwarmd,
als van die op het Oosten of Westen.
De eerstgenoemde zijn derhalve het
aangenaamste om te bewonen; daarop volgen de twee laatstgenoemde.
Ook op het Zuidoosten en Zuidwesten gelegen vertrekken zijn gezond door de inwerking van de zon.
Kamers op het Noordoosten en Noordwesten daarentegen zijn niet aan
te bevelen, daar deze slechts gedurende een deel van het jaar zon
hebben.
Ligt een huis echter in een smalle
straat en staan aan de overzijde
hooge gebouwen, dan heeft men er
weinig aan, al ligt de woning op het
Zuiden.
Het beste kan men de ligging vaststellen met een kompas, waarvan
de naald, zooals men weet, steeds
het Noorden aanwijst. Men dient
ook te weten, hoe het huis gelegen
is, om te kunnen vaststellen welke
kant het meeste aan slecht weer is
blootgesteld, daar de meeste wind,
regen, hagel, sneeuw enz. uit eenzelfden hoek komen, b.v. Noordwest
of Zuidwest, of, in meer algemeenen
zin, het Westen. Woningen met het
hoofdfront naar die windzijde blijven
in den winter vaak koud, al stookt
men er nog zoo hard.
Rookende fabrieksschoorsteenen kan
men ook beter niet in de buurt
hebben; deze vormen een bezwaar
tegen het luchten van de kamers,
terwip de roetdeeltjes zelfs door de
reten van gesloten ramen dringen.
Een woning in de nabijheid van een
stal verdient evenmin aanbeveling.
Stallen verspreiden een onaangename
lucht en zijn ware broeinesten van
vliegen.
Garages in de nabijheid maken de
lucht onzuiver door de uitlaatgassen
der auto's, terwijl de in- en uitrijdende wagens zoowel overdag als des
nachts veel rumoer veroorzaken.
Bij het huren van een wooing moet
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men trouwens overal nagaan, of er
niet te veel leven is.
Boven een café of een vleeschhouwer
zoeke men bij voorkeur ook geen
woning.
In oude huizen wil het wel eens
voorkomen, dat zij besmet zijn met
wandgedierte. Vaak kan men dit
constateeren door een eigenaardige,
minder aangename lucht die in het
huis hangt.
In nieuwe huizen komt het er op
aan, zich er van te overtuigen dat
het huis goed droog is. In vochtige
woningen hangt dikwijls een muff e
lucht, als de ramen eenigen tijd
gesloten zijn gebleven. Is het er erg
vochtig, dan vertoonen zich vochtvlekken op de muren en laat het
behangsel los. Ook vertoont zich
soms schimmel op het behang. Een
dergelijke woning betrekke men
onder geen enkele voorwaarde; zij
kweekt ziekten.
Woningen met een sousterrain hebben vaak van vocht te lijden, dat
in den buitenmuur trekt. Dit vocht
is alleen te weren door de buitenmuren tot op voldoende hoogte van
een goed isoleermateriaal te voarzien.
In geheel nieuwe huizen kan men
het beste een woning betrekken
in den herfst, omdat het grootste
deel van het vocht dan door de
zomerzon is opgeslorpt en verdampt.
Na aldus de woning uit hygienisch
oogpunt te hebben beschouwd, moeten wij een blik slaan op de grootte
en inrichting der verschillende kamers, keuken, enz.
Na al hetgeen wij hierboven reeds
aanstipten kunnen wij al de punten,
waar het op aankomt, samenvoegen
tot een lijstje, dat men bij het huren
van een woning slechts te raadplegen
heeft om zeker te zijn, dat men niets
over het hoofd zal zien.
Wij laten het hieronder volgen.
1. Ligt het huis op lief Zuiden,
Noorden, Oosten of Westen?
2. Wat bevindt zich in de naaste
omgeving? (Fabriek, stal, gara-

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

Hoe moet onze wooing zljn?
ge, café, vleeschhOuwerij, drogisterij, enz.).
Is er veel leven in de buurt? Is
het huis vochtig of kan er ongedierte in zitten?
Ligt het huis in een nauwe
straat? Wat is er aan de overzijde? Hoe ziet het er van buiten
uit?
Hoe is de huisdeur? Vestibule?
Brievenbus?
Hoe zijn de trappen? Verlichting
van de trap? Hout, steen, houtcement? Luchtverversching boyen de trap?
Welke afmetingen hebben de
kamers? Hoe zijn ze met elkaar
verbonden? Hoeveel en welke
soort vensters (enkele, dubbele,
openslaande)? Zijn er jalouzieen ?
Hoe zien de vloeren er uit?
Is er parket? Hoe is de vloer
in de keuken?
Hoe zit het huis in de verf?
Komt er nieuw behang?
Sluiten alle deuren en vensters
goed? Klemmen ze niet?
Waar is de badkamer? Sluit ze
aan bij de slaapkamer? Is er
een vaste badkuip, waschtafel,
verwarwarmwaterreservoir,
ming? Als er geen badkamer is,
kan een der andere vertrekken
dan gemakkelijk tot badkamer
worden ingericht? (Letten op
mogelijkheid tot toevoer en afvoer van water) aanleg gas of
electriciteit.
Zijn er stookplaatsen in alle
kamers? Waar niet?
Is de aanleg voor de electrische
verlichting in orde? Overal
schakelaars? Geen defecte? Hoeveel stopcontacten, en waar?
Waar staan de gas- en electriciteitsmeters?
Hoe is de keuken? Afmetingen,
waterkraan, warm en koud
water, aanrecht, gootsteen, gasleiding, schoorsteen, verlichting,
venster, keukenkast, keukenplank, verdere gemakken?
Is er een provisiekamer of
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kelder? Grootte, ligging, Licht,
rekken of stellingen, gelegenheid
tot luchten?
17. W.C. Is er een fonteintje?
18. Hoe is de dienstbodekamer?
Grootte, ligging, venster?
19. Is er een waschhok? Wordt op
den zolder gewasschen? Kan
alles goed tegen elkaar open om
het drogen van het goed te bevorderen?
20. Is er voldoende berging voor
brandstoffen? Gemakkelijk van
de straat te bereiken?
21. Kan de assurantie geen hoogere
premie eischen, door belendende
inrichtingen, die meer dan gewoon brandgevaar opleveren?
22. Is er een schuurtje of f ietsenbergplaats?
Heeft men een woning gevonden, die
aan de noodige vereischten voldoet,
dan maakt men een schets van de
ligging en afmetingen der vertrekken,
gangen, trappen, enz., waardoor
van te voren kan worden overlegd,
waar men de verschillende meubelstukken zal plaatsen.
Een eigen huis. Slechts een kleine
minderheid is het mogelijk, een eigen
huis te laten zetten of het te koopen.
Wie het echter zoo ver heeft gebracht, dat hij dit kan doen, moet
zich tot steiregel houden, dat vOOr
alles doelmatigheid moet worden
betracht. De indeeling en verbinding
der verschillende vertrekken moet
zoodanig zijn, dat men een praktisch
geheel bereikt, zonder dat daaronder
comfort en gezelligheid te lijden
hebben.
Natuurlijk behoort bij een eigen
huisje een twin; indien dit eenigszins
mogelijk is moet er zelfs ook een
vOOrtuintje aan zijn, dat het huis
voor het straatrumoer en al te
nieuwsgierige blikken behoedt.
Voordat iemand tot den bouw van
een eigen huis besluit zal hij verstandig doen met te informeeren
naar verschillende bijkomstige kosten, die door den leek vaak over het
hoofd gezien of te laag aangeslagen
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worden, wat dan tot onaangename
verrassingen kan Leiden. Wij hebben
hier b.v. het oog op aan- en afvoer
van water en faecalien, aansluiting
aan gas- en electriciteitsnet, gronden straatbelasting, canon indien op
erfpachtsgrond wordt gebouwd, tuinhekken en -omheiningen e.d.g. Dat
men vooraf door een architect een
bouwteekening laat maken, spreekt
vanzelf.
Dan moet men ook goed met zichzelf
te rade gaan, of men over een voldoend vast inkomen beschikt om de
jaarlijksche rente en afbetaling te
kunnen bestrijden. Is men daarvan
niet geheel zeker, dan kan men het
plan beter laten varen, want dan
wordt het eigen huis geen lust, maar
een last.
Hij, wiens middelen hem in staat
stellen om een grooter huis of een
villa te laten zetten, richte zich naar
dezelfde principes , het is natuurlijk
alleen een kwestie van meer en
grootere kamers, rijkere meubileering,
enz. Ook in dit geval zal men niet
tot het geven van de definitieve
opdracht moeten besluiten, voordat
men een tot in details uitgewerkt
bouwplan heeft laten samenstellen.
Hierbij verdient het aanbeveling
om persoonlijk verschillende stukken,
als vaste waschtafels, bad-installatie,
centrale verwarming enz. in oogenschouw te nemen. Aileen wie alles
nauwkeurig met architect en aannemer is overeengekomen en zich
van alle details op de hoogte heeft
gesteld is er zeker van, dat alles
wordt uitgevoerd zooals hij dat
wenscht, zonder latere extrakosten.
Natuurlijk moet hij, om alles te
kunnen beoordeelen, voldoende in
staat zijn om alles te beoordeelen.
leder zal wet zoo verstandig zijn, niet
meer kamers te nemen en ze niet
grooter te laten maken dan voor
zijn behoeften noodig is. De architect
weet in den regel wel, hoeveel ruimte
hij noodig heeft, wanneer hem wordt
uitgelegd wat men verlangt en hij
eenigszins op de hoogte is van de
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standing en financieele draagkracht
van zijn opdrachtgever. Daarnaar
berekent hij de te bebouwen oppervlakte. Uit de eischen, welke gesteld
worden aan de inrichting van het
inwendige, blijkt dan de prijs per
kubieken meter en komt men tot
de kosten, die ongeveer met den
bouw gemoeid zullen zijn.
Het komt zeer veel voor, dat gedurende den bouw blijkt, dat de
opdrachtgever wat te haastig is geweest en verschillende dingen over
het hoofd heeft gezien, die hij bij
nader inzien toch graag nog had
aangebracht. Het gevolg hiervan is,
dat de architect, die hierop niet
vooraf zijn aandacht heeft gevestigd,
het werk heeft geschat op een te
lagen prijs. Moeten nu allerlei veranderingen worden aangebracht gedurende den bouw, dan wordt de
oorspronkelijke begrooting niet onaanzienlijk, soms zelfs zeer aanzienlijk overschreden. Dit is natuurlijk
een leelijken tegenvaller voor den
opdrachtgever, die maar al te vaak
geneigd is, in dergelijke gevallen
den architect van min oirbare
praktijken te verdenken of zelfs te
beschuldigen en niet zelden eindigen
dergelijke gevallen in een proces.
Wederzijdsch vertrouwen is derhalve
een eerste vereischte. Een schriftelijke, duidelijke overeenkomst bindt
beide partijen en voorkomt geschillen.
Wat den bouwstijl betreft behoort
de moderne mensch zich aan den
modernen tijd aan te passen. Wij
mogen bij oude gebouwen de schoone
lijnen en de harmonie van het geheel
bewonderen — dit neemt niet weg,
dat een dergelijk bouwwerk in een
hedendaagsche omgeving in het
minst niet meer zou passen. Hoe
schilderachtig de kleeding der middeleeuwsche edellieden ook moge zijn,
niemand zal het zich in het hoofd
halen, heden ten dage zich in een
dergelijk costuum te steken. Daarom
volgen wij bij den bouw van een
eigen huis ook de moderne, strakke
lijn, die geheel in overeenstemming
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is met de huidige aesthetische opvattin gen.
Heeft men besloten tot den bouw
van een eigen huis, dan kan men
zich daarover, zooals reeds gezegd,
het beste verstaan met een architect,
die, rekening houdende met de
wenschen van zijn client, hem alvast
een aantal nabijkomende huizentypen kan voorleggen.
Als algemeene regel geldt, dat de
hoogte der vertrekken 2V, tot 3 meter
bedraagt. Hoe grooter echter de
kamer, hoe hooger zij ook zal moeten
zijn, anders zal de lichttoevoer te
lijden hebben.
Over het dak willen wij bier enkele
opmerkingen maken.
Men gaat er meer en meer toe over,
den schuinen dakvorm te verlaten
en platte daken te maken. In een
bepaalde omgeving kan een plat dak
dan ook zeer goed passen, terwijl
het uit economisch oogpunt of om
andere redenen de aangewezen vorm
kan blijken. Dit neemt echter niet
weg, dat het ook bepaalde nadeelen
aankleven. Besluit men tot een plat
dan, dan vermijde men steeds om
het plafond van de bovenste verdieping tegelijk de dakbedekking
te laten dragen. Dit is een zeer bedenkelijk systeem, hetwelk strijdig is
zoowel met bouw- als met warmtetechniek. Men moet de dakbedekking
van binnen uit kunnen bereiken,
anders ondervindt men groote moeilijkheden bij het vaststellen van
eventueele schade aan het dak, die,
als zij niet tijdig ontdekt en hersteld
wordt, te ver invreet en dan groote
kosten na zich sleept. Dan gaan de
buitenmuren scheuren, waardoor het
huis een onoogelijk aanzien krijgt,
en meer van die narigheden.
Het schuin afloopende dak, met
pannen of leien gedekt, dat voorgaande geslachten eeuwen lang in
eere hebben gehouden, is niet alleen
zoo praktisch, omdat het regenwater
en sneeuw, waarmede wij in onze
gewesten nu eenmaal terdege rekening hebben te houden, gemakkelijk
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afvoert, maar ook omdat de zolderruimte een warmtekussen vormt
voor de er onder liggende woonvertrekken. Buitendien biedt de zolder
ruimte voor een rommel- en dienstbodenkamer, droogruimte voor de
wasch, enz.
Waar bouwen wij ons huis? De
vraag, waar men een eigen huis of
huisje zal laten zetten, hangt ten
nauwste samen met tal van persoonlijke omstandigheden en opvattingen.
Meestal is men door beroep of bezigheid aan een bepaalde streek, stad
of zelfs een bepaald stadsgedeelte
gebonden. Om zoo weinig mogelijk
last te hebben van den rook en het
stof van een groote stad zal men in
ons land, waar de wind veel uit het
Noordwesten waait, indien eenigszins
mogelijk in het Westelijke of Noordwestelijke deel van de stad moeten
zoeken, wanneer men niet geheel
buiten kan woven.
De voorkeur verdient een droge,
warme ondergrond. Vruchtbaar behoeft de bodem niet bepaald te zijn,
om mettertijd een mooien tuin te
krijgen, als men er maar voor zorgt,
de bovenste laag tot op voldoende
diepte te eaten omspitten en verwijderen en daarin goede teelaarde
aanbrengt. Hoe groot deze tuin
wordt en of men er bloemen, heesters
of vruchtboomen in kweekt, eventueel een zekere ruimte voor gazon
bestemt, is natuurlijk een kwestie
van persoonlijken smaak en ook
financieele draagkracht. Velen meenen dat in een tuin, als men dien
eenmaal heeft beplant, alles verder
zoowat vanzelf gaat. Daar is echter
geen sprake van. Een tuin eischt
geregeld onderhoud en dat kost tijd
en geld, zelfs al tuiniert men zelf.
Deze kosten worden in den regel
sterk onderschat.
Wat het bouwterrein betreft moet
niet alleen worden gelet op de oppervlakte van het gekozen stuk grond,
doch ook op de gesteldheid van den
bodem. Ligt het terrein aan een ter
plaatse geprojecteerde straat, dan
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moet men zich laten inlichten over
de hoogte van het straatniveau, ten
einde te kunnen nagaan of deze
straat soms hooger of lager zal
komen te liggen dan het uitgekozen
stuk grond. Blijven de straat en het
bouwterrein niet op gelijke hoogte,
dan is het altijd beter als de straat
iets lager wordt, dan omgekeerd.
Immers, als de straat hooger ligt
heeft men een hoogeren keldermuur
noodig, terwijl ook de afwatering
moeilijker wordt. Wat dit laatste
aangaat wende men zich ook tot de
bouwpolitie of anderen daarvoor
aangewezen gemeentelijken tak van
dienst, om inlichtingen over den
aanleg van de rioleering, ten einde
daarmede rekening te kunnen houden.
Is het stuk grond wat ongelijk, dan
is dit niet zoo bezwaarlijk, wanneer
men voornemens is, een tuin bij het
huis aan te leggen, want dan kan
men er van profiteeren bij den tuinaanleg. Ook de ten behoeve van de
fundamenten uitgegraven grond kan
geheel of ten deele nuttig worden
aangewend door er achter in den
tuin een heuveltje van te maken.
Dit bespaart de kosten van het laten
weghalen. Op het heuveltje kan men
een klein tuinhuisje zetten of een
prieel laten maken.
Voordat men tot den koop van een
stuk bouwterrein overgaat, late men
eerst boorproeven nemen op verschillende plaatsen (natuurlijk voornamelijk daar, waar het huis moet
komen), ter diepte van ongeveer
2 meter. Nog beter is, een kuil te
laten uitgraven ter grootte van ca.
I vierkanten meter en 2 meter diep.
Verzuimt men deze voorzorg, dan
kan het gebeuren, dat men later
genoodzaakt is om meer geld voor
het grondwerk uit te geven, dan de
geheele bovenbouw kost, ja, dat
men den geheelen bouw moet opgeven.
Droge grond met een flink draagvermogen is een allereerste vereischte voor een hechten, sterken
bouw. Wij allen kennen het woord,
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dat men zijn huis niet „op zand"
moet bouwen. Deze goede raad gaat
echter in onze gewesten niet geheel
op. Integendeel, men kan zich hier
bijna geen beteren andergrond
wenschen, tenminste wanneer het
een vaste, droge zandlaag betreft,
van voldoende dikte. lets antlers is
het gevaarlijke drijfzand, waarop
echter wel niemand zal gaan bouwen.
Dit bestaat uit een laag fijn zand,
sterk met water verzadigd, waaronder zich gewoonlijk op groote
diepte een vaste laag leem of klei
bevindt, waardoor het water uit
het zand niet verder kan wegzakken.
Het spreekt wel vanzelf, dat een
dergelijke bodem ten eenenmale
ongeschikt is om er een huis op te
zetten.
Het verrichten van boringen is
overigens niet alleen noodig, om
zich te vergewissen van de boderngesteldheid, doch ook, en zelfs vooral,
om de hoogte van den grondwaterstand vast te stellen. Natuurlijk
beschikt de techniek over middelen,
om afdoende maatregeien te nemen
tegen grondwater; maar toch kan
men later de onaangename ervaring
opdoen, dat de getroffen maatregelen
om het huis te beschutten zoowel
tegen het opstijgen als tegen het
van terzijde indringen van het water
niet afdoende blijken, hetzij dat er
de hand mee is gelicht, hetzij dat
men het op een koopje heeft willen
doen. Dan zit men b.v. met een
vochtigen kelder; die niet alleen
veel afbreuk aan de bruikbaarheid
daarvan, doch zelfs gevaar kan gaan
opleveren voor het geheele bouw,
tengevolge van het beschimmelen
en daarna rotten van binten, balken,
vloeren, enz.
Heeft men tenslotte een geschikt
terrein gevonden en er de hand op
gelegd, dan rijst de vraag, waar het
huis moet komen te staan. Nu leggen
wij er den nadruk op, dat huis en
tuin als een samenhangend geheel
moeten worden beschouwd, zoodat
men verkeerd zou doen met den
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tuin te beschouwen als een soort
con ventioneel aanhangsel, een stuk
grond, tot tuin ingericht, „omdat
het tech over was." Daarom mag
de tuin niet worden verbrokkeld,
door het huis in het midden te zetten;
dit kan alleen dan geschieden, als
men over een uitgestrekt terrein
beschikt. Daar dat deel van den tuin,
Wet welk in de schaduw ligt, minder
geschikt is voor de meeste planten
dan de rest, zal men het beste doen
met het huis zooveel mogelijk in den
noordelijken of in den noordwestelijken hoek te laten zetten, als dit
tenminste in overeenstemming te
brengen is met het uitzicht, nabuurschap, enz. Overigens moet natuurlijk
rekening worden gehouden met de
plaatselijke bouwverordeningen.
Behoort men tot de gelukkigen, die
niet bepaald in de stad behoeven te
wonen, zoodat men zich buiten kan
vesti gen, dan heeft men, naast het
natuurgenot, ook nog het voordeel
van den lageren prijs van den grond.
Dat het veel gezonder is om buiten
te wonen, vooral voor een gezin
met kinderen, behoeft geen betoog.
Wanneer men echter geen auto bezit,
moet hier terdege rekening worden
gehouden met een goede verbinding
met de naastbij gelegen plaats of
plaatsen. Voor- en nadeelen van
het buiten of in de stad wonen
moeten zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen. Moeten het hoofd
van het gezin en een of meer van
de kinderen iederen dag naar de stad,
dan kan dit op den duur wel eens
minder in den smaak vallen. Langzamerhand kan dit evenwel ook een
gewoonte worden en blijkt het niet
zulk een last te zijn, als men aanvankelijk wel heeft gemeend ; doch
men moet ook aan de huisvrouw
denken, die den geheelen dag alleen
of zoo goed als alleen is en zich veel
moet ontzeggen, wat zij niet gaarne
ontbeert. Dit heeft zoowel betrekking op het doen van inkoopen
als op de mogelijkheden tot ontspanning, het opdoen van nieuwe

Het moderne meubel van gebogen hout; stalen tafel met glasplaat.

Een keuken van ideale indeeling en waarin niets ontbreekt.
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indrukken en het gezellige verkeer
met familie, vrienden en bekenden,
welk een en ander niet onderschat
moet worden.
Hoeveel vertrekken moet ons huis
hebben? In vele gezinnen is het tot
een gewoonte geworden, de zitkamer
tevens als eetkamer te bezigen. Indien
de middelen dit toelaten, kan mer
echter beter een afzonderlijke zit- en
eetkamer inrichten. Behoort de heer
des huizes tot de hoofdwerkers, dan
is het wel wenschelijk, een kamer,
die desnoods niet al te groot behoeft
te zijn, in te richten tot studeervertrek, waar hij niet alleen zijn
schriftelijk werk kan afdoen, doch
ook bezoekers kan ontvangen die
er prijs op stellen een sigaar of
sigaret te rocken, wat daar zonder
bezwaar kan geschieden. Tabaksrook
houdt de huisvrouw natuurlijk graag
zooveel mogelijk uit zit- en eetkamer,
niet alleen met het oog op de gordijnen, doch ook om de minder
aangename lucht die er blijft hangen.
De z.g. „salon", de „voorkamer"
uit den ouden tijd, die gewoonlijk
alleen bij bijzondere gelegenheden
als verjaardagen, recepties e.d.g.
dienst deed, behoort tot het verleden. Wel verdient het aanbeveling
om, als de ruimte dit toelaat, ook
voor de vrouw des huizes een matig
groote kamer in te richten, waar
zij eens haar gemak kan nemen en
bezoeken ontvangen.
Slaapkamers van ouders en kinderen
mogen niet te bekrompen zijn. Tot
het 2de levensjaar kan een kind,
indien de ruimte dit toelaat, zonder
bezwaar in dezelfde kamer slapen
als de ouders. De slaapkamer van
kind of kinderen moet zooveel
mogelijk in verbinding staan met
die der ouders, niet alleen om er een
wakend oog op te kunnen houden in
gewone omstandigheden, doch vooral
met het oog op hun verpleging als
ze onverhoopt ziek mochten worden.
Zoo spoedig mogelijk moeten, als dit
maar eenigszins kan, jongens en
meisjes in afzonderlijke kamers
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slapen. Dan komt tenslotte de tijd,
waarop zich de wenschelijkheid doet
gevoelen om, ook in het belang der
studie, den ouderen zoon of de opgroeiende dochter van het jongere
geslacht te scheiden en hun een eigen
kamertje te geven.
Ook de beteekenis van de keuken
mag niet worden onderschat. Daar
toch brengt de huisvrouw een groot
deel van haar leven door, zoodat
het er veel op aan komt, hoe dit
onderdeel van ons huis is ingericht.
De afmetingen behoeven niet zoo
groot te zijn, hoewel aan den anderen
kant de ruimte niet al te karig dient
te worden toegemeten. De huisvrouw
of de dienstbode, of beiden tegelijk,
moeten zich er kunnen „roeren".
Men houde echter in het oog, dat
de keuken niet dient om er allerlei
potten, pannen en schalen in op te
bergen die nooit worden gebruikt
en alleen ruimte kosten, alsmede
tijd om ze geregeld schoon te houden.
Men behoort op planken en in kasten
alleen dat keukengereedschap te
bergen, hetwelk geregeld in gebruik
is en dat men dus voortdurend bij
de hand moet hebben. Wij wijzen
hierop overigens t.a.p.
Tot de eischen, die men aan een
modern huis stelt, behoort ook een
volledig ingerichte badkamer, waaronder wij verstaan, dat zij ook een
vaste waschtafel bevat met koud
(en warm) stroomend water en zoo
mogelijk een vast bidet, eveneens
aangesloten aan de waterleiding,
ter besparing van ruimte en geplas
met water in de slaapkamer.
Een breede, niet te diepe ruimte is
beter geschikt voor badkamer dan
een diep, smal vertrek, omdat de
eerste meer licht toelaat en zich
beter eigent voor het aanbrengen
van de noodige installaties.
De groepeering der verschillende
vertrekken behoort zoodanig te zijn,
dat zitkamer, eetkamer en keuken
te zamen 66n groep vormen en de
slaapkamers en badkamer een tweede
groep, ten einde te veel heen en
8
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weer loopen te vermijden en de huishouding te vereenvoudigen. Hieruit
vloeit voort, dat men in een huis
met een of twee verdiepingen de
zitkamer, eetkamer en keuken gelijkvloers houdt en slaapkamers en
badkamer boven. Een klein balkon
aan de slaapkamer kan goede diensten bewijzen om het beddegoed te
luchten en te zonnen.
Het warm houden van de woning is
niet alleen afhankelijk van de wijze
van verwarming en de wijze waarop
dit vraagstuk is opgelost, doch ook
van de ligging der verschillende
vertrekken ten opzichte van elkaar,
alsmede van aard en dikte der buitenmuren. Hoe kleiner een eigen huisje
is, hoe minder aanbeveling het
verdient om het geheel vrijstaand
te bouwen, want daardoor komt
men voor het feit te staan, dat elk
vertrek in zulk een klein huis twee
of zelfs drie buitenmuren telt.
Om deze reden geeft men voor
kleine eigen huizen gewoonlijk de
voorkeur aan het bouwen van twee
panden onder een dak, of het zetten
van een geheele rij van dergelijke
huizen. In dat geval echter houde
men rekening met de gehoorigheid.
Het geluid toch plant zich niet alleen
voort van boven naar beneden en
omgekeerd, doch ook naar rechts
en links, door de muren been,
indien deze niet dik genoeg zijn of
opgetrokken van materiaal, dat geluidleidend in plaats van geluiddempend is. Binnenmuren van een
halven steen dik zijn wel goedkoop
van constructie, doch vormen later
een onuitputtelijke bron van ergernis.
Men late liever scheidingsmuren
optrekken van twee halve steenen
dik, zoo mogelijk met een kleine
tusschenruimte, waarin een luchtlaag, welke medewerkt tot het
dempen van het geluid; op die
wijze spaart men zijn zenuwen en
bevordert men een goede nabuurschap.
Nu wij de in elk huis onontbeerlijkste
vertrekken hebben behandeld, willen
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wij overgaan tot andere, die men
niet overal aantreft, hetzij door
gebrek aan ruimte, hetzij doordat
de daardoor zooveel hooger wordende
kosten een bezwaar vormen. Zoo b.v.
de bijkeuken, die zeer doelmatig is
om er bezigheden te verrichten
waartoe men liever niet de keuken
gebruikt, b.v. het schoonmaken van
visch en groente, plukken van gevogelte, enz. Of men in de bijkeuken
ook een gootsteen en aanrecht laat
aanbrengen, hangt af van hetgeen
men gewoon is. Aanbeveling verdient het wel.
Een bescheiden, met cementtegels
belegd terrasje achter de keuken
bewijst ook goede diensten. Groot
behoeft het niet te zijn : hoogstens
2 a 3 vierkante meter. Gedurende
een groot deel van het jaar kunnen
hier verschillende werkjes worden
gedaan, die in de keuken te veel
rommel zouden veroorzaken, terwip
er tevens allerlei dingen kunnen
worden neergezet, die binnen te veel
in den weg zouden staan. Ook kan
er een vuilnisemmer worden geplaatst.
Kan en wil men, vooral bij een geheel
vrijstaand huis, nog meer ruimte
afstaan aan de keuken, dan kan men
het terrasje uitbreiden tot een
plaatsje, door een heining omsloten.
Het beste is, dit plaatsje voor een
deel te overdekken. Hierbij kan
zich dan aansluiten een kippenren,
garage of ander bijgebouw.
De provisiekamer speelt in alle
oudere huizen een groote rol. Hoe
meer men echter de gewoonte aanneemt, conserven te gebrui ken, hoe
minder zich de behoefte aan een
provisiekamer doet gevoelen ; doch
des te meer hangt men ook van zijn
leverancier af. Waar men weinig
plaats heeft voor het bewaren van
provisie, b.v. in kleine woningen in
huurhuizen in de stad, moet men
zich vergenoegen met het aanbrengen
onder het venster van een vliegenkast, die aan bescheiden eischen
voldoet.
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Nu kan men een huishouden ook zOO
inrichten, dat de levensmiddelen
iederen dag worden ingeslagen of
dat de voorraad om de paar dagen
wordt aangevuld. Dat is wel gemakkelijk, maar over het algemeen
niet economisch. Wanneer men van
alles voldoenden voorraad heeft
vereischt dit wel is waar meer
contrOle en een zekere indeeling,
doch daar staat tegenover dat men
er voordeeliger mee uitkomt, omdat
men groote hoeveelheden veel goedkooper kan koopen en van speciale
aanbiedingen kan profiteeren. Op
die wijze is een provisiekamer dan
ook zeker loonend.
De meeste levensmiddelen moeten
op een koele plaats worden bewaard;
vandaar dan ook dat men in de
provisiekamer een koelkast noodig
heeft, die geregeld van versch ijs
wordt voorzien of waarin een kleine
koelmachine is aangebracht, welke
koolzuur of ammoniak tot gas
verdicht. Dit gas koelt, als het zich
weder uitzet, een zoutmengsel af,
dat nu door een koperen buis rondom
het inwendige van de kast wordt
geleid. Gewoonlijk daalt de temperatuur tot eenige graden onder het
vriespunt.
Naast de provisiekamer behoort
men eveneens te beschikken over
een goed ingerichten kelder. Fruit,
aardappelen, groenten en wijn bewaart men het beste in den kelder.
Heeft men centrale verwarming,
dan moet er natuurlijk voor gezorgd
worden dat daardoor niet de kelder
wordt verwarmd. Loopt er een buis
van de verwarming door, dan is het
niet zoo moeilijk om deze voldoende
te isoleeren, zoodat ze daar geen
warmte kan uitstralen. Dit moet
echter reeds bij het opstellen van
het bouwplan onder het oog worden
gezien, anders ontstaan later kosten,
waarop niet was gerekend.
De vraag, of men de wasch aan huis
zal laten doen dan wel buitenshuis,
beslist over den aanleg van een z.g.
waschhok. Hoewel de nieuwste wasch-
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middelen het doen van de wasch in
huis zeer vergemakkelijken raakt dit
laatste toch meer en meer in onbruik,
mede tengevolge van den tegenzin
dien de meeste dienstboden tegenwoordig aan den dag leggen om de
wasch te doen. Daarbij komt, dat
de groote wasscherijen tegenwoordig
de wasch bijna geheel machinaal
behandelen, zoodat de handenarbeid
daarbij tot een minimum is beperkt.
Dit heeft aan den anderen kant
echter weer tot gevolg gehad, dat
deze groote machines ook in het
klein worden vervaardigd voor huiselijk gebruik. Het voornaamste, wat
men noodig heeft, is: een kuip om
het goed te weeken, een slingerende
of draaiende trommel, waarin het
goed langzaam heen en weer bewogen
wordt door de vloeistof die er het
vuil aan onttrekt, en tenslotte een
droogtrommel. Een kleine motor is
voldoende om deze toestellen in
beweging te houden. Reeds in een
gezin van middelmatige grootte
betaalt zulk een inrichting zich
spoedig zelf. Wil men het goed echter
op de oude wijze in een waschketel
behandelen, dan kieze men een goeden ketel, bij voorkeur van koper;
deze is wel duurder, maar gaat ook
Langer mee, vereischt minder brandstoffen en er kunnen geen roestvlekken in het goed komen, zoodat het
prijsverschil spoedig is ingehaald.
Meestal wordt het waschhok in de
keuken afgeschoten. Er is echter
ook niets op tegen om het op zolder
te maken, wat wel gemakkelijk is
met het oog op de nabijheid van den
droogzolder. Gebruikt men echter
een motor, dan verdient het zeer
beslist de voorkeur, de inrichting
in den kelder te laten aanleggen.
Een veranda kan op zichzelf staan,
d.w.z. van de daarachter liggende
vertrekken door een (glazen) wand
en glazen deuren zijn gescheiden,
dan wel daarmede een geheel vormen.
Er zijn ook geheel open veranda's
(terrassen), die een op pilaren steunend dak dragen en in vele lucht.
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streken te verkiezen zijn boven de
eerstgenoemde. Zulk een veranda
moet zonnig zijn en een zoo wijd
mogelijken blik op de omgeving
bieden. Het platte dak kan dan
tevens dienst doen als een uitbreiding
van de eerste verdieping. Men moest
meer algemeen het nut leeren inzien
van dergelijke open ruimten voor
de slaapkamers, waar men gelegenheid heeft om een tukje te doen in
de openlucht.
De technische moeilijkheden, verbonden aan het geheel dichten van
een dergelijk horizontaal dak, moet
men echter niet wegcijferen. Daardoor behooren terrassen dan ook tot
de duurste onderdeelen van den bouw.
In een tuin van behoorlijke grootte
kan men ook een minder open tuinhuts laten zetten, dat niet zooveel
kosten na zich sleept en een aangenaam uitzicht kan bieden.
Een erker is een zeer gebruikelijke
versiering aan een huis, die tevens
praktische waarde heeft als aardig
zitje, van waaruit men een ruim
uitzicht heeft, vooral wanneer de
erker op een hoek is aangebracht.
Wil men een erker hebben, dan moet
men eerst over de afmetingen beslissen, wanneer men het er over
eens is, aan hoeveel personen het
zitje plaats moet bieden. Voor een
persoon is een breedte van 60 c.M.
met twee zijvensters, elk 30 c.M.
breed, voldoende. Als men er een
stoel en een tafeltje in wil kunnen
zetten, moet de breedte ongeveer
1.30 M. bedragen en de diepte ca.
90 c.M. In de meeste gevallen is een
erker van 2 M. tot 2.20 M breed.
Sluit deze uitbouw zich aan bij de
eetkamer, dan zou de doorsnede ca.
2 M. 60 moeten bedragen, zoodat
men er een tafel in kan plaatsen,
waaraan 3 of 4 personen kunnen
zitten. Vergenoegt men zich met
een houten bank aan weerszijden,
die ook zoo gemaakt kan worden,
dat ze desgewenscht omlaag kan
worden geklapt, dan is een breedte
van ca. 1 M. 80 voldoende.
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Nog grootere erkers, waarin 8 tot
10 personen kunnen zitten, verdienen
den naam erker eigenlijk niet meer,
daar zij afzonderlijke ruimten vormen, welke alleen hierdoor van een
kamer verschillen, dat zij niet door
een wand van het belendende vertrek
zijn gescheiden. Men duidt ze dan
ook meestal aan met den naam serre
(hoewel deze naam in dit verband
niet erg toepasselijk is, daar er op
zijn best een enkele palm of een paar
bloempotten in staan).
Zij zijn van de kamer gescheiden
door een of twee smalle pilaren
of door een houten leuning. Zulk
een serre dient niet zelden om een
ruimte, die anders te lang zou
schijnen, voor het oog in twee op
zjchzelf staande deelen te verdeelen.
Ronde, ovate of halfronde kamers
zal men weinig aantreffen in een
gewoon huis, tenzij de standing
van den eigenaar meebrengt, dat
hij er een zaal op nahoudt voor
speciale gelegenheden. Het uiterlijk
aanzien van een gebouw wordt
echter vaak verfraaid door een halfronden uitbouw in den gevel, welke
geheel ingenomen wordt door vensters
Gezinnen, waar muziek wordt beoefend, stellen er vaak prijs op,
een vertrek in te richten tot muziekkamer. Deze moet natuurlijk in de
allereerste plaats een goede acoustiek
hebben, zoodat men er geen dikke
overgordijnen of portieres moet neerhangen.
Dat iemand, die in een huurhuis
woont, een logeerkamer vaak als
overbodige weelde beschouwt, is
eenigszins te begrijpen. Wie echter
een eigen huis bezit, moet, als het
maar eenigszins mogelijk is, steeds
een kamer in gereedheid hebben
om familieleden of kennissen te
kunnen logeeren. De inrichting kan
zeer eenvoudig zijn; hoofdzaak is
een goed bed, desnoods divan- of
opklapbed, een tafel, een gemakkelijke stoel, een kast en vaste waschtafel.
De dienstbode moet, evengoed als
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de andere huisgenooten, een eigen
kamertje hebben, waarin zij gelegenheld heeft om, na afloop van
haar werkzaamheden, haar eigen
aangelegenheden te behartigen. Het
kamertje moet goed gelucht kunnen
worden, electrisch licht bezitten enz.,
indien het huis centraal wordt verwarmd, aan de verwarming zijn aangesloten .
De tegenwoordige W.C.'s zijn alle
vrijwel volgens hetzelfde systeem
ingericht ; alleen de wijze van doorspoeling verschilt. De spoeling door
middel van een trekker is het meest
gebruikelijke, doch daarnaast vindt
men thans ook inrichtingen, waarbij
het water omlaag stroomt door een
druk op een knop. Het is wenschelijk,
op elke verdieping een W.C. aan te
brengen.
Hoe komt men aan geld voor den
bouw? Het is een waarheid als een
koe dat men, om een huis te laten
bouwen, over geld moet beschikken.
Nu heeft zich van oudsher het merkwaardige verschijnsel voorgedaan,
dat iemand die een huis liet zetten,
dit niet geheel uit eigen middelen
bekostigde, zelfs al had hij dit zonder
eenig bezwaar kunnen doen. Hiervoor bestaan twee redenen. In de
eerste plaats is geld voor woningbouw
altijd gemakkelijk te krijgen geweest,
omdat kapitaaloverschot op die
wijze het beste scheen te kunnen
worden belegd en een behoorlijke
rente opbracht. Hiervan maakte
ook de kapitalist gebruik, die een
eigen huis wilde laten zetten, omdat
hij van zijn eigen geld in handel
of industrie een zooveel hooger
rendement verkreeg, dat het voor
hem voordeeliger was, zijn huis te
bouwen met behulp van geleend geld,
tegen betrekkelijk lage rente, dan
er zijn eigen kapitaal voor te gebruiken.
Op deze wijze ontwikkelde zich geleidelijk het bouwcredietwezen, een
systeem dat wettelijk is geregeld.
Bij het bouwen van een huis met
behulp van een bouwcrediet blijft
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niet alleen de eigenaar verantwoordelijk voor de delging der aangegane
schuld, doch ook het huis client als
onderpand. De credietgever is dus
in zekeren zin merle-eigenaar van
het pand, dat met behulp van zijn
geld is gebouwd. De geleende bedragen worden in de volgorde, waarin
zij zijn opgenomen, aangeteekend in
een officieel register; zij dragen den
naam van hypotheken. Bij een even-.
tueelen executorialen verkoop worden de crediteuren voldaan in de
volgorde, waarin hun vordering is
geregistreerd. Men onderscheidt aldus
eerste, tweede en in sommige gevallen ook derde hypotheek. Onder
de huidige omstandigheden echter is
in den regel alleen sprake van eerste
hypotheek, omdat de waarde van
gebouwde eigendommen moeilijk
voor de toekomst te beoordeelen is.
Wie verstrekken bouwcredieten? In
de eerste plaats zijn het particulieren,
die geld voor woningbouw verstrekken, hetzij op grond van persoonlijke relaties, hetzij door bemiddeling van makelaars. Van veel
grooter belang echter is de rol, die
de speciale credietinstellingen speelden bij den woningbouw, een rol,
die zij ook wel zullen blijven spelen,
zij het dan dat zij onder de tegenwoordige omstandigheden minder
grif ingaan op verschillende objecten.
Wij hebben hier het oog op de
hypotheekbanken en instellingen die
pandbrieven uitgeven. Deze banken
en instellingen mogen niet meer
pandbrieven in omloop brengen dan
waarvoor eerste hypotheken als
dekking aanwezig zijn. Voor de
richtige nakoming hunner verplichtingen dienen niet alleen als waarborg de door hen verstrekte hypotheken, doch ook het maatschappelijk kapitaal. De pandbrieven brengen
een vaste rente op, kunnen in het
noodige geval gemakkelijk worden
beleend en zoo noodig verkocht,
zoodat het begrijpelijk is, dat er
heel wat van geplaatst worden.
Ook spaarbanken en verzekerings-
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maatschappijen hebben in zeer hooge
mate bijgedragen tot het financieren
van woningbouw. Deze instellingen
verstrekken echter bijna uitsluitend
gelden op eerste hypotheek, zoodat
het reeds voor den oorlog niet zoo
gemakkelijk ging om een tweede,
laat staan dan een derde hypotheek
onder te brengen. Na den oorlog
hebben rijk en gemeente zich genoodzaakt gezien, in bepaalde gevallen deel te nemen aan het verstrekken van bouw- en woningcredieten.
Technische Bijzonderheden over den
bouw van een huts. Uit den aard
der zaak is het niet mogelijk en ook
niet noodig, om een leek geheel en
al op de hoogte te brengen van wat
er bij den bouw van een huis zoo al
komt kijken. Zooals wij hiervOOr
reeds zeiden moet hij daarvoor
een architect in den arm nemen.
Toch is het wel wenschelijk, dat hij
althans zooveel van het wezen der
bouwtechniek afweet, dat hij niet
geheel vreemd staat tegenover de
tallooze kwesties, die zich opdoen
als men een huis laat bouwen.
Daarom willen wij hier in zeer beknopten vorm een kleine uiteenzetting geven van de voornaamste
technische problemen, die daarmede
samenhangen.
Wij gaan daarbij uit van de veronderstelling, dat het huis op de
oude wijze wordt gebouwd, d.w.z.
uit baksteen opgetrokken.
Nadat de grond diep genoeg is uitgegraven en waterpas gemaakt,
wordt het fondament gelegd. Hiertoe
gebruikt men zeer hard gebakken
steen, klinkers, die met cementwortel
gemetseld worden, om de muren
tegen vocht te beschermen, of wel
beton. De fondamenten zijn aan
de onderzijde het breedste, om den
last van het gebouw beter over den
ondergrond te verdeelen. Beton,
een mengsel van zand, grint en
cement, bezit de eigenschap, door
water harder te worden, zoodat dit
wel de beste beschermende laag
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vormt in grond, die niet absoluut
droog is.
Op dit fondament, en wel onder de
hoogte, waarop de vloer van den
kelder zal komen, wordt een isoleerende laag aangebracht van asphaltpapier of van gegoten asphalt,
ten einde te verhinderen dat de uit
den grond opstijgende vochtigheid
in de daarboven opgetrokken muren
trekt. Mt gedeelte van de buitenzijde Bier muren, hetwelk zich onder
de aardoppervlakte bevindt, wordt
eveneens van een isoleermiddel tegen
vocht voorzien, door ze te bestrijken
met heete teer of asphalt; ook bepleistert men ze wel met cementwortel, waardoor ceresit of jets
anders van lien aard is gemengd.
De eenige plek, waardoor het vocht
nu nog in het huis zou kunnen
dringen, is de vloer van den kelder.
Deze wordt gemaakt van goed aangestampt mager beton, waarop een
laagje vetter cementmengsel komt,
dat Been vocht doorlaat. Moet de
kelder, om een of andere reden, een
houten vloer hebben, dan maakt
men kleine pijlertjes, ongeveer drie
steen hoog, waarop weder te zamen
gevouwen asphaltpapier wordt gelegd. Daar bovenop komen dan de
vloerbinten, die den vloer dragen.
Onder den keldervloer bevindt zich
dus een ledige ruimte , er moet op
gelet worden dat er tusschen den
rand van den vloer en de wanden
een smalle spleet openblijft, die gemaskeerd wordt door het plint.
Hierin worden op regelmatige afstanden luchtgaten geboord, opdat
hierdoor de lucht kan ontwijken,
daar op deze wijze schimmelvorming
wordt tegengegaan.
De muren. De muren van het huis
worden ook heden ten dage nog,
zooals dit reeds eeuwenlang gebruik
is, opgetrokken uit baksteenen. Deze
methode wordt vaak voor onderwetsch uitgekreten, doch men heeft
over het algemeen weinig eer ingelegd met andere bouwwijzen, ten
minste voor gewone huizen. Het
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kleine heerenhuis zal immer een
eigen karakter blijven vertoonen,
geen massa-product worden. Wel
heeft de techniek haar vooruitgang
bewezen door voor dergelijke huizen
gebruik te maken van groote, holle
steenen. Deze zijn ongeveer even
groot als vier tot zes gewone baksteenen te zamen, doordat ze hol
zijn, is de zwaarte natuurlijk aanmerkelijk geringer. Buitenmuren, uit
dit materiaal opgetrokken, kunnen
warmer zijn, dan een massieve
steenen muur van grootere dikte.
Het metselwerk vereischt dan minder
kalk, zoodat ook het watergehalte
geringer is en de muren dus spoediger
drogen. Bovendien kan de holte
van deze steenen dienen om er leidingen door te leggen.
Een bouwmethode, die nog ouder
is dan het optrekken van een huis
nit Steen, is het gebruik maken
van hout als bouwmateriaal. Deze
methode kan echter alleen worden
toegepast voor eenvoudige landhuisjes, waarbij dan geheele stammen, die met de bijl ongeveer vierkant zijn gehakt, op elkaar worden
gelegd en aan de hoeken in elkaar
sluiten. De voegen worden gedicht
met een kalkmengsel, dat koeharen
of ook wel koemest bevat.
Dergelijke bouwsels gaan, zooals
men vooral in Duitschland, Oostenrijk en Scandinavia kan constateeren, eeuwen lang mede en leveren
een schilderachtigen aanblik op met
hun, met mos bedekte, strooien of
rieten daken, terwijl het hout in den
loop der tijden een zilverachtige
tint gaat vertoonen. Zij doen het
uitstekend in het landschap, waarmede zij een geheel vormen. Dergelijke houten huizen zijn warm, kunnen dadelijk betrokken worden, daar
de wanden niet behoeven te drogen,
en blijken uitstekend bestand tegen
alle weersinvloeden. Een nadeel is
natuurlijk het grootere brandgevaar.
Tegenwoordig gaat men er veel toe
over, dergelijke huizen inwendig een
meer comfortabel aanzien te geven,
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door de wanden met planken te
betimmeren of met vocht- en geluidwerende platen, zooals solomiet,
torfoleum, eterniet, enz.
Een tweede type van landhuis vertoont uitwendig vakken; men ziet
dit soort huizen veel in Engeland
en in Normandie. Hierbij wordt
een geraamte van stammen opgetrokken, zoodat er vierkante of
schuine vakken open blijven, die
dan met metselwerk worden gevuld,
dat meestal wordt gepleisterd, doch
zoo, dat de balken zichtbaar blijven.
Dit doet men met voordacht, omdat,
indien de laag pleister over den
geheelen muur werd aangebracht,
zich scheuren zouden gaan vertoonen,
door het werken van het hout. Ook
deze huizen zijn zeer schilderachtig.
In vroeger eeuwen trof men ze ook
in de steden aan; vooral in Duitschland, in Elzas-Lotharingen en in
Engeland treft men ze nog veel aan
in oude stadjes of wijken.
Het dak. De kap van het dak wordt
nog steeds voornamelijk uit hout
vervaardigd. Bij het spitse, schuine
dak blijven de balken voor een groot
deel zichtbaar op den zolder, en
worden vaak verzamelplaatsen van
stof. Dit bezwaar heeft men trachten
te ondervangen door het dak te
construeeren in spitsboogstijl. Hierdoor wordt als het ware een gewelf
gevormd en zijn geen dakbalken en
-spanten zichtbaar. Bij deze bouwwijze, die echter nog weinig toepassing vindt, heeft men het voordeel,
dat de zolder een bewoonbaarder
aanzien krijgt en de vertrekken,
die er eventueel op afgeschoten
worden, minder aan dakkamers herinneren.
Bij Platte daken, waarover wij het
hiervOOr reeds hadden, speelt het
gewapend beton een groote rol,
echter alleen in gevallen waar dak
en plafond van de bovenste verdieping een zijn, d.w.z. dus, waar
geen tusschenruimte gelaten is
tusschen dak en plafond. Op enkele
nadeelen daarvan wezen wij reeds.
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Voorts vereischt deze dunne laag
beton een aantal speciale voorzorgsmaatregelen, om te groote warmte
tegen te gaan en vocht te weren.
Om te voorkomen, dat de onder het
dak gelegen vertrekken te veel
van de warmte te lijden hebben, laat
men ruimten open in het beton, of
men metselt er holle steenen in.
Ook neemt men wel zijn toevlucht
tot platen kurk of andere hulpmiddelen, om het onderscheid tusschen de temperatuur buitens- en
binnenshuis eenigszins op te heffen.
Wordt nu op het uitwendige van
het dak een laag met gummi of
asphalt bedekt vilt aangebracht,
dan kan het licht gebeuren, dat door
den invloed van de zon deze laag
gaat werken en een van buiten bijna
niet zichtbare, kleine opening ontstaat, welke water doorlaat, dat dan
onder de bovenste laag dringt en
tenslotte ergens gelegenheid vindt
om door te sijpelen, tengevolge
waarvan zich op het plafond een
vochtvlek gaat vertoonen, vaak op
zeer grooten afstand van de plaats,
waar het water oorspronkelijk onder
de dakhuid is gedrongen.
De buitenzijde van het dak moet
van binnen uit te bereiken zijn en
daarom verdient elke bouwwijze,
waarbij boven het plafond een ruimte
wordt gelaten die het mogelijk maakt,
het dak aan de onderzijde te inspecteeren, aanbeveling. Ongetwijfeld
vormt het platte dak een goede bedekking voor het huis, als het met
een dubbele laag asphaltpapier is
bedekt, die b.v. om de twee jaar
goed geteerd en van een versche
laag grint voorzien wordt. Ook
onder de nieuwere soorten ongeteerd
papier of vilt treft men zeer goed
materiaal aan. Natuurlijk is een
dakbedekking uit platen zink of
koper steeds zeer afdoende.
Wat het spitse dak betreft, dit wordt
gedekt met roode of grijze of gekleurde pannen, in verschillende
vormen, of met lei. In het eerste
geval worden op de dakbinten latten

De gevel

gespijkerd, waaraan de dakpan met
het uitstekende nokje als het ware
wordt opgehangen. In het tweede
geval worden de binten met gevoegde
delen bespijkerd, waarop de leien
worden vastgenageld. Tot overmaat
van zekerheid kan men onder de leien
eerst nog een laag asphaltpapier
laten aan bren gen.
Natuurlijk komt bij het dak ook
de loodgieter te pas, die de dakgoten
moet maken en de afvoerbuizen
voor het regenwater leggen. Ook moet
de nok met lood of zink worden
bekleed. Men verlieze nimmer uit
het oog, dat een eerste vereischte
voor een goeden bouw is, dat het
water er geen kwaad aan kan doen.
Water is de grootste vijand voor de
hechtheid van een gebouw. Daarom
moeten daar ook bij het bouwen alle
mogelijke voorzorgen worden genomen om te zorgen, dat nergens
water kan binnendringen, wat in
den winter buitendien nog gevaarlijker is, omdat het bij het bevriezen
nog veel meer onheil kan stichten.
De gevel. Wij zijn nu den tijd wel
te boven, waarin men vond dat
een goede gevelversiering eigenlijk
pas cachet gaf aan een huis. Wij
hebben leeren inzien, dat een gebouw zijn cachet niet ontleent aan
de versiering van den gevel, maar
aan zijn lijn en proporties, aan de
wijze waarop het materiaal is verwerkt en aan de harmonie der
kleuren.
Waar gepleisterd wordt, gebruikt
men mortel, die is aangemaakt met
hydraulische kalk, om ze bestand
te maken tegen weer en wind. Men
kan ze ook aanmaken met cement,
doch dan loopt men gevaar dat de
pleister uitslaat, wat den gevel
natuurlijk er niet fraaier op maakt.
Veel wordt ook gebruik gemaakt
van gekleurde kunstmortel, zooals
terranova, terrasiet, enz. Het is een
kwestie van smaak, of het pleister
glad gestreken wordt, dan wel of
het wordt geruwd; op deze laatste
wijze krijgt men een oppervlak,
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waarop het licht breekt en een aangenameren indruk maakt. Deze bepleistering kan men het beste in de
natuurlijke kleur laten.
Tegenwoordig legt men een groote
voorliefde aan den dag voor gevels
van baksteen, van felrood tot donkerviolet, welke een fleurigen indruk
maken met de witte voegen er
tusschen, en uitstekend bestand zijn
tegen alle invloeden van het weder,
mits ze gemetseld zijn met absoluut
waterdichte kalk. Is dit laatste niet
het geval, dan kan er licht schade
ontstaan doordat het vocht door de
voegen in het inwendige dringt en
daar niet verdampen kan. Al laten
dus de steenen geen water door,
dan kan op die wijze toch schade
ontstaan, welke men niet had kunnen
voorzien.
Nu wij het over den gevel en zijn
versiering hebben, doet zich de
vraag voor: moet de gevel begroeid
zijn? Met klimop of wilden wingerd?
Waar dit mogelijk is, zijn wij er
voorstanders van. De bewering, dat
begroeide muren vochtig zijn, mist
alien grond. Tntegendeel, het gebladerte verhindert den slagregen,
tegen den muur te kletteren en
bovendien zuigen de vezelwortels
en de napjes, waarmede de plant
zich aan den muur klemt, het overtollige vocht uit het metselwerk.
Het eenige bezwaar, dat tegen klimop
is aan te voeren, is dit, dat deze
plant soms luchtwortels ontwikkelt,
die zich in de voegen van het metselwerk dringen en een zoodanigen
omvang bereiken, dat dientengevolge
de muur ter plaatse gaat scheuren.
Waar men iets dergelijks bemerkt
is het echter een kleine moeite, een
dergelijken wortel of te snijden.
De plafonds. De plafonds kan men
in twee groepen verdeelen : die,
welke tegen houten binten zijn aangebracht en de massieve plafonds.
ski deze laatste onderscheidt men
dan weder plafonds met ijzeren
binten en plafonds, die geheel uit
gewapend beton bestaan, met of
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zonder daarin verwerkte holle steenen. Het behoeft geen betoog dat
bij de eerste groep het brandgevaar
een groote rol speelt, terwijl dit
gevaar bij de massieve plafonds geheel
is uitgesloten.
Vooropgesteld moet worden dat,
voor zoover het een kwestie van
prijs is, de plafonds met houten
binten het goedkoopste uitkomen,
al is het verschil nu niet zoo heel
groot. Voorts heeft een plafond
met houten binten dit voordeel,
dat de vloer er boven warmer is
en dat het minder gehoorig is dan
een beton-plafond. Het aanbrengen
van de houten binten vormt ook
geen beletsel tegen het gelijktijdig
verder optrekken van het metselwerk.
Maar, zal men vragen, vertoonen de
massieve plafonds daartegenover
geen andere eigenschappen, die van
nog meer belang zijn en weegt de
afwezigheid van brandgevaar niet
op tegen de voordeelen van een
plafond met houten binten, dat een
zeer speciale constructie zou vereischen om het brandvrij te maken,
waardoor het zeker niet goedkooper
zou uitkomen dan een massief
plafond.
Als een zeer goede eigenschap van
dit laatste beschouwen wij dan b.v.
het feit, dat men er veel gemakkelijker linoleum op kan leggen dan
op een houten vloer, omdat de
planken als ze nog nieuw en niet
door en door droog zijn, licht gaan
schimmelen. Zijn de planken daarentegen oud, dan trekken ze meestal
eenigszins krom, waardoor zich na
verloop van tijd de voegen op het
linoleum gaan afteekenen, wat nu
niet bepaald fraai is. Man kan wel
is waar op de bintenlaag een vloer
zonder voegen laten leggen, doch
deze komt dan even duur uit als
een massief plafond.
Men kan b.v. een vloer laten leggen,
bestaande uit een soort planken,
die geperst zijn uit een mengsel
van magnesiet en chloormagnesia
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in verbinding met zaagsel, waarmede
zeer goede resultaten zijn bereikt.
Voor keuken, badkamer, vestibule
en gang is een uit tegels bestaande
vloer of terrazzo het geschiktste,
daar een dergelijke vloer het gemakkelijkste schoon te houden is
en niet te lijden heeft van vocht.
Ook vloeren van houtgraniet zijn
zeer geschikt en minder koud aan
de voeten. Al dergelijke vloeren
kunnen echter alleen worden gelegd
op een onderlaag van beton.
Deuren, vensters, trappen. Onze vensters moeten de lichtbronnen zijn,
die onze vertrekken vroolijk en
vriendelijk maken, doch ze niet
zoodanig met Licht overstroomen,
dat ze er alle gezelligheid aan ontnemen. Al te groote vensters, zooals
men ze tegenwoordig vaak aantreft
in hypermoderne huizen, leveren
bovendien dit nadeel op, dat ze de
kamers in den zomer ondraaglijk
heet, in den winter ondraaglijk koud
maken. Een groot venster in het
midden van den muur is veel praktischer, zoowel voor de verlichting
als voor de, plaatsing der meubelen,
dan twee vensters met een smalle
afscheiding er tusschen.
Men onderscheidt enkele of schuiframen en dubbele, openslaande
ramen. Of men de eerste dan wel
de tweede !lever heeft is veelal een
kwestie van gewoonte en ook van
het klimaat der streek, waarin men
woont. Uit een oogpunt van warmtetechniek verdient het dubbele venster de voorkeur boven het gewone
raam; doch ook in streken, waar het
klimaat in de verste verte niet
herinnert aan het zonnige Zuiden,
vindt men toch veel meer het gewone
schuifraam toegepast. Het schuifraam is over het algemeen veel gemakkelijker schoon te houden, dan
het naar buiten openslaande enkele
of dubbele raam, dat reeds oorzaak
is geworden van heel wat ongevallen.
Bij schuiframen heeft men er alleen
op te letten, dat de koorden, waaraan
de ijzeren gewichten zijn bevestigd,
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in goeden toestand blijven. Bij
ramen, die veel open en dicht
worden geschoven, staan zij bloot
aan vrij groote slijtage. Als zij
klemmen kan dit worden verholpen
door de zijkanten in te smeren met
wat zeep.
Vensters in ijzeren sponningen ziet
men in particuliere huizen nog weinig
toegepast. Voor openbare gebouwen
en kantoorpanden wordt er veel
gebruik van gemaakt. Of wel op
grond van aesthetische overwegingen, Of omdat men eerst eenigen
tijd wil afwachten hoe ze in de
praktijk voldoen schijnt men er bij
den gewonen woningbouw nog weinig
aan te willen.
Of men vensters neemt, die uit een
groote spiegelruit bestaan, dan wel
vensters, die in tweeen zijn verdeeld of uit een aantal kleine ruitjes
bestaan, is geheel en al een kwestie
van persoonlijken smaak. Men make
zich niet tot slaaf van een bepaalde
mode, doch volge daarin zijn eigen
zin. De bewering, dat het vele houtwerk aan een raam met kleine
ruitjes de kamer duister maakt,
moeten wij tegenspreken. Wat maken
die paar smalle latten uit voor de
geheele raam-oppervlakte? Buitendien kan men immers ook, om dit
bezwaar op te heffen, het raam een
beetje grooter laten maken? Verder
valt het niet tegen te spreken, dat
dergelijke ramen een veel levendiger
aanzien aan het huffs verleenen, dan
de ramen met groote spiegelruiten.
Daarbij komt, dat men bij de eerste
door het aanbrengen van speriale
gordijntjes een veel aardiger effect
kan bereiken, dat alle stijfheid
wegneemt. En tenslotte : als een der
kleine ruiten bij ongeluk breekt is
dit veel minder erg, dan wanneer
een groote ruit sneuvelt !
Bij den bouw moet men er op staan,
dat voor de vensters — trouwens
ook voor de deuren — door en door
droog, goed uitgewerkt hout wordt
gebruikt, zooveel mogelijk vrij van
kwasten en dat de vensters niet
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worden aangebracht voordat het
metselwerk voldoende droog is geworden. Worden deze voorzorgsmaatregelen verzuimd, dan gaat
het hout uitzetten, waardoor de
ramen klemmen en vaak open noch
toe zijn te krijgen. Is dit eenmaal
het geval, dan kan het euvel niet
anders worden verholpen dan door
afschaven — doch dit is een bedenkelijk middel. Immers, in den
tijd van een half jaar is alles kurkdroog en krimpt, zoodat dan de
ramen staan te klapperen en in den
winter de ijzige wind door de kieren
tocht, als deze niet met vilt of tochtlatten worden afgesloten.
Over de deuren kunnen wij kort zijn.
Dit is tegenwoordig een massaartikel geworden, dat als fabrieksproduct in den handel wordt gebracht. Dit valt natuurlijk te betreuren, maar uit de hand gemaakte
deuren worden in vergelijking met
dit fabrikaat veel te duur. Men heeft
er over het algemeen nogal eens last
van, dat de paneelen gaan werken,
d.w.z. dat zij eenigszins loslaten uit
de sponningen, waardoor een rand
ongeverfd hout te voorschijn komt.
Dit is te ondervangen door de
paneelen te laten vervaardigen uit
multiplex, dat bestaat uit verschillende lagen dun, dwars op elkaar gelijmd en geperst hout. De deur hangt
in de houten posten, weike in het
metselwerk zijn aangebracht. Vroeger werden deuren en posten vaak
versierd met ornamenten enz., doch
tegenwoordig houdt men alles in
strakke lijnen, wat ook voor het
schoonhouden veel minder bewerkelijk is.
In ons land zijn wij over het algemeen gesteld op een suite : twee flinke
achter elkaar of naast elkaar gelegen
kamers, gescheiden door schuifdeuren, die geheel van hout zijn, of,
wat meestentijds het geval is in
moderne huizen, voorzien van glas
in lood. Ten eerste geeft dit een gezelligen doorkijk en ten tweede is
deze woninginrichting van praktisch
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nut als men bij gezellige avondjes
of andere feestelijke gelegenheid
veel bezoekers heeft, die dan plaats
vinden in de beide vertrekken, zonder
dat daardoor het gezellige verband
wordt verbroken. De schuifdeuren
loopen, zooals men weet, op kogelrolletjes over een soort ijzeren rail
in den vorm van een omgekeerde T.
Men behandele ze daarom niet te
ruw, door ze met een vaart open of
dicht te doen, daar de rolletjes dan
van de rail kunnen springen en het
vaak vrij veel moeite kost om de
deur weer in den goeden stand te
krijgen.
Trappen worden of in hun geheel
in hout uitgevoerd, Of in gewapend
beton. In het laatste geval wordt
dan op het beton de houten bekleeding aangebracht. Als men een huis
voor eigen gebruik laat zetten, zal
men in de meeste gevallen de voorkeur schenken aan een gewone
houten trap. Op het hout wordt
dikwijls een plaat houtgraniet aangebracht. In geval van brand echter
levert een trap van gewapend beton
minder gevaar op, dan een houten
trap. Het gevaar bij brand ligt echter
niet zoozeer hierin, dat de trap zelf
verbrandt, dan wel in het feit dat
het trapgat op zichzelf het vuur tot
geleider dient naar hooger gelegen
etages.
De binnenmuren. De binnenmuren
worden natuurlijk gepleisterd en
daarna geverfd, of met hout beschoten, of behangen, betegeld, of
met stof bespannen. Dit hangt of
van persoonlijken smaak en van
de geldmiddelen.
Betegeling komt natuurlijk alleen
in aanmerking voor bepaalde vertrekken, zooals keuken en badkamer,
en soms voor gangen. Op die plaatsen, waar de lucht veel vocht bevat,
vormen tegels de beste muurbekleeding. Bovendien bieden zij dit
voordeel, dat zij gemakkelijk te
reinigen zijn.
Voor de woonvertrekken worden de
wanden tegenwoordig, in plaats
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van behangen, vaak beschilderd,
omdat dit een rustigen indruk geeft.
Men kiest daarvoor lijmverf in zeer
lichte, z.g. pastel-nuances. Schildert
men onmiddellijk op den geplamuurden muur, dan loopt men gevaar
dat elke spijker of duim, die er later
in geslagen wordt, een leelijke ster
veroorzaakt. (Om dit te voorkomen
kan men overigens gebruik maken
van Rawl-plug). Men geeft er vaak
de voorkeur aan, den muur eerst
met grondpapier te beplakken. Doet
men dit echter, dan kan men
bijna evengoed den muur laten behangen I Er bestaan thans zooveel
van smaak en kunstzin getuigende
behangsels, die niet alleen lucht- en
kleurecht zijn, doch ook kunnen
worden afgenomen, wat een groot
hygienisch voordeel is, dat men uit
aesthetisch oogpunt daartegen geen
enkel bezwaar kan hebben. Een beschilderde muur, die eerst beplakt
is, komt zeker niet goedkooper uit.
Buitendien is daaraan nog dit nadeel
verbonden, dat een beschilderde
muur veel besmettelijker is. Elk
vlekje is er dadelijk zichtbaar op.
Komt men er onwillekeurig even
met de hand aan, dan blijft elke
vingerafdruk er op staan. En - het
ergste is, dat men vlekken er bijna
niet of kan krijgen, terwip dit bij
behangsel nu niet zooveel moeite
kost en men er in het ergste geval
een nieuw stukje behang onzichtbaar overheen kan plakken. Wij
moeten hier toegeven dat het lichten kleurechte, afneembare behang
zeer duur uitkomt, zoodat men daartoe niet zoo licht overgaat, als men
niet over een ruime beurs beschikt.
Worden de wanden met hout beschoten, dan neemt men daarvoor
in den regel triplex, dat zoowel in
gewone als in fijnere soorten tegen
billijken prijs te bekomen is. Vooral
een van den vloer tot de zoldering
betimmerde kamer, donker gebeitst,
heeft iets onbeschrijfelijk warms,
niet alleen in physiologischen, doch
ook in psychologischen zin.
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Beschildering met olieverf komt
zeer weinig in aanmerking voor
een particuliere woning. Aileen wanneer men tegels voor badkamer,
keuken, enz. te duur vindt kan men
de muren in het rond met olieverf
laten beschilderen, althans te halver
hoogte ongeveer. In de keuken mogen
de wanden in geen geval tot aan het
plafond met olieverf worden beschilderd, daar de damp van water
en eten zich dan tegen de verf afzet,
die geen water doorlaat, met het
gevolg dat de droppels langs de
muren loopen. De bovenste heeft
van de wanden moet daarom met
lijmverf worden behandeld.
Het verwarmingsvraagstuk. Tot de
eerste eischen, die het moderne
comfort stelt, behoort een goede
verwarming, omdat deze in ons
klimaat te eenenmale onontbeerlijk is.
Wij onderscheiden verwarming door
middel van kachels en haarden,
en centrale verwarming; beide methoden hebben hun voor- en hun nadeelen, hun voorstanders en bestrijders.
Eerstgenoemde soort verwarming
heeft dit voor, dat de aanleg niet
duur is, het onderhoud niet veel
kosten meebrengt, dat in voor- en
najaar kachel of haard gemakkelijk even kan worden aangemaakt,
dat in vertrekken, die niet gebruikt worden, ook niet voor verwarming behoeft te worden gezorgd, en vooral het feit, dat gedurende het stoken automatisch de
lucht in het vertrek wordt ververscht.
De nadeelen, die er aan zijn verbonden, zijn deze : zij vordert meer
tijd en werk van de huisvrouw of
het dienstpersoneel en veroorzaakt
veel stof zoowel bij het stoken als
bij het verwijderen van de asch.
Voorts moet er op de regeling worden
gelet, daar kachels en haarden sterk
afkoelen, als hieraan niet de noodige
aandacht wordt besteed.
Voordeelen van centrale verwarming
zijn: de zindelijkheid, daar alle
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neersiag van kolenstof en asch
beperkt blijft tot een ruimte, die
van de woonvertrekken geheel afgescheiden is, de gemakkelijke wijze
waarop de warmte geregeld kan
worden en de omstandigheid, dat
deze warmte niet ten goede komt
aan een enkel vertrek, maar aan de
geheele woning, zoodat in den winter
ook de deuren tusschen de verschillende kamers open kunnen blijven, waardoor de luchtverversching
wordt bevorderd. Ook de mogelijkheid, om de radiatoren onder de
vensters te plaatsen, heeft dit vOOr,
dat de koude lucht wordt verdreven
van de zitplaatsen voor het raam.
Doch de centrale verwarming vereischt natuurlijk een specialen aanleg
en is duurder in het gebruik. Tegenwoordig maakt men veel gebruik
van oliestookinrichtingen, welke zeer
eenvoudig te bedienen zijn, terwip
alle stof en vuil van asch en kolen
vermeden wordt.
Stookt men kolen, dan moet er
terdege op worden gelet, dat schoorsteen en rooster goed schoon worden
gehouden. Houdt men het vuur niet
goed vrij van asch, dan verbruikt
men veel meer kolen. Het kan zelfs
voorkomen, dat men, als het vuur
niet goed wordt schoongehouden,
twee maal zoo veel kolen verstookt als noodig is. De brandstof
moet droog worden bewaard en
gebruikt. Het beste is dan ook,
ze in drogen toestand in te slaan
en bij het gewicht te koopen,
want dit kan een aardige besparing
geven. Als men natte cokes stookt,
gaat, door de verdamping van het
vocht, tot 10% van de nuttige hitte
verloren.
De verwarming moet geregeld worden
naar de temperatuur buitenshuis,
volgens onderstaanden maatstaf:
Buiten :
—20°C.-15— 10 — 5 ± 0 + 5 +10
Hoogste temperatuur van het water:
95°C. 90 85 75 65 50 40
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Als gemiddelde temperatuur in woonvertrekken, kantoren enz. is 18°C.
voldoende, in nevenvertrekken 10°C.,
in de kinderkamer 18-21°C., in de
slaapkamer 14-16°C.
Wat een nadeel is van centrale verwarming: in voor- en najaar kan
men het huis Met matig verwarmen, zonder het geheele apparaat
in werking te stellen. Men kan tot
dit Joel in een nevenruimte wel een
kleinen reserveketel neerzetten, maar
dat brengt vrij wat extra kosten
mede, terwip dan tevens weer een
aparte schoorsteen moet worden
gebouwd.
Het bezwaar, dat de lucht te droog
wordt bij centrale verwarming, kan
men ondervangen door het aanbrengen van verdampingsbakken of -kokers. De gordijnen worden spoediger
vuil door de opstijgende warme lucht,
welke veel stofdeeltjes mede omhoog
voert. Hiertegen is niets te doen ;
dit euvel moet men zich getroosten,
als men op centrale verwarming
gesteld is.
Dit zijn in het kort de voor- en
nadeelen, aan beide soorten van
verwarming verbonden; zooals gezegd, moet ieder voor zichzelf uitmaken, welke van beide de voorkeur verdient. De sfeer, de gezelligheid, die een vroolijk vuur in de
kamer schept, spreekt daarbij ook
een woordje mee, vooral in ons
klimaat.
Wij hebben hier steeds in algemeenen zin gesproken over centrale verwarming; men onderscheidt
echter drie methoden, nl. door
middel van warm water, van stoom
en van warme lucht. De eerste vindt
verreweg de meeste toepassing.
Voor een kleine woning of etage kan
deze zelfs van uit de keuken worden
geregeld, door middel van een
speciaal fornuis.
Verwarming door middel van verhitte lucht wordt weder langs anderen weg toegepast; hier stijgt ni.
de warme lucht uit de centrale in
den kelder door speciale buizen of
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kanalen in de muren omhoog en
stroomt door van traliewerk voorziene openingen in de vertrekken.
Het beste is natuurlijk, voortdurend
versche lucht in de centrale toe te
laten, die door middel van filters
van stof- en roetdeeltjes moet zijn
gereinigd; deze methode vergt meer
brandstof en is dus kostbaarder dan
de voortdurende verwarming van
dezelfde lucht, die van beneden naar
boven stroomt en dan door een ander
kanaal weer omlaag wordt gezogen.
Tegenwoordig maakt men ook veel
gebruik van gasradiatoren, die met
een verschillend aantal buizen in
den handel zijn. Gasverwarming
heeft dit voordeel, dat zij onmiddellijk warmte verspreidt, zoodra zij is
aangestoken ; doch deze warmteverspreiding neemt dan ook even
onmiddellijk een einde, als de gaskraan wordt gesloten. Gasverwarming in de slaapkamer is aan bedenkingen onderhevig; zij bewijst
echter goede diensten in kamers,
waar slechts af en toe wordt gestookt.
Elke gaskachel moet een afvoer
hebben naar den schoorsteen, en
wel naar een anderen schoorsteen
dan Bien, waarop de gewone kachels,
haarden of fornuis uitkomen. De
door den schoorsteen ontsnappende
gassen, welke voornamelijk koolzuur
bevatten, zetten weinig roet af,
doch zijn sterk met waterdamp
bezwangerd, zoodat ze als stoom
uit den schoorsteen opstijgen. In
een gewonen schoorsteen zouden ze
zich dus met roet verbinden en een
glibberige laag gaan vormen.
Electrische verwarming is in vele
opzichten ideaal, doch over het
algemeen veel te duur. In voor- en
najaar kan een straalkachel echter
uitstekende diensten bewijzen. In
de keuken is de electriciteit nog geen
ernstige concurrent van gas en
kolen, om de hiervOOr reeds aangevoerde reden : ze is te duur, in
tegenstelling met het gas, dat meer
en meer het kolenfornuis verdringt,
zoodanig zelfs, dat in tallooze mo-
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derne woningen (met een onschoon
woord aangeduid als „nieuwbouw")
geen schoorsteen meer is aangebracht
in de keuken.
Leidingen voor gas en electriciteit
worden in muren en plafonds aangebracht, zoodat zij de vertrekken
niet ontsieren. Bij het aanbrengen
van stopcontacten neme men de
voorzorg, deze op zoodanige hoogte
te plaatsen, dat de kinderen er niet
spelenderwijze den vinger in kunnen
steken, want dit zou noodlottige
gevolgen hebben.
In vertrekken, waar zich veel waterdamp ontwikkelt, b.v. in keuken en
badkamer, moet de gloeilamp omsloten zijn door een waterdichten
ballon. Zelfs kan men voorzichtigheidshalve den schakelaar buiten
de deur aan laten brengen, zoodat
het licht vandaar wordt ontstoken
en uitgedraaid. Wanneer men een
electrische waschmachine neemt,
moet daarvoor een speciale driepolige stekker met aardleiding dienen. De leiding voor het electrische
licht leidt men over verschillende
stroomkringen, ten einde bij eventueele kortsluiting niet het gevaar
te loopen, dat men in het geheele
huis eensklaps zonder stroom zit.
Men moet trouwens steeds, bij het
aanbrengen van nieuwe electrische
apparaten, het advies inwinnen van
een electricien of van het electrisch
bedrijf zelf, ten einde er zeker van
te zijn, dat de leiding niet wordt
overbelast.
De installateur moet aan het electrisch bedrijf een teekening inleveren van de installatie van het
geheele huis; men late hem hiervan
een duplicaat maken, dat men zelf
bewaart, met het oog op eventueele
storingen of wijzigingen, daar men
dan onmiddellijk kan nagaan, op
welke plaats het noodig is, een gat
te maken in den muur of het plafond,
zoodat deze niet onnoodig worden
beschadigd. Ditzelfde geldt evenzeer
voor de ligging van gas- en waterleiding.
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Tot de moderne gemakken behoort
ook de warmwatervoorziening. In
de groote steden in ons land worden
de noodige toestellen in den regel
verstrekt door den technischen dienst
der electrische bedrijven, die dan
ook voor verwarming van de gecontracteerde hoeveelheid water zorgen,
door middel van nachtstroom (in
den laatsten tijd wordt de stroom
ook overdag gedurende bepaalden
tijd ingeschakeld). Men krijgt een
grooter of kleiner reservoir, al naar
gelang men veel of weinig warm water
gebruikt en betaalt daarvoor een
vaste maandelijksche vergoeding.
Wij wijzen er nog op dat er, wanneer
men koud en warm stroomend water
in het huis laat aanbrengen, de beide
leidingen niet te dicht bij elkaar
mogen liggen. Waar dit wel het
geval is, heeft het in den zomer vaak
tot gevolg dat men practisch bijna
nooit frisch, koud water kan krijgen,
omdat de warmwaterleiding ook
aan de andere toevoerbuis warmte
afstaat.
Er dient op gelet te worden, of het
water niet te hard is, d.w.z. dat het
veel kalk bevat. Is dit het geval, dan
moet het water kalkvrij worden
gemaakt, daar het anders kan voorkomen dat de buizen voor toevoer
van warm water in den loop van
enkele jaren bijna geheel verstopt
raken door ketelsteen.
Men kan zich geen modern huis
meer voorstellen zonder badkamer.
Wanneer men koud en warm stroomend water door het geheele huis
heeft, is de zaak natuurlijk al
zeer eenvoudig. Heeft men dit niet,
dan neemt men een geiser, waarin
het water door gas of electriciteit
op de gewenschte temperatuur wordt
gebracht. Met gas zijn, bij onoordeelkundige behandeling, nog wel eens
ongevallen voorgekomen, zoodat wie
het doen kan liever een electrischen
geiser zal nemen. Als de badkamer
wat groot is, zal men voor een warmtebron moeten zorgen, daar het
anders wel eens te kil kan worden.

De badkuip is wit geemailleerd; men
ziet thans ook veel ingemetselde
badkuipen met betegelde buitenzijde.
Het inwendige van huis en woning.
De inrichting der woning houdt zoo
nauw verband, niet alleen met de
kosten, doch ook met den persoonlijken smaak van de bewoners, dat
hiervoor geen bepaalde regel is aan
te geven. Aan den anderen kant
echter laat zich het betreurenswaardige feit niet loochenen, dat juist
op het gebied van den smaak tal
van menschen goeden raad het
meeste van noode hebben. De immer wisselende mode, het begrijpeIijke verlangen van den handelaar
om te verkoopen, zonder dat hij
aesthetisch voldoende is onderlegd
om zijn klanten deskundig te adviseeren, zijn maar al te dikwijls
oorzaak dat men zich iets laat aanpraten, dat niets meer verdient dan
den onparlementairen naam van
„rammer. Hoe afschuwelijk het er
bij ons uitziet wordt ons pas goed
duidelijk, als al die dure meubelen
uit de mode zijn geraakt; dan
begrijpen we niet, hoe we er toe
hebben kunnen komen om zoo iets
aan te schaffen.
In de laatste helft van de vorige
eeuw heeft men de goede traditie, om
uitsluitend goed en solied handwerk
aan de markt te brengen, laten varen
en zich op de vervaardiging van
massa-productie geworpen — goedkoop, maar over het algemeen weinig
soliede en niet smaakvol. Dit verhindert echter niet, dat deze producten er in zijn geslaagd, om de
goede oude meubelen geheel te
verdringen.
Zoolang datgene, wat wij gewoonlijk
stijl plegen te noemen, heerschte en
niet alleen tot uiting kwam in de
uiterlijke vormen, doch ook in den
geest, dien deze vormen belichaamden, verdiende elk meubeistuk, dat
uit handen kwam van den meubelmaker, den naam van kunstwerk.
Het beste bewijs daarvoor is het
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feit, dat deze meubelen thans een
eereplaats innemen bij den antiquair
en gretig koopers vinden, die oog
hebben voor het schoone, zelfs in
een gewone vierkante tafel met vier
pooten, welker lijnen het oog bekoren, terwijl het zware, gezonde
hout getuigenis aflegt van de zorg,
waarmede men in dien tijd zijn
materiaal koos en met welk een
liefde voor het vak dit eenvoudige
meubel werd vervaardigd. Het eenige
goeds, wat men kan zeggen van de
meubelen, die uit een fabriek kwamen, is, dat ze gelukkig zoo slecht
waren, dat ze voor een groot deel
reeds tot brandhout zijn gehakt.
Men heeft in enkele tientallen
jaren de stijlen van twee, drie
eeuwen terug tijdelijk zien herleven :
Queen Anne, Louis XVI, Empire,
Directoire. Men nam zoo iets, omdat
de meubelhandelaar nu eenmaal
verklaarde dat „men" dit op een
bepaald oogenblik moest nemen,
om „in de mode" te zijn.
Men had geheel en al uit het oog
verloren dat er iets bestaat, wat wij
„wooncultuur" zouden willen noemen, d.w.z. het verband tusschen
den mensch en de ruimte waarin
hij verblijf houdt, zijn thuis, zijn
„home". Het gezellige, het aantrekkelijke van eigen huis en haard
hebben wij voor een groot deel
verloren laten gaan door ons te
omringen met koude, smakelooze
meubelstukken, die niet meer tot
ons spreken, die ons geen gevoel
van intimiteit meer vermogen te
geven. Wie dit niet zelf gevoelt,
dien kunnen geen honderd binnenhuisarchitecten en geen kasten vol
boeken met goede raadgevingen tot
een cultuurmensch maken.
Wat is dan goed, wat is verkeerd?
zal menigeen vragen. Hoe leer ik
echt van onecht onderscheiden?
Daarop luidt het antwoord: Door
het goede voorbeeld na te volgen en
leering te trekken uit het slechte
voorbeeld.
Laten wij trachten in het volgende
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eenige grondregelen aan te geven,
waarnaar men zich richten kan, door
eenige der voornaamste elementen,
welke een rol spelen bij de inrichting
onzer woning, nailer te beschouwen.
Beginnen wij daartoe met de kleur,
die van zeer veel belang is met
betrekking tot den indruk, welken
de vertrekken maken : de kleur van
de wanden, het houtwerk, de meubelen en de stoffen, waarmede zij
bekleed zijn, de gordijnen en de
tapijten.
De kleur. leder tijdvak heeft zijn
modekleuren ; dit is oorzaak, dat
thans tapijten, gordijnen en meubelstoffen een mengelmoes van kleuren
vertoonen, zooals geel, grijs, bruin
en rood in alle schakeeringen. Z.g.
pastelkleuren nemen een groote
plaats in.
De moderne behangsels zijn niet meer
zoo druk van dessin en veelkleurig
als dit vroeger het geval was. Zij zijn
veel rustiger van toon geworden,
gedistingeerder, waardoor ze een
goeden achtergrond vormen voor de
meubelen, schilderijen en gravuren,
die zoodoende beter tot hun recht
komen.
Al heeft dit behangsel dus vele
goede eigenschappen, toch zouden
wij willen waarschuwen tegen de
zich openbarende mode om in hoofdzaak iets bruinachtigs of beige te
kiezen ; en nog minder aanbevelenswaardig is de neiging om gordijnen,
tapijten en meubelstoffen zooveel
mogelijk in dezelfde kleur te nemen.
Dat is niet meer kleurenharmonie,
doch kleurenmonotonie. Het is niet
aangenaam wanneer men, waarheen
men het oog ook wendt, niets anders
ziet dan beige, of bruin, of terracotta, of wat dan ook.
ledere kleur heeft Naar eigen karakter en oefent een psychologische, ja,
zelfs physiologische werking uit.
Het is b.v. van algemeene bekendheid dat groen weldadig is voor het
gezicht, dat het een rustige, behaaglijke stemming te voorschijn roept.
Ook blauw werkt kalmeerend, terwij1
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daarentegen rood en een vurig geel
opwekkend werken en geschikt zijn
om iemand in een feestelijke stemming te brengen. Vandaar ook, dat
ze vroeger den boventoon voerden
in schouwburgzalen e. d.
Men heeft ook, op grond van langdurige ervaringen, vastgesteld welke
kleuren samengaan, ineensmelten,
evenals muziek-accoorden, en een
harmonisch geheel vormen, zooals
rood, goud, wit of blauw, wit, zilver
of wel zwart, wit, groen, groenachtig goud. Dit zijn natuurlijk
slechts enkele voorbeelden ; het aantal kleurencombinaties, dat men kan
samenstellen, is buitengewoon groot.
Wij maken er hier gewag van, om
aan te toonen dat een samenvoeging
van kleuren, die niet „vloeken",
veel beter is dan de eentonigheid die
ontstaat, als alles in een kleur wordt
gehouden.
De moderne gebroken, bruin-gele
kleur van het behangsel b.v. leent
zich goed als achtergrond voor
meubelen, die bekleed zijn met
bordeaux-roode of donkergroen wollen rips. Evenzoo zullen meubelen,
die bekleed zijn met de moderne
bruin-geel-roodachtige stoffen, goed
afsteken tegen een krachtig bruin
of glad-groen behang. Dergelijke
combinaties vindt men uit door
het nemen van proeven, zoowel overdag als bij kunstlicht, zoodat men
spoedig kan zien, wat het beste staat.
Het beste is over het algemeen, de
meubelstof en de stof der overgordijnen in dezelfde nuance te kiezen,
het tapijt echter meer in de kleur
van het behangsel te nemen, tenzij
men meer voelt voor een kleurrijk
tapijt in Oostersch dessin, dat overal
bij past, waardoor zich ook laat
verklaren dat het nog niet de minste
neiging vertoont om uit de mode te
gaan.
Het hout van de meubelen is overwegend licht- of donkerbruin. Bij
de keuze van de bekleeding moet
rekening worden gehouden met de
tint van het hout. Bij het donkerrood
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van mahoniehout b.v. staat een dof
kobaltblauw zeer goed. Een zacht
citroengeel behangsel geeft aan het
geheel een feestelijke tint. Er zijn
stemmen opgegaan tegen de wit
geschilderde kamerdeuren ;-sommigen
vinden, dat deze de harmonie van een
vertrek verbreken. Daarmede behoeft men het niet altijd eens te zijn.
Wanneer men de deuren zOO lakt,
dat de tint eenigszins zweemt naar
de kleur van het houtwerk der
meubelen, dan zijn in gebroken wit
zacht ivoorkleurig geschilderde deuren zeer effectvol. Ook krijgt men
een buitengewoon goede combinatie,
wanneer men b.v. bij groene wandverf donkergrijze, bijna zwarte, met
wit afgezette of geheel roode deuren
kiest,met witte of zwarte profileering.
Dat een deur een deur is, laat zich
niet loochenen en dit feit mag ook
niet verdoezeld worden.
De meubelen. De vraag, welke
meubelen wij moeten kiezen, is
nog niet op bevredigende wijze
opgelost, zooals wij hiervoor reeds
opmerkten. De schuld — als men
dit woord mag gebruiken — ligt bij
de beter gesitueerden, die het voorbeeld geven. Dat iemand vooruit
wil in de wereld, dat hij zich omhoog
wil werken, is een soort natuurwet,
en het is tot op zekere hoogte zeer
begrijpelijk, dat hij zich ook in
uiterlijke dingen geleidelijk gaat
richten naar wat hij ziet van degenen, die hooger staan op de maatschappelijke ladder en die het dus
naar zijn meening „wel zullen weten".
Naar dit voorbeeld richt hij zich dus
ook bij het inrichten van zijn huis.
Dat hij zich op die manier vaak
laat verleiden om een dwaalweg in
te staan, weet hij natuurlijk niet en
dat is hem ook niet kwalijk te nemen.
Dit is tevens de verklaring van
het feit, dat de afbetalingsmagazijnen, de kanker der maatschappij
het smaakbederf in die richting nog
stimuleeren, door duizenden en duizenden „complete huiskamers",
„complete slaapkamers", „complete

9

De meubelen

255-256

salons" enz. in een stijl, die geheel
is ingesteld op schijnbare elegance
en zich voordoen alsof ze veel meer
beteekenen dan in werkelijkheid het
geval is.
Wie het maar eenigszins kan betalen,
hetzij dan contant of op afbetaling,
schaft zich zoo'n studeerkamer aan
met een bureau-ministre, een twee
meter breede boekenkast met glazen
deuren en twee leeren of namaakleeren clubfauteuils, de slaapkamer
met lits-jumeaux, driedeurs-hangen-legkast en toilettafel en de
„Engelsche" eetkamer „old-finish".
Dat alles is schijn, maar geen bewijs
van smaak; en wanneer men een
en ander met veel moeite heeft afbetaald en dan langzamerhand tot
het inzicht komt dat men zijn goede
geld verkeerd heeft besteed, is het
te laat.
Wanneer men dus van boven of
begint met de woning beter in te
richten, zullen wij vanzelf tot een
beteren stiji komen bij hen, die
zich naar den beteren stand richten.
Vooropgesteld blijft, dat men voor
elke bepaalde kamer een aantal
meubelstukken noodig zal blijven
hebben, die de kern van het meubilair vormen. Men zal echter een veel
beter effect en een smaakvoller
geheel bereiken, wanneer men de
meubelen voor elk vertrek apart
stuk voor stuk uitzoekt, dan wanneer
men elke kamer als het ware en gros
aanschaft, door No. zooveel en No.
zooveel te bestellen uit den catalogus
van een groat meubelmagazijn. In
het eerste geval kan men veel meer
variaties aanbrengen en meubelen
nemen, die het beste passen in een
bepaalden hoek of op een bepaalde
plaats tegen den wand. Heeft men
niet veel boeken, dan kan men een
kleinere boekenkast nemen, daarentegen weer een grooteren divan of
ligbank, of omgekeerd, of een paar
mooie fauteuils. Paste men deze
methode wat meer algemeen toe,
dan zou dit tot gevolg hebben dat
fabrikanten van en handelaars in
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meubelen zich wat meer gingen
aanpassen aan de individueele eischen
van den kooper en wat minder confectiewerk gingen leveren, wat aan
de meubelen niet anders dan ten
goede zou kunnen komen. VOOr
alles en voor alle meubelen geldt
deze stelregel : zij moeten eenvoudig
en praktisch zijn, solied van maaksel
en van goed materiaal vervaardigd.
Overladen versieringen zijn uit den
booze. Dit heeft men dan ook voor
de betere meubelen wel ingezien en
zich er weder op toegelegd, de
fraaie teekening van het hout zelf
meer te doen uitkomen. Ook bier
hoede men zich weder voor overdrijving en onwaarheid, door meubelen, oorspronkelijk uit een goedkoope houtsoort vervaardigd, met
een dun laagje fineer van edeler hout
te bedekken, dat fraai gevlamd is.
Dat is oogbedrog; en het wordt soms
nog verkeerd toegepast ook, door
het fineer in verkeerde richting op te
plakken.
Uit economisch en nationaal oogpunt verdient deze mode ook geen
aanbeveling. MeestaL toch wordt
fineer gebruikt van tropische houtsoorten, niet uit onze kolonien afkomstig, zoodat het daarvoor door
den handel bestede geld naar het
buitenland gaat. Natuurlijk kunnen
wij niet geheel en al buiten dezen
invoer, maar wel kunnen wij er toe
medewerken, dien zooveel mogelijk
te beperken. Niet alleen hebben wij
binnenlandsche houtsoorten, die het
eerste in aanmerking komen, maar
in Oost- en West-Indie zijn ongetwijfeld ook tal van boomen te vinden,
welker hout op die wijze kan worden
aangewend. Dit komt dan aan het
eigen yolk ten goede.
De bekleeding der meubelen. Mogen
de meubelen er dan over het algemeen niet op vooruit zijn gegaan,
met de meubelstoffen is dit wel het
geval. Deze toch zijn over het algemeen zeer goed, zoowel wat de
kwaliteit als wat de kleuren-combinatie betreft, terwij1 de dessins tot
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in het oneindige gevarieerd zijn.
Dit heeft ook tengevolge, dat de
mode op dit gebied veel minder
eenzijdig is. Men ziet veel fluweel,
zoowel effen als geribd en met figuren, voorts wol, katoen, zijde en
kunstzijde, gebloemd, gestreept, enz.
Bij de keuze dezer stoffen gelden
dezelfde overwegingen als wij hierboven reeds aangaven. Voor meubelen, die veel gebruikt worden, moet
natuurlijk in de eerste plaats worden
gelet op duurzaamheid. Het leder
wordt tegenwoordig zeer veel verdrongen door bekleeding met een of
andere stof, die warmer aanvoelt.
Ook in auto's ziet men nu meestal
de zitbanken bekleed met koordfluweel, terwiji hiervoor vroeger
gewoonlijk leer of kunstleer werd
gebezigd.
Gordijnen. Aanhangers van de terug-naar-de-natuur-leer hebben een
tijd lang geijverd voor gordijnlooze
vensters, deels op grond van hygienische overwegingen, deels om het
voile licht ongehinderd in de kamer
te laten stroomen. Deze mode,
waardoor een dergelijk huis met kale
ramen veel op een fabriek geleek,
heeft weinig navolging gevonden,
zoodat wij het hier rustig over de
gordijnen kunnen hebben. Gordijnen
moeten wij voor de ramen hangen,
al was het alleen maar om het al te
felle zonlicht te temperen. Het
verwijt, dat gordijnen onhygienisch
zijn, omdat het stof zich er in verzamelt, is niet geheel en al ongegrond;
doch dit bezwaar telt in den tegenwoordigen tijd bijna niet meer mede,
daar wij thans stofzuigers hebben,
waarmede het stof gemakkelijk kan
worden verwijderd. Wij zijn het er
ongetwijfeld allen over eens, dat
men geen Perzische tapijten voor de
vensters hangt, maar dat de gordijnen
licht en luchtig moeten zijn. Men
kan het licht temperen door middel
van een store of lancastergordijn,
dat tot de vensterbank reikt en dat
men kan ophalen of laten zakken.
Ook worden vaak tulle gordijntjes
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voor de vensters gespannen, vooral
wanneer deze laatste uit kleine
ruitjes bestaan. Overgordijnen kiest
men zoodanig, dat ze in overeenstemming zijn met de bekleeding der
meubelen ; zij hangen aan ringen en
worden des avonds dicht getrokken,
wat vooral des winters een intieme
sfeer schept.
Kleeden of tapijten. Kleeden en tapijten kiest men, zooals wij reeds
opmerkten, zooveel mogelijk in harmonie met het behangsel. Men kan,
wanneer de kosten geen bezwaar
vormen, de kamer ook laten stoffeeren met vloermoquette, waarvan
de banen aan elkaar worden genaaid.
Deze vloerbedekking geeft het vertrek een voornaam en warm aanzien,
doch is tamelijk kostbaar. Een enkele
yacht of gekleurd kleedje op dezen
effen ondergrond komt daarop zeer
voordeelig uit.
Een kleed of tapijt met Oostersch
dessin, hetzij dan geimporteerd of
hier te lande vervaardigd, zal slechts
zelden minder goed bij de meubelen
passen. Integendeel, een in eenvoudig-strenge lijn uitgevoerd ameublement en de rijke kleurschakeering
van het tapijt zullen elkaar wederkeerig op het voordeeligst doen
uitkomen.
De verlichting. De verlichting vervult een voorname rol in ons huis.
Er zijn menschen, die een lamp uitsluitend zien als een voorwerp dat
licht verspreidt en dat derhalve
zooveel mogelijk licht moet uitstralen. Dezulken zouden het liefst een
sterke lamp midden in de kamer aan
een stuk snoer hangen, zoodat het
scherpe licht goed in alle hoeken kan
doordringen. Zoover gaan zij nu
wel niet, omdat dit niet zou stab ;
maar zij probeeren toch in elk geval
zooveel mogelijk het vertrek met
licht te overstroomen. Dat dit verkeerd is, behoeft weinig betoog.
Een of meer groote witte ballons,
van het plafond afhangend, vormen
een uitstekende wijze van verlichting voor stationswachtkamers e.d.g.
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doch in huis moeten wij dit niet
trachten na te volgen. In een café
of restaurant kan men reeds constateeren, hoezeer de gezelligheid
wordt bevorderd door een aardige
verlichting met behulp van goede
ornamenten. Hoezeer is het kleine
lampje met een zijden kapje op de
tafeltjes tegen den wand niet bevorderlijk aan een vertrouwelijk gesprek!
Het gedempte licht geeft een behaaglijken, intiemen indruk, een sfeer,
zooals wij die ook in onze woning
wenschen.
Lampekappen of andere ornamenten
van zoodanigen vorm, dat- het lampje
te zien komt, of die, welke een aantal
lampen dragen en bestem-d zijn om
een feestelijken indruk te voorschijn
te roepen, zooals in vroeger tijden de
groote kroon met waskaarsen, behooren niet thuis in een gewoon
vertrek, doch in een salon. In kamers
waarin men geregeld verblijf houdt,
moet het licht worden gedempt door
zijden of perkamenten kappen. Op
het bureau, waar men het licht op
zijn werk wil hebben, zet men een
bureaulamp neer; en in het gezellige
hoekje heeft men de staande lamp,
waarbij ook gelezen of een handwerkje kan gedaan worden.
Dat de soms groteske ornamenten
meer en meer moeten wijken voor
de moderne kronen, uitgevoerd in
verchroomd metaal, kan men niet
anders dan toejuichen.
Schilderijen en Gravures. Er is een
tijd geweest, waarin alle wanden
letterlijk bedekt waren met schilderijen, platen en plaatjes, familieportretten en zelfs prentbriefkaarten.
Toen is er een tijd gekomen, dien
men eenigszins met een modernen
beeldenstorm zou kunnen vergelijken, waarin elke versiering van dien
aard van den muur werd gevaagd.
De puriteinen, die aldus de naaktheid der wanden predikten, hebben
echter weinig navolging gevonden.
Tusschen deze twee uitersten zijn
wij inmiddels tot het juiste midden
gekomen.
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In den volksmond beet elke plaat
een wandversiering. Als zoodanig
hebben vele platen echter slechts
een twijfelachtige waarde. Een goede
plaat of schilderij heeft buitendien
een voornamer doel, dan alleen tot
versiering te dienen. Zij moet den
bewoner van het vertrek, waar zij
hangt, vreugde bereiden, er moet
tusschen dien bewoner en de plaat
of het schilderstuk een zekere sympathie bestaan. De afbeelding moet
tot den mensch spreken, moet hem
iets te zeggen hebben; en daarom
moet men dan ook alleen platen of
schilderijen ophangen, die iets voor
ons beteekenen. Evenals er boeken
zijn, die men steeds weder ter hand
neemt, zoo zijn er ook schilderijen,
waarop men honderdmaal onwillekeurig den blik laat rusten, zonder
dat dit een indruk bij ons achterlaat, evenals wij tallooze malen
gedachtel000s naar de rijen boeken
kijken, die in de kast staan , doch
bij de honderd eerste maal boeit
zulk een schilderij ons weer, wij
verdiepen ons er in en genieten er
stil van.
Zoo moeten de schilderijen of de
gravures zijn, die onze wanden sieren.
Dit kunnen ook portretten van
familieleden of van groote mannen
of vrouwen zijn. De indrukken,
welke dergelijke portretten bij den
beschouwer wekken, zijn weer van
anderen aard dan die, waarop wij
reeds wezen. Hier zijn het gedachten
en herinneringen van persoonlijken
aard, die zij oproepen.
Den man, die voor kunstkenner en
kunstliefhebber doorging en verklaarde dat hij het als gebrek aan
beschaving beschouwde, wanneer
iemand reproducties van kunstwerken in zijn kamer hing, behoeft men
niet zonder meer voor een snob uit
te maken. Hij kan eerlijk zijn meening hebben verkondigd , doch die
meening is niet juist. Immers, nog
afgezien van het feit, dat er legio
menschen zijn die zich niet de weelde
kunnen veroorloven om een oor.
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spronkelijk doek te koopen, en
toegevende, dat een reproductie
niet in de schaduw kan staan van
het origineel, zal men toch moeten
erkennen dat datgene, wat den
beschouwer een stil genot bereidt,
evenzeer van de reproductie uitgaat.
Men kan wren lang genieten van de
aandachtige beschouwing van de
door middel van de huidige voortreffelijke procedes uitgevoerde reproducties van doeken van oude en
moderne meesters. Natuurlijk gaat
het hiermede, als met de muziek:
de een houdt van klassiek, de ander
van modem; de eene zal liever
stukken zien van Brueghel, Rembrandt, Vermeer, enz., de ander
van Mesdag, van Gogh, lsraels.
Er zijn tallooze uitstekende afbeeldingen van kunstwerken in den
handel, die, in een passende lijst,
elke kamer tot sieraad strekken en
in de verste verte niet meer herinneren aan de afschuwelijke oleografieen uit een tijdperk, waarin de
kleurendruk nog niet bij machte
was om het origineel te benaderen.
Gelukkig zijn wij ook bevrijd van
allerlei zoetelijke voorstellingen van
dansende elfjes met veelkleurige
gazen rokjes en vleugeltjes en meer
van dat fraais.
Nog 66n goede raad: koop liever een
fraaie reproductie van een schilderij
van een meester dan een van die
„origineele schilderstukken" van onbekende genieen, die „tegen spotprijzen" in sommige zich noemende
„kunsthandels" te koop zijn. Dit
is eveneens een soort massa-productie van zeer twijfelachtig allooi.
Deze doeken en doekjes zijn geschilderd, maar met schilderkunst hebben
zij bitter weinig te maken. Dergelijke
dingen moet men evenmin in zijn
kamer dulden als de prulletjes, pulletjes, vaasjes, gehaakte kleedjes
en antimakassars, waarmede een
voorgaand geslacht de kamers „sierde". Die zijn gelukkig voor goed uit
de mode. Hier en daar herinnert een
opgezette bond of kat of papegaai
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nog aan dezen wansmaak; al getuigen dergelijke reliquieen van de
groote genegenheid, die men het
huisdier heeft toegedragen, toch
zijn zij misplaatst, evenals trouwens
een andere, moderne uitwas, nl. de
meestal fantastische, soms groteske
of gedrochtelijke poppen, die men
op fauteuils of den met veel te veel
kussens overladen divan slap en
dwaas ziet rondzwerven. Hoe eer
daaraan ook een einde komt, hoe
beter.
Zooals wij reeds zeiden : overladen
moeten de wanden niet worden met
platen of schilderijen. Slechts bier
en daar moet er een worden aangebracht, als rustpunt voor het oog.
Sla geen spijkers of duimen in den
muur, want dat veroorzaakt meestal
leelijke gaten. Neem X-haken, die
in elken ijzerwinkel te verkrijgen
zijn in verschillende grootten. Ze
zijn gemakkelijk in den muur te
slaan, maken geen gaten, kunnen de
zwaarste schilderijen en spiegels
dragen en laten zich later weer gemakkelijk verwijderen. Ook kan
men dicht onder het plafond een
holle roede laten aanbrengen, waaraan de schilderijen met een S-haak
worden opgehangen.
Sommigen hebben de verkeerde
gewoonte, platen of schilderstukken
veel te hoog te plaatsen, zoodat men
vaak moeite heeft om details te
onderscheiden. Over het algemeen
moeten zij op gezichtshoogte hangen,
behalve olieverfschilderijen van groote afmetingen.
In nieuwe huizen en daar, waar de
muren vochtig of klam zijn, mag de
achterzijde van platen en schilderstukken niet met den wand in aanraking komen; men spijkert er een
paar stukjes kurk achter.
Onderhoud van het huis. Wij hebben
nu een eigen huis, dat wij naar eigen
smaak hebben ingericht. Nu komt
het er op aan, het in goeden staat te
houden, daarbij uitgaande van de
stelling, dat voorkomen beter is dan
genezen, zoodat wij het geregeld
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inspecteeren. Is er hier of daar jets,
dat herstel of vernieuwing behoeft,
dan dragen wij daarvoor onmiddellijk
zorg, want een kleine schade is met
weinig kosten te verhelpen, doch
wordt zij verwaarloosd, dan sleept
zij meestentijds aanzienlijke kosten
na zich.
De grootste vijand van een bouwwerk — wij wezen er reeds op — is
het water, waarvan het aan de buitenzijde het meeste te lijden heeft.
In de regenperiode nemen de muren
veel vocht op, waardoor zij bij vorst
gemakkelijk bloot staan aan verweering. Evenals in de natuur de
hardste rots langzaam verbrokkelt
en in stof en gruis uiteenvalt door
de werking van het water, dat in
haarfijne spleetjes dringt en, als
het daar bevriest, uitzet, waardoor telkens kleine stukjes van de
rots afschilferen, zoo loopt ook het
door menschenhanden gebouwde huis
voortdurend gevaar, door den invloed van weer en wind te worden
aangetast en daardoor te gronde
te gaan, indien niet tijdig wordt
ingegrepen. Men moet dus onophoudelijk toezicht houden op den
staat van dak en muren enz. en elk
jaar verschillende kleine reparaties
laten uitvoeren, wil men niet op
zekeren dag voor de noodzaak staan,
te moeten overgaan tot ingrijpende
maatregelen, die veel geld kosten.
Het spreekt vanzelf dat het dak,
hetwelk hoofdzakelijk tot taak heeft,
het water op te vangen en of te
voeren, daarvan ook het meeste te
lijden heeft. Gelukt het aan het
water, tot onder het dak door te
dringen, dan wordt allereerst het
hout van de kap daardoor aangetast.
Komt het tot een groote lekkage,
dan dringt het water in den vloer
van de bovenste verdieping of den
zolder en in het metselwerk. Men
late dan ook elk voorjaar het dak
goed nazien door een vakman, die
in de eerste plaats te letten zal
hebben op die plaatsen, welke het
eerste aan lekkage blootstaan 7 zooals
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de goten en de hoeken, waar het
dak zich aan den gevel aansluit,
de schoorsteenen, enz.
Bij een met pannen gedekt dak
bestaat de eenvoudigste manier van
herstellen hierin, dat men de voegen
dicht met kalkspecie, vermengd met
wat cement en koehaar. Beschadigde
pannen moeten worden vervangen
door andere, liefst oude, daar deze
dichter zijn dan nieuwe, omdat in
den loop der tijden de porien zich
gesloten hebben door roet- en stofdeeltjes en kiemen van kleine
plantj es.
Voor reparaties aan goten en dak,
hoeken zal men zijn toevlucht
moeten nemen tot den loodgieter.
Met asphaltpapier gedekte daken
moeten na verloop van een jaar
opnieuw worden geteerd en van
versch grint voorzien. Vervolgens
kan men dit om de twee jaar en
tenslotte om de drie jaar laten doen.
Bijzondere aandacht moet worden
geschonken aan die plaatsen, waar
het dak een vlaggestok, bliksemafleider of iets dergelijks draagt,
omdat dit de kwetsbaarste plekken
zijn.
De loodgieter moet voorts de zinken
afvoerpijpen van de dakgoot nazien,
de buizen van de waterleiding, de
kozijnen, enz.
De dakgoot moet goed schoongehouden worden. Langzamerhand verzamelen zich daarin stof, vuil, roet,
afgewaaide bladeren, stukjes kalk,
enz. Een deel daarvan wordt er,
als het droog is, door den wind
weer uitgeblazen; doch een ander
deel blijft er in liggen en zet zich
vast op plaatsen, waar de dakgoot
een klein beetje hol ligt. Hier komt
meer en meer vuil bij, tot een ware
verstopping kan ontstaan, waardoor
de goot overloopt en het water langs
den muur stroomt. Het schoonhouden van de goot is dus van veel
belang. In elk geval echter drage
men zorg, dat zij aan de buitenzijde
jets lager is dan aan den kant, die
teen het dak aansluit i omdat min
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anders gevaar zou loopen dat bij
een eventueele verstopping het water
in het houtwerk van het dak dringt,
wat veel erger is dan wanneer het
langs den buitenmuur loopt.
Wordt een defect aan het dak niet
bijtijds ontdekt, dan loopt men
gevaar dat de houten kap wordt
aangetast. Hout, dat voortdurend
door water wordt omspoeld, blijft
stevig of wordt daardoor zelfs nog
steviger. Als het echter nu eens
geheel uitdroogt, dan weer doornat
wordt, beInvloedt dit ten zeerste
zijn uithoudingsvermogen. Er kan
rotting optreden, terwijI hout, dat
veel vocht opneemt, een dankbaren
bodem vormt voor schimmel. Hierdoor aangetast hout moet natuurlijk
dadelijk worden verwijderd, anders
wordt ook het gezond gebleven
gedeelte aangetast.
Ook kan bij nauwkeurig onderzoek
blijken, dat voor sommige onderdeelen van de kap te dunne binten
zijn gebezigd en zelfs, dat enkele
gedeelten in het geheel niet zijn aangebracht, zeer ten nadeele van de
hechtheid van den bouw. Dergelijke
gebreken moeten eveneens zonder
verwiji worden hersteld.
De Gevel. Is het huis niet bepleisterd
en is de gevel erg zwart geworden
door roet en vuil, dan kan men den
muur laten schoonmaken met verdund zoutzuur. Ook laat men dit
werk wel does met stalen borstels
of langs mechanischen weg door
middel van een zandstraal, die met
groote kracht tegen de steenen wordt
gespoten en zoo alle vuil wegneemt.
Een dergelijke muur ziet er weer
geheel frisch en als nieuw uit, wanneer men de oude kalk uit de voegen
laat bikken en door versche kalk
' vervangen.
Zijn de gevel en eventueel andere
muren bepleisterd, dan kan de schade
tendeele zichtbaar, tendeele onzichtbaar zijn. Hier en daar zijn stukken
pleister afgevallen, doch dat is niet
alles. De muren moeten beklopt
worden ; op plaatsen, waar het hol
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klinkt, heeft de pleister van den muur
losgelaten en moet er afgestooten
worden. De aldus blootgelegde gedeelten worden met een stalen borstel schoon geschuurd en dan nat
gemaakt, waarna de nieuwe specie
er op wordt aangebracht. Als daaroverheen geschilderd moet worden,
wacht men daarmede natuurlijk tot
alles goed droog is. Gaat het er
alleen om, de muren opnieuw te
schilderen, zonder dat de pleister
vernieuwd behoeft te worden, dan
wordt alle afgebladderde verf weggekrabd en borstelt men die plekken,
evenals andere, die opnieuw geschilderd moeten worden, met een stalen
borstel, alvorens men gaat verven.
Het kan ook gebeuren dat men bij
zulk een gelegenheid een tot dusverre
onbepleisterd gebleven gevel toch
maar liever bepleistert. In dat geval
moet eerst de baksteenen muur goed
worden schoongemaakt en daarna
bespoten met dunne cement-mortel,
die een ruwe oppervlakte vomit,
waarop pleister beter houdt, als
deze laag goed droog en hard geworden is. Als ijzer of hout merle bepleisterd moeten worden, worden deze
plaatsen eerst bedekt met steengaas
daar de specie anders niet houdt.
Wanneer men geen caseIne- of
minerale verf gebruikt, kan men de
gewone kalkverf duurzamer maken
door er melk, aluin of zachte zeep
aan toe te voegen.
I Jzer, dat meegeverfd wordt, moet
vooraf van roest worden ontdaan ;
daarna zet men het in de menie.
Vensters en buitendeuren moeten
met bijzondere zorg worden geschilderd, niet alleen uit een oogpunt
van netheid, maar omdat deze laag
verf het hout moet beveiligen tegen
nadeelige weersinvloeden. Bij de
vensters zijn de kozijnen daaraan
het meeste blootgesteld, alsmede
het onderste gedeelte van het raam
zelf. Het is raadzaam, de vensters
om de drie of vier jaar opnieuw te
laten schilderen (in de nabijheid
van de zee, waar het zoutgehalte der
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lucht de verf spoedig aantast) elk
jaar of om de twee jaar, tenzij de
verf al vOOr dien tijd om vernieuwing
vraagt.
Reparaties binnenshuis. Vestibule en
trap hebben over het algemeen veel
te lijden. Het afloopen van de traptreden gaat men tegen door het
leggen van een looper, tenzij men
er de voorkeur aan geeft, de treden
met linoleum te beleggen en van
koperen stootrichels te voorzien.
Zijn in een huurhuis de treden sterk
uitgesleten dan kunnen de holten
worden opgevuld met een speciale
specie die daarvoor in den handel is,
waarna er een strook houtgraniet op
wordt geschroefd.
In de kamers zullen bepaalde reparaties niet zooveel voorkomen, tenzij
er lekkages zijn ontstaan. Men zal
echter van tijd tot tijd het houtwerk
opnieuw willen laten schilderen of
opnieuw laten behangen. Doch er
is nog een aantal andere dingen,
waarnaar ieder jaar moet worden
omgezien, b.v. de centrale verwarming, de schoorsteenen, watertoeen afvoer, de electrische en gasleiding, rioleering, W.C., kranen,
schakelaars, enz.
Uitgesleten planken in vloeren kan
men eveneens weer vlak maken,
door er een opvullingsmiddel, z.g.
houtpasta of iets van dien aard, in
te strijken.
Wij hebben in dit hoofdstuk tal
van dingen behandeld, die, naar wij
hopen, hun nut zullen hebben
zoowel voor hen, die een eigen huis
laten zetten en dit bewonen, als voor
hen, die een woning of huis huren.
Hieraan willen wij nu nog eenige
beschouwingen vastknoopen over de
met een en ander samengaande
verhuizing.
De Verhuizing. De opzegging van een
gehuurde woning geschiedt volgens
de dienaangaande in het huurcontract opgenomen bepaling. Hierbij
doen zich dan ook in den regel geen
moeilijkheden voor. Nu komt het er
op aan, een andere woning te vinden,
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tenminste als men niet in zijn eigen
huisje trekt. Dit woningzoeken
schijnt voor bepaalde vrouwen een
groote attractie te vormen ; maar
in werkelijkheid is het een vermoeiende bezigheid. Aan het eene
huis mankeert dit, aan het andere
dat ; en zoo gaat het van woningbureau naar woningbureau, huis in
huis uit, soms weken lang — terwij1
men zich ten slotte vaak tevreden
stelt met een woning, die men
eigenlijk maar zoo-zoo vindt.
Wij hebben natuurlijk een of meer
geldige redenen om onze oude woning
te willen verlaten, want voor hun
genoegen verhuizen maar weinig
menschen, tenzij zij erg van variatie
houden. Wanneer wij echter zeer
bepaalde redenen hebben voor onze
verhuizing, gelden deze als maatstaf
bij het kiezen van een nieuwe woning.
De voomaamste gronden voor een
verhuizing zijn in den regel, dat
men grooter of kleiner wil gaan
wonen, dat men meer comfort
wenscht of meer vrijheid, ruimer
uitzicht, enz. Dan begint het raadplegen van de advertenties in de
plaatselijke bladen en het aanvragen
van woninggidsen bij de diverse
bureaux. Nu komt het er op aan,
uit het aangebodene datgene te
kiezen, wat het beste met onze
wenschen overeenkomt.
Over het algemeen komt het tegenwoordig meer voor, dat men kleiner
gaat wonen, dan omgekeerd. Dit is
niet alleen een gevolg van de economische tijdsomstandigheden, doch
ook van de veranderde levenswijze
en de sociale eischen die men stelt.
Ook de omstandigheid, dat er tegenwoordig zooveel werkende vrouwen
zijn, die een zelfstandig bestaan
leiden, en de drang naar meer light
en lucht, die velen naar de buitenwijken drijft — waar men dan ook
de modernste woningen vindt, bij
den bouw waarvan met deze verlangens rekening is gehouden — zijn
belangrijke factoren. Een kleine
woning is gemakkelijk zonder dienst-
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bode in orde te houden, desnoods
met behulp van een werkvrouw, die
een of twee halve dagen in de week
komt, vooral wanneer men niet veel
meubelen heeft. VOOr de verhuizing
gaat men natuurlijk na, hoe men
de meubelen zal plaatsen als men
een kleinere woning gaat betrekken,
teneinde zooveel mogelijk ruimte te
besparen. Wat men niet bepaald
meer noodig heeft, moet zonder
pardon worden opgeruimd. Dit is
misschien de eenige goede zijde van
een verhuizing, dat dan tenminste
eens grondig opruiming wordt gehouden van allerlei, dat eigenlijk
allang had moeten verdwijnen. Indien dit bepaald noodig is met het
oog op de weinige beschikbare
ruimte kan men het thans zelfs
zonder slaapkamer doen, door op
divanbedden te slapen of opklapbedden te laten aanbrengen, wat
zeer veel in de mode komt. Men
houde in dat geval echter in het
oog, dat het opmaken van een
divanbed meer tijd vergt dan dat van
een gewoon bed. Meubelen, die opnieuw gelakt moeten worden, kan
men beter door den schilder laten
behandelen nã de verhuizing, dan
daarve6r, omdat ze anders licht
weer te lijden hebben van laden en
lossen. Deze nieuw opgeschilderde
meubelstukken moeten nooit te spoedig in gebruik worden genomen,
want lakverf moet goed drogen. Wat
opnieuw overtrokken moet worden,
laat men vOOr de verhuizing weghalen en aan de nieuwe woning
afleveren, om dubbel transport te
vermijden. Gordijnen en tapijten
moeten tijdig af- en opgenomen
worden, om goed schoon in het
nieuwe huis opgehangen en gelegd
te worden. De tapijten moeten bij
deze gelegenheid zoowel aan de
goede als aan de keerzijde met den
stofzuiger worden behandeld en
dan zooveel mogelijk buiten aan
de keerzijde worden geklopt. Om
de kleuren op te halen wrijft men
ze, als ze zijn uitgezogen en geklopt,
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in met zuurkool, die kort daarna
weer wordt verwijderd. Dan laat
men het tapijt een dag plat op den
grond liggen, waarna het, te zamen
met kleinere kleedjes, wordt opgerold, bijeengebonden en op zij
gelegd. De verhuizers zullen tilt
zichzelf wel zoo verstandig zijn om
te zorgen dat opgerolde kleeden niet
in de verdrukking komen, waardoor
ze bloot staan aan beschadiging;
doch men kan hun dit nog wel eens
speciaal op het hart drukken.
Overgordijnen, die wat verschoten
zijn, kan men het beste laten verven
in de tint, die het meest bij de nieuwe
kamer komt.
Heeft men een woning gevonden,
die wel bevalt, dan beginners de
gebruikelijke onderhandelingen over
den huurprijs, het „opknappen"
(nieuw behang, verven, enz.), tot
eindelijk het contract kan worden
geteekend. Voordien overtuige men
zich er nog terdege van, dat de
woning nu werkelijk in orde is en
alle eventueel noodige reparaties
zijn uitgevoerd, daar het in de
meeste gevallen lastig blijkt om iets
van den eigenaar gedaan te krijgen,
als men het huis eenmaal heeft betrokken, en er dan ook moeilijk meer
kan gereclameerd worden over lekkende kranen, gebarsten ruiten,
defecte sloten e.d.g.
Nu laat men zich door een goede
verhuisfirma prijs opgeven voor de
verhuizing. Men wende zich liever
tot een oude, soliede firma, zelfs al
is deze wat duurder, dan tot een der
talrijke beunhazen op dit gebied,
die misschien wat goedkooper zijn
doch maar al te dikwijls niet met
de noodige omzichtigheid te werk
gaan, om maar gauw klaar te zijn.
Staat men er op, om zelf te pakken
dan stelt de verhuizer de noodige
kisten, manden, enz. ter beschikking
Men kan dit inpakken, een lastig,
tijdroovend werkje, echter beter
overlaten aan de verhuizers. Een
vertrouwde firma beschikt over geschoold personeel, dat in een omme-

De verhuizing

271-272

zien alles heeft ingepakt. Ten eerste
doen de menschen dit liever, omdat
zij dan precies weten, waar alles
in zit, zoodat het in de nieuwe
woning zonder zoeken onmiddellijk
uitgepakt en op zijn plaats kan
worden gezet , en ten tweede krijgen
zij dan geen manden of kisten te
torsen die zoo volgeladen en dus zoo
zwaar zijn, dat zij ze bijna niet
kunnen hanteeren. Zelf heeft men
er buitendien dit voordeel bij, dat
men alles tot het laatste oogenblik
kan gebruiken en zich dus niet zoo
behoeft te behelpen. Veel onderscheid in den prijs maakt dit inpakken door de verhuizers niet.
Gebroken glaswerk of beschadiging
van naeubelen moet door de verhuisonderneming worden vergoed,
als men den inboedel onder garantie
laat overbrengen, wat thans algemeen gebruikelijk is.
Dat de menschen, die de verhuizing
verzorgen, recht hebben op een kop
thee, koffie of andere verfrissching,
is lets dat vanzelf spreekt. Ook een
redelijke foci zal men hun wel niet
onthouden, als alles naar genoegen
is afgeloopen.
Geeft men er, in weerwil van het
hierboven aangevoerde, toch de voorkeur aan, zelf te pakken, dan Iaten
wij bier eenige wenken volgen. Gebruik in dat geval liefst de kisten en
manden, die de verhuizer ter beschikking stelt, want die zijn voor dat doel
het beste geschikt. Pak niet te veel
loodzware voorwerpen in een kist, die
daardoor bijna niet te tillen is. Heeft
men zelf kisten, die men gebruiken
wil, dan mogen deze niet te groot
An. Vooral voor boeken b.v. neme
men geen grootere kisten dan ca. 1
meter IA 60 centimeter en 60 centimeter diep. Houtwol en oude kranten
moet men in flinke hoeveelheid disponibel hebben. Wacht niet tot het
laatste oogenblik, maar pak alles geleidelijk in, beginnende
met die dinbe
kungen, welke het beste een ti
nen worden gemist. Glaswerk en porselein moet goed vast worden inge-
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pakt,zoodat het niet kan gaan glijden,
waardoor het gevaar loopt te breken.
Elk stuk moet afzonderlijk in papier
worden gepakt en in houtwol gebed,
zoodat elke onderlinge aanraking
wordt voorkomen. Tusschen de borden legt men krantenpapier en wikkelt dan elk half dozijn bijeen in
pakpapier, dat er een paar maal omheen wordt gedaan. Kopjes stapelt
men 4 aan 4 op elkaar, na er losjes
wat houtwol te hebben ingelegd,
waarna men elke 4 stuks goed in
krantenpapier wikkelt. Al het eetgerei wordt zooveel mogelijk bijeen
in kisten of manden gepakt, groote
terrines en schotels in het midden,
borden enz. er omheen. De houtwol
moet hierbij niet worden gespaard.
Men drage er zorg voor, dat er niets
boven den rand van de kist uitsteekt,
anders loopt men gevaar dat er iets
breekt als het deksel er op wordt gespijkerd. De glazen rolt men in geribd bordpapier. Fijn glaswerk schuift
men niet in elkaar. Gewone waterglazen kunnen in elkaar worden gestoken, als er een beetje houtwol in
is gedaan ; daarna rolt men ze in een
doek of geribd bordpapier. In een
kist, die glaswerk bevat, mogen geen
andere zware voorwerpen worden gedaan. Bronzen en andere zware voorwerpen wikkelt men in een ouden
deken en doet er een touw om. Is er
plaats voor, dan gaan ze zoo in een
kist.
Voordat men de boeken in kisten
doet, wordt de bodem met oude kranten bedekt. Tusschen elke twee lagen
boeken legt men eveneens kranten,
om beschadiging van de banden te
voorkomen. Verhuist men naar een
andere stad, dan zal men zich de
moeite moeten getroosten om die
banden, welke licht van het vervoer
te lijden zouden kunnen hebben, afzonderlijk in papier te wikkelen.
Keukengereedschap, waardoor geen
breuk te vreezen is, wordt in emmers
en teilen gepakt, zoo noodig met een
touw vastgemaakt. De rest gaat in
de kisten. Het linnengoed doet men
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in koffers of kisten. Costuums late
men in de kasten hangen en zoo overbrengen, dan hebben ze het minste
te lijden. Men bindt de hangertjes
aaneen en bevestigt ze dan nog eens
extra met een touw aan de roede. Om
al de kleeren heen doet men een Laken,
dat met veiligheidsspelden flink vastgestoken wordt. Nu doet men boven
en onder de knip aan de binnenzijde
op de linkerdeur en sluit de kast af.
Alle sleutels houdt men bijeen, of
hangt ze met een touwtje aan de
kasten en koffers, waar ze bij behooren.
Kleine meubelstukken, als theekast,
dressoir, enz. kan men opvullen met
kussens, kleedjes, dekens e.d.g., zorg
dragende, dat de deuren tijdens het
vervoer niet kunnen openspringen.
Het beddegoed wordt in oude lakens gewikkeld, of in lakens die in
de wasch gaan. De hoeken van spiegels en schilderijen voorziet men van
stukken pak- of krantenpapier.
Heeft men zelf ingepakt, dan voorziet men elke kist van een nummer en
schrijft op een lijstje, wat zij inhoudt.
Groote en zware meubelen worden
door de verhuizers uit elkaar genomen en in de nieuwe woning weder
in elkaar gezet.
De woning wordt „bezemschoon" verlaten, d. w. z. dat er niets in blijft
zwerven, als pakpapier, houtwol,
leege fleschjes en doosjes, die bij elke
verhuizing te voorschijn komen en
niet worden medegenomen en meer
van die dingen. Alles wordt bijeengeveegd en buiten gezet voor den
vuilnisman. Enkele dagen te voren
heeft men de gasfabriek, het electrisch bedrijf en de drinkwaterleiding in kennis gesteld van den juisten datum der verhuizing en hun
het nieuwe adres opgegeven, zoodat
het oude perceel tijdig af- en het
nieuwe aangesloten wordt. Ditzelfde
geldt voor de telefoon, als men telefoon heeft. Aan de administratie van
bladen en tijdschriften waarop men
geabonneerd is, alsmede aan familie,
yrienden, kennissen en andere rela-
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ties zendt men tijdig een adresveranderingskaart a l'/, cent, waarop alle
vereischte bijzonderheden zijn vermeld. Zekerheidshalve zendt men
zulk een kaart eveneens aan den
hoofdbesteller van het postkantoor,
waardoor men bereikt dat poststukkan van afzenders, die om een of
andere reden niet van de verhuizing
op de hoogte zijn, zonder vertraging
worden doorgezonden. Zulk een kennisgeving blijft gedurende 3 maanden
ten postkantore bewaard. Ook aan
het Bevolkingsregister geeft men
kennis van de verhuizing.
Den dag v6Or de verhuizing laat men
door den electricien alle lampen, kappen en andere ornamenten afnemen
(behoudens enkele, die men beslist
tot het laatste oogenblik noodig
heeft) en in de nieuwe woning aanbrengen, terwijl men den loodgieter
voor het aanbrengen van de kranen
voor gaskachels, -fornuis en -stel en
het in orde maken van de badkamer
laat zorgen.
De verhuizing is betrekkelijk eenvoudig, als men een woning betrekt,
die reeds leeg stond en die men dus
op zijn gemak heeft kunnen laten
schoonmaken. Zoodra het contract
is geteekend, krijgt men de beschikking over den sleutel en kan men dus,
zonder iemand te hinderen, alles opmeten en rustig overleggen, of men
dit of dat misschien beter zus of zoo
zou kunnen doen. Is de woning echter nog bewoond, dan maakt dit een
groot onderscheid. In zeer vele gevallen is het mogelijk, op een of andere wijze te bereiken, dat de tegenwoordige huurder een of twee dagen
voor het eind van de maand vertrekt,
zoodat niet de een er uit trekt op
hetzelfde oogenblik dat de ander er
in komt, wat al heel onaangenaam
is. Is dit niet te vermijden, dan kan
men nog trachten gedaan te krijgen
dat men alvast een kamer kan inrichten. Gaat ook dit niet, dan is een
geweldige rompslomp onvermijdelijk, want dan moet alles ingepakt
blijven staan, tot het huis grondig is
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schoongemaakt, eventueel opnieuw
behangen en geschilderd. Vormt dit
uit geldelijk oogpunt geen bezwaar,
dan doet men in zulk een geval het
beste, een weekje ergens in pension
te gaan, tenzij men de Couë-methode
weet toe te passen en zich steeds
voorhoudt: „Iederen dag wordt het
beter en beter !"
Over het behangsel schreven wij
reeds hiervO6r. Het is altijd goed, een
of twee rollen van elk behangsel in
reserve te houden om scheuren, vlekken of verkleurde plekken te kunnen
bijwerken.
Wat de vloerbedekking betreft, hiervoor neemt men over het algemeen
nog linoleum. Wie niet tegen den
hoogeren prijs behoeft op te zien,
neme echter liever inlaid, dat dikker
is, meer weerstandsvermogen bezit
en waarvan het patroon niet kan
worden afgeloopen, omdat het er niet
op gedrukt is, doch er in geperst.
Gummi-vloeren treft men in particuliere huizen zeer weinig aan. Deze
vloerbedekking is uiterst soliede en
men loopt er aangenaam op, doch
de aanschaffingskosten zijn hoog en
vooral in kleinere vertrekken blijft
nog geruimen tijd een gummi-lucht
hangen.
Den laatsten tijd ziet men meer matten als vloerbedekking, hetzij effen
(grijs, beige, lichtgeel) of jasp6 (beige
met bruin doorspikkeld). Deze moeten door een vakman worden gelegd,
op een laag vloervilt. Ze worden genaaid of gespijkerd, gaan zeer langen
tijd mee en eischen weinig onderhoud,
daar ze met den stofzuiger gemakkelijk schoon te houden zijn. De kwaliteit speelt echter een groote rol. De
wanden in vestibule en gangenworden
ook vaak tot een hoogte van ongeveer
een meter met deze matten bedekt.
Het aanleggen van parketvloeren
vordert eenigen tijd. In een huurhuis zal men daartoe trouwens niet
zoo spoedig overgaan, tenzij in overleg met den huiseigenaar en wanneer
men een contract voor jaren heeft
afgesloten.
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Heeft men den aanleg van centrale
verwarming bedongen, dan verdient
het wel aanbeveling om zich van den
loop der uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden op de hoogte
te houden, om niet voor het feit geplaatst te worden, dat de verwarming
nog niet gereed is op het oogenblik,
waarop men het huis had willen betrekken. Ook zorge men, dat goed
wordt, vastgelegd hoeveel radiatoren
zullen worden geplaatst en van welken omvang. Ten einde alle eventueele latere kwesties hierover te vermijden legge men alles schriftelijk
vast. Laat men de verwarming voor
eigen rekening aanleggen, dan moet
in het huurcontract niets staan, waaruit zou vallen of te leiden dat de
huurder na afloop van het contract
alles weder in den ouden toestand
moet opleveren.
De plaatsing der meubelen kan men
zich vergemakkelijken, door een
plattegrond van de woning te teekenen, op een schaal van b.v. vijf ten
honderd, d.w.z. elke meter voorgesteld door 5 centimeter. Dan snijdt
men kleine stukjes carton, die op
dezelfde schaal den vorm en het oppervlak weergeven van buffet, piano,
kast, enz. Op deze wijze kan men
zonder moeite nagaan, of een bepaald
meubel op een bepaalde plaats kan
staan, zonder last te hebben van een
deur, te dicht bij de tafel staan of
lets anders van dien acrd. Dit gaat
veel beter, dan wanneer men zich
daarvan op min of meer theoretische
manier een voorstelling tracht te maken met behulp van centimeter of
duimstok.
Het eerst last men de slaapkamer in
orde brengen. Het is daarom goed,
dat men den verhuizers zegt, in welke
volgorde men de nieuwe woning denkt
in te richten, zoodat zij het laatste
inladen, wat het eerste op zijn plaats
moet worden gezet.
Na de slaapkamer is de keuken een
van de eerste vertrekken, die aan
de beurt komen.
ender de tegenwoordige omstandig.
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heden zijn er ook tal van menschen,
die hun woning opgeven en geen
nieuwe betrekken, althans voorloopig niet. Zij wollen, op grond van verschillende overwegingen, een tijdlang in pension of op reis gaan, of gemeubileerd gaan wonen. Vooral bij
menschen,die een zekeren leeftijd hebben bereikt en pensioen of een lijfrente genieten, zoodat zij op geregelde, vasteinkomsten kunnen rekenen, komt dit vrij veel voor. Zij voelen er echter weinig voor, on nu dadelijk hun inboedel te verkoopen,
eensdeels omdat zij er aan gehecht
zijn, anderdeels omdat meubelen in
onzen tijd weinig opbrengen. In zulk
een geval laat men alles opslaan bij
een betrouwbare firma, die iemand
zendt om den inboedel op te nemen
en daarna schriftelijk opgeeft, hoeveel bewaarloon per maand wordt gevraagd. Dit wordt berekend naar het
aantal kubieke meters, dat het gezamenlijke meubilair inneemt. Om
ruimte te sparen, wordt alles zooveel
mogelijk op elkaar gestapeld, zoodat
het goed moet worden ingepakt. Als
men dit wenscht, kunnen bepaalde
meubelstukken, b.v. kasten, en koffers, zOO worden gezet, dat men er
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desgewenscht gemakkelijk bij kan
komen. Indien de gezamenlijke opgeslagen goederen door de firma niet
door de noodige verzekeringen (diefstal, inbraak, brand- en waterschade,
enz.) zijn gedekt, drage men hiervoor
zelf zorg.
Daar het niet zelden voorkomt, dat
de meubelen jaren blijven opgeslagen, komt het goedkooper uit, oude
pakkisten te koopen, dan die te huren van de firma, die de goederen bewaart.
Kleederen, dekens en andere wollen
stoffen tracht men tegen mot te beschermen door er kamfer en naphtaline tusschen te leggen en ze in oude
kranten te wikkelen. Bontwerk en
gobelins, die een zekere waarde vertegenwoordigen, geve men aan een
groote bontwerkerszaak ter bewaring. De opgeslagen tapijten kan men
op gezette tijden laten kloppen. Zijn
de meubelen opgeslagen in een afzonderlijk vertrek, waarvan men een
sleutel bezit, dan zal men goed doen
met een of twee maal per jaar eens
te gaan zien, hoe het staat met de
kleeden en andere stukken, die door
mot of andere insecten kunnen worden aangetast.

V. Wij dragen kleeren en zien er
graag netjes uit
Wanneer men kleeding of stoffen
koopt, komt het er in de eerste plaats
op aan, te letten op de kwaliteit en
op de afwerking. Vooral in de textielindustrie werkt men met veredelingsmethoden, waardoor de stoffen dikwijls niet evenredig zijn aan den indruk, lien zij maken. Daarom is het
aanbevelenswaardig, zich eenige kennis eigen te maken van de grondstoffen, ten einde zich beter een oordeel
te kunnen vormen over de afgewerkte stof.
Als een vrouw het er met zichzelf
over eens is geworden, dat een en

ander in de garderobe van haar zelf,
haar man of de kinderen noodzakelijk
door nieuw moet worden vervangen,
dringt zich de vraag aan haar op:
wat zal ik koopen, confectie, of
maatwerk? Deze vraag houdt verband met een andere vraag, namelijk
deze : waarom koopt men confectie?
Daarop luidt het antwoord: omdat
ze goedkoop is en onmiddellijk in
gebruik kan worden genomen. Daar
komt nog bij, dat vele vrouwen zich
er moeilijk een voorstelling van kunnen maken hoe jets, waarvan zij een
afbeelding of een patroon zien, haar
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zal staan als zij het aan heeft. Bij
confectie kan zij net zoo lang blijven
passen en probeeren tot zij iets gevonden heeft dat naar haar zin is.
Verder is confectie goedkooper dan
maatwerk. Heeft men een normaal
figuur en is de confectie werkelijk
goed van snit en stof, dan is ze niet
van op een op maat geleverd costuum te onderscheiden.
Dit zijn enkele voordeelen van confectie; gaan wij nu de nadeelen na.
Gewoonlijk kan, zooals wij reeds zeiden, alleen iemand met een normaal
figuur confectie dragen. Bij goedkoope confectie laten in den regel
zoowel de stof als de afwerking te
wenschen over. Veranderen van dergelijke kleedingstukken gaat slecht,
omdat de inferieure kwaliteit zich
er niet voor leent en er geen lappen
bij zijn.
Maatwerk heeft dit groote voordeel,
dat men allereerst reeds de stof aan
het stuk ziet en deze dus kan beoordeelen, als men er voldoende verstand van heeft. Verder kan men het
model aangeven en dit door een coupeuse laten knippen, of zelf knippen.
In maatkleeding moet de draagster
iets van haar persoonlijkheid weten
te leggen. De keuze van een coupeuse
is dan ook niet iets willekeurigs ; elke
vrouw moet zich een coupeuse weten
te kiezen, die haar persoonlijken
smaak begrijpt en zich daarbij aanpast. Heeft zij deze gevonden, dan
zal zij altijd de voorkeur blijven geven
aan maatwerk, ondanks het prijsverschil. Trouwens, in werkelijkheid
komt kleeding naar maat toch goedkooper uit, omdat zij later altijd vermaakt kan worden ; bovendien kan
men een zoodanig model kiezen, dat
men met een mantel of japon langer
dan den seizoen kan doen.
Maar, onverschillig of een vrouw aan
confectie of aan maatwerk de voorkeur geeft: in elk geval moet zij kunnen beoordeelen of zij zuivere wol,
kunstwol, katoen, zijde, kunstzijde
of andere surrogaten koopt. Bij wollen stoffen b.v. onderscheidt men
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kamgaren en kaardwollen stof, die op
sterk verschillende wijze wordt bewerkt. Kamgaren stof wordt geweven uit de gladde, lange haren van
bepaalde schapen,geiten en kameelen.
Kaardwol bestaat daarentegen uit
korte, sterk krullende haren. Hierdoor grijpen de haren meer in elkaar
en vervilten zelfs eenigszins.
Echte wol wordt dikwijls vermengd
met kunstwol. Dit kan men hieraan
zien, dat de daaruit geweven stoffen
meestal gemeleerd zijn. Zuivere wollen stoffen zijn altijd zacht en soepel
en gelijkmatig van kleur. Komen er
plooien of kreuken in zuivere wollen
stof, dan gaan deze er na korten tijd
weder uit als men ze ophangt, bij
voorkeur in een vochtige ruimte.
Het beste middel om vast te stellen,
of een stof uit zuivere wol bestaat,
is de vuurproef. Men trekt een draadje
uit en steekt dit met een lucifer in
brand. Zuivere wol stinkt, als zij
brandt en rolt zich op tot er een
hard balletje asch overblijft.
Voorts moet men zich er van vergewissen, dat de stof die men koopt
kleur- en lichtecht is. Bij katoenen
stoffen kan men daarvan zeker zijn,
indien zij als Indanthren worden
verkocht. Bij zijde en kunstzijde echter is deze eigenschap moeilijk vast
te stellen.
Hierbij merken wij op, dat tusschen
de wijze van samenstelling van
kunstwol en van kunstzijde een zeer
groot verschil bestaat, want kunstwol wordt gemaakt van den afval van
zuivere wol, terwijl kunstzijde, wat
den aard der draadvorming betreft,
niets gemeen heeft met echte zijde.
Deze laatste is van dierlijken oorsprong, kunstzijde echter van plantaardig-mineralen oorsprong.
Voor de vrouw, die zijde koopt, is het
van het hoogste belang, dat zij de
voor- en nadeelen, zoowel als de verschillen tusschen echte en kunstzijde
kent. Het voordeel van echte zijde
bestaat vooral hierin, dat zij zeer
duurzaam is in den vorm van ruwe
zijde, d. w.z.. zijde, die nog niet „ont-
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bast" en nog ongeverfd is. Het spinsel der zijderupsen wordt n.l. hard,
als het aan de buitenlucht is blootgesteld, en vormt zoo draden, welke
door een laagje lijm zijn omgeven,
zoodat zij in een bastje zitten. Later
wordt dit bastje verwijderd, om aan
de zijde den vollen glans barer schoonheid te verleenen. De zijde wordt
vsiOr het weven bij het gewicht verkocht, gewoonlijk als bastzijde. Door
het „ontbasten" gaat natuurlijk gewicht verloren ; om dit in te halen
en tevens de zijde voller te doen schijnen wordt zij onderworpen aan een
bewerking met metaalzouten en andere chemische middelen. In den
handel is dit „verzwaren" tot een
bepaalde grens toegelaten, doch het
komt zeer dikwijls voor, dat deze
grens wordt overschreden. Dit wijst
er dan op, dat er zooveel chemische
bestanddeelen aan de zijde zijn toegevoegd, dat zij een schadelijke uitwerking hebben. Het euvel wreekt
zich, doordat de zijde breekt, ook al
wordt zij aan een niet sterke spanning blootgesteld.
Lichte, soepele zijde is altijd minder
verzwaard dan donkere, zwaardere.
De beste manier om zijde te keuren
is, een klein stukje te verbranden.
Bij echte zijde vormt zich een klein
klompje asch, dat op den dierlijken
oorsprong wijst. Is de zijde verzwaard, dan vertoont zich daartusschen een weinig lichte, grijze asch.
Is zij sterk verzwaard, dan beginnen
de draadjes te gloeien.
Kunstzijde heeft met echte zijde alleen een deel van den naam gemeen.
Zij bevat in het geheel geen echte
zijde, doch bestaat uit een mengsel
van cellulose (katoen, hout) en gelatine, vernissen, olien, enz. Over het
algemeen is kunstzijde harder, glanzender en minder bestand tegen de
werking van heet water. Zij scheurt
gemakkelijker dan echte zijde, brandt
met een heldere vlam en laat een
weinig grijze asch achter.
Bij het koopen van stoffen denke men
er aan, dat de prijzen niet alleen be-

paald worden door de kwaliteit, maar
ook door de breedte. Goede wollen
stoffen hebben een breedte van 110
tot 140 cm., zijde is meestal 90-100
cm. breed, katoen 80 a 85 cm., fluweel 90 tot 110 cm.
Verder moet nadrukkelijk worden gewaarschuwd tegen de bedriegelijke
praktijken van een groot aantal zaken, die hun stoffen prijzen, zonder
daarbij te vermelden dat dit „per el"
is. Het wordt hoog tijd, dat een dergelijke prijsnoteering wordt verboden ; dit is niets anders dan het publiek zand in de oogen strooien. De
vrouwen kunnen trouwens zelf verandering brengen in dezen wantoestand, door uitsluitend te koopen in
zaken, die hun prijzen altijd per meter aankondigen.
Hoe moet de vrouw zich kleeden?
Haar kleeding moet zich aanpassen
aan de mode, zonder echter in overdrijving te vervallen, en doelmatig
zijn. Vrouwen met een zwaar figuur
moeten geen dwarse dessins kiezen ;
vrouwen met een sterke kleur doen
het beste, met geen te kleurrijke stoffen te dragen. Een minder goed been
valt niet zoo sterk op, als men geen
opzichtige schoentjes draagt, met
hakjes van gemiddelde hoogte. Bij
mantel of japon moet natuurlijk een
passende hoed worden gedragen;
deze mag niet sportiever zijn dan de
kleeding, of overmatig gegarneerd.
Hetzelfde geldt voor het schoeisel ;
schoentjes met hooge hakken gaan
evenmin samen met een sportcostuum
als golfschoenen met een avondjapon.
Tegenwoordig wordt veel meer waarde gehecht dan vroeger aan allerlei
bijkomende details: paraplu, handtasch, handschoenen, sjaal, das, ceintuur, gesp, sierknoopen enz. Deze onderdeelen van het toilet moeten zich,
wat kleur betreft, aanpassen aan het
geheel. Door twee of drie voorwerpen,
die met elkaar in overeenstemming
zijn, bereikt men reeds de gewenschte
harmonie. Hierbij kan de afwisseling een groote rol spelen. Door het
gebruik van garnituren, die noch met
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hoed of muts, noch met sjaal of handschoenen overeenkomen, slaagt men
er in, een costuum telkens weer een
nieuwe noot te verleenen.
Op de verschillende wren van den dag
moet de goed gekleede vrouw, wier
middelen het haar veroorloven, zich
in verschillende kleeren vertoonen.
Men onderscheidt thans niet alleen
wandelcostuum, en avondkleeding,
doch de vrouw moet zich er ook nog
naar richten of het morgen of middag is. De sportieve inslag der mode
heeft het ochtendcostuum meer en
meer in die richting geleid. Het is
over het algemeen zeer eenvoudig,
in den zomer van linnen, schoen met
platten hak; vaak wordt er geen
hoed bij gedragen, of antlers een
muts of zeer eenvoudig hoedje. Des
namiddags wordt buiten meestal een
mantel gedragen. In den zomer werpt
men een kleine cape of jakje over.
In huis, of wanneer men op een eenvoudig bezoek gaat, draagt men elegante wollen of zijden kleeding.
Avondtoilet vereischt, al naar de
mode dit voorschrijft, décolleté of
eenvoudiger, aan den hals gesloten
japonnen. Op straat wordt de bontmantel of stoffen mantel met bontkraag gedragen ; in den zomer een
mantel van zeer dunne stof, dikwijis ongevoerd.
Een zeer belangrijke rol spelen de
kosten. Een algemeen verbreide dwaling is deze, dat, hoe duurder een
japon is, hoe mooier ze staat.
Een goede stof en elegante coupe
dragen natuurlijk veel bij tot het
fraaie aanzien, doch zij zijn niet geheel en al hoofdzaak. Een vrouw, die
met smaak de bijbehoorende details
weet te kiezen, zich er voor hoedt
de in zwang zijnde mode al te veel
op den voet te volgen, zich doelmatig
kleedt en door het aanbrengen van
kleine veranderingen de kunst verstaat om een japon of costuum te
moderniseeren, kan goed gekleed
gaan, zonder daarom in al te hooge
kosten te vervallen.
Wie daartoe aanleg bezit, kan zich
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reeds heel veel besparen, door zelf te
knippen en te naaien. Goede knippatronen maken het elke vrouw, die
daarvoor eenige geschiktheid bezit,
mogelijk, om verschillende modellen
zelf te knippen. Er bestaat bovendien een vrij uitgebreide literatuur
over het onderwerp ; doch het volgen
van een knipcursus verdient Loch de
voorkeur boven deze theoretische
kennis. Men onderscheidt het snijden
of knippen, het rijgen, het passen en
het naaien. Naast een goede naaimachine moet men een paspop bezitten, waarop het papieren model
wordt gespeld. Aileen wie over tijd
en een rustige omgeVing beschikt,
moet zelf aan knippen en naaien
doen. Met haast en ongeduld komt
men er niet ; hoogstens verknipt men
de stof en heeft dan dubbele kosten.
In den winter en voor sportdoeleinden kiest men wollen stof, deels
geweven, deels gebreid en gehaakt.
In den zomer: katoen, linnen en
batist. In den zomer en des avonds:
zijde en kunstzijde. Aileen zuivere
wol kreukt niet en kan tegen nat.
Gebreide en gehaakte jumpers zijn
praktisch en sportief, doch staan
alleen de vrouw met een stank figuur.
Katoen, linnen en batist neme men
zooveel mogelijk „Indanthren", omdat ze dan alleen goed blijven in de
wasch en kleurecht zijn. In kunstzijde vindt men zeer aardige dessins,
doch zij levert bij het wasschen zekere moeilijkheden op. Daartegenover staat het voordeel, dat zij goedkoop is. Echte zijde is wel is waar
veel duurder, doch houdt zich veel
beter in het dragen, terwijl zij bovendien uitstekend waschbaar is. In fluweel onderscheidt men verschillende
soorten. Katoenfluweel is goedkoop
en zeer geschikt voor kinderkleeding.
Koordfluweel is sterk en leent zich
goed voor sportcostuums.Fluweel van
kunstzijde is zacht en kreukt spoedig.
Fluweel van echte zijde is zeer fraai,
doch erg duur. Bontwerk van goede
hoedanigheid is kostbaar, doch kan
bij goed' behandeling lang gedragen

Het opbergen van kleeding: links een kousen hanger,
rechts een dassenrekje aan de binnenzijde van de kastdeur.

Het met de hand geborduurde tafellaken.
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worden. Bij goedkooper bont is dit
meer een „tref". Men koope het steeds
in een vertrouwde zaak, bij voorkeur
echter bij een specialen bontwerker.
De harmonie der kleuren moet, zooals
wij bereids opmerkten, ook in de
kleeding worden bewaard. Men kan
bij elkaar dragen : marineblauw en
rood; marineblauw en gee!; marineblauw en grijs ; bruin en geel ; bruin
en rose ; bruin en groen ; donkergroen
en lichtbruin ; donkergroen en zilvergrijs. Zwart met alle kleuren, behalve
donker blauw en bruin. Wit vormt de
fraaiste garneering op onverschillig
welke kleur. Een juist gevoel voor met
elkaar samengaande kleuren is van
zeer veel belang bij het aanbrengen
van ve ran derin gen.
Wil men een costuum zeif knippen
en naaien, dan kan dit op twee manieren gebeuren ; men kan het kleedingstuk op de paspop vormen, of
naar een patroon knippen. Doet men
het eerste, wordt dus het te maken
kleedingstuk op de pop of op de
draagster gespeld, dan behoort hiertoe ontegenzeggelijk veel oefening en
ervaring. De zekerste en eenvoudigste weg is echter, eerst zeif een patroon te knippen of er een te koopen
of uit een modeblad na te teekenen.
Deze patronen zijn zeer praktisch en
bevattelijk samengesteld. Heeft men
een passend patroon in de goede maat
gevonden, dan zoekt men eerst alle
nummers op voor de afzonderlijke
stukken, merkt deze met spelden en
ziet op het model na, wat daar staat
aangeteekend en wat er bij behoort.
Deze lijntjes, stippeltjes, kruisjes en
andere teekens worden met een
kopieerraadje overgehaald. Heeft men
zoo alle stukken gecopieerd, dan moeten zij aan elkaar gehecht en gepast
worden. Om een goed resultaat te bereiken neemt men zacht, doch stevig
papier en laat bij het uitknippen der
verschillende onderdeelen op zijde
een naafi vrij voor het opspelden. Men
mag nooit aan het knippen gaan, zonder dit voorloopige passen en nameten. Dit geldt eveneens voor de knip-
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patronen, die men gemaakt koopt en
die in den regel in drie grootten in
den handel zijn. Deze grootten zijn
gewoonlijk genomen naar de maat
van het bovenlichaam. Over het algemeen zijn die patronen bedoeld
voor niet te kleine menschen met een
normaal figuur. Moet een dergelijk
patroon dienen voor een klein, vol
figuur, dan drage men zorg, het bovenste gedeelte tot aan de taille-lijn
in te korten. De naden en plooien
worden bij de patronen meestal niet
aangegeven. Heeft men zich er van
overtuigd dat de vorm goed is, dan
stelt men zich de volgende vragen :
hoe moet ik het patroon opleggen
bij laken, fluweel, strepen, ruiten,
bloemen? Waar moet ik wat toegeven
voor naden en plooien of vergrooting?
Komen er plooien in voor, die in den
rand van een der stukken uitkomen,
dan moet de stof eerst op die plaats
ingenomen worden ; daarna legt men
het patroon er op en gaat knippen.
Bij het passen moet het betreffende
stuk zoodanig geregen zijn, dat de
steken zoo klein mogelijk zijn.Plooien,
naden en dergelijke moeten reeds bij
het passen van het knippatroon zijn
aangebracht.
Moet men op een pop passen, dan
moet deze natuurlijk evenredig zijn
aan degene, voor wie het kleedingstuk bestemd is. Het is derhalve
raadzaam een voeringlijfje te maken,
dat precies past en dat men de pop
aantrekt, waarna men de plaatsen,
waar dit noodig is, met watten opvult. Dit lijfje moet van mouwen zijn
voorzien, om het armsgat eventueel
eveneens te kunnen opvullen. Als de
pop op die wijze pasklaar is gemaakt,
dan !evert het passen verder geen bezwaar op.
Bij het passen let men goed op, of de
schoudernaad op de juiste plaats zit.
Zij moet meer naar de rugzijde liggen, wij1 anders de rug schijnbaar
gewelfd is. Het armsgat mag niet te
groot zijn. Vooral onder den arm
niet te veel wegknippen. De mouw
moet zoodanig worden ingezet, dat
I0
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de naad meer aan den onderarm
komt.
Aan de afwerking en het vakkundig opstrijken wordt vaak te weinig aandacht geschonken bij zelfgemaakte
kleeding; en toch hangt daarvan het
aanzien en het goede zitten van een
kleedingstuk af. Tot de afwerking behooren in de eerste plaats het nauwkeurige bijwerken van de binnenzijde,
de sluiting en kraag, omslagen, zakken, ceintuur, enz. Deze moeten zoodanig zijn afgewerkt, dat de achterzijde goed is versterkt. Ook drukknoopjes moeten behoorlijk worden
aangezet. Het onderste gedeelte van
een drukknoopje zonder veertje moet
steeds op het bovenste gedeelte van
het af te sluiten gedeelte zitten en op
een dubbele stofdikteworden genaaid.
Het maken van knoopsgaten veroorzaakt veel zwarigheden, als men dit
niet gewoon is. Daarom is het doelmatig, deze te maken met behulp
van een stukje soutache, dat men
tusschen de stof aanbrengt.
Aan het strijken moet veel zorg worden besteed. Men gaat hierbij op verschillende wijze te werk, al naar gelang van de stof en den draad daarvan. Wollen stoffen moeten buitengewoon voorzichtig worden behandeld, omdat zij zoo rekbaar zijn en
spoedig schroeien. Bij Been enkele
andere stof echter is het zoo gemakkelijk als bij wol, om een recht stuk
in een bepaalden vorm te strijken,
zooals dit het geval is bij kragen,
het uitrekken van mouwnaden en
dergelijke vormen. Het vlak strijken
vereischt een zachte onderlaag met
een bedekking, die gewasschen kan
worden. Men mag niet te sterk op het
ijzer drukken, daar anders glimmende
plekken ontstaan. Ook zijn er stoffen, welker kleur niet tegen de aanraking met een beet ijzer bestand is.
Naden worden aan den verkeerden
kant bevochtigd en bij dikke stoffen
het beste op een rondhout uit elkaar
gestreken. Zijden stoffen bevochtigt
men niet, zij worden onder zwakken
druk gestreken.
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Pluizige wollen stoffen, fluweel en
pluche worden vrij in de lucht gehouden en aan den verkeerden kant
met een matig warm ijzer opgestreken. Is het een keer bepaald noodig,
de goede zijde op te strijken, dan legt
men er een anderen lap tegen om
directe aanraking met het ijzer te
vermijden.
Voordat men een kleedingstuk gaat
veranderen of herstellen, ziet men eerst
goed na, of het de moeite en de kosten loont. Is er veel nieuwe stof bij
noodig en moet er, als de naaister er
aan te pas komt, nog een zeker bedrag aan arbeidsloon bij worden gerekend, dan is het beter om de plaatsen, waar het beschadigd is, eenvoudig te herstellen en het zoo verder af
te dragen.
Dikwijls echter is een kleine omwerking voldoende om een uit de mode
geraakt kleedingstuk te moderniseeren. Natuurlijk moet dit zoodanig
geschieden, dat het niet opvalt. Dit
bereikt men door de nieuwe stof, die
men daarbij gebruikt, b.v. niet alleen
aan te brengen aan den zoom van
den rok, om dien te verlengen, doch
tevens aan het bovenste gedeelte,
zooals kraag, manchetten of opslagen, enz. Het verdient gewoonlijk de
voorkeur, heel andere stof te kiezen
voor veranderingen, dan de oorspronkelijke, daar men na eenigen
tijd in den regel veel moeite heeft
om dezelfde stof in precies gelijke
kleur en kwaliteit te vinden.
Effen zijde laat zich goed bewerken
met georgette, fluweel of kant (avondtoilet) en omgekeerd. Zijde met een
bloem- of ander patroon werkt men
bij met effen zijde in de kleur van
den grondtoon of in die van het
meest op den voorgrond tredende
figuur, en omgekeerd. Bij een effen
wollen costuum neemt men een daarbij afstekende kleur wol, of wollen
stof met een patroon, b.v. een schotsche ruit, en omgekeerd.
Als men een kleedingstuk verandert
zonder toevoeging van nieuwe stof,
neemt men zijn toevlucht tot het
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verzetten der taille, vervangen van wollen jurken met aardige, liefst geknoopen en gespen door andere, meer kleurde garneering voor herfst en
moderne, veranderen van het model winter. In den zomer katoen, wollen
der mouwen en verwisseling van de mousseline of gedekte zijden stoffen.
garneering. Lichte garneering eischt veel onderWanneer de zoom niet verder uit- houd, en daarvoor heeft de werkende
gelegd kan worden, kan mantel of vrouw in den regel geen tijd. Stofjapon vaak langer worden gemaakt jassen zijn thans niet alleen wit of
door het aanzetten van een pas boven grijs, doch ook in verschillende kleude schouders of door het aanbren- ren verkrijgbaar. Deze jassen ziet
gen van een nieuwe strook tusschen men thans niet meer uitsluitend in
het borststuk en het onderste ge- apotheken, bij dokters enz. dragen;
deelte. zij hebben zich ook voor huiselijk
Grooter maken is moeilijker dan lan- gebruik ingeburgerd. Zij zijn dan ook
ger maken. Wanneer men niet in het zeer praktisch en dragen er veel toe
bezit is van voldoende lappen van bij, om de kleeding te sparen.
de stof, kan men zich behelpen door Het sportcostuum moet geheel aan
de mouwen te gebruiken en nieuwe het doel beantwoorden. Voor zoover
mouwen van een andere stof in te de oogenblikkelijke mode dit niet
zetten. Bij een mantel is de oplossing anders voorschrijft, kunnen de volvan dit probleem lastiger dan bij een gende algemeene regels gelden.
japon ; hier kunnen alleen bontmou- Voor tennis: witte jurk, witte rokjes,
wen of een bontkraag dienen om de tennisschoenen. Voor roeien en zetoorspronkelijke stof te vervangen van len: trainingspantalon met blouse en
kraag of mouwen. Dit grooter maken jasje, schoenen met gummizolen.
van een kleedingstuk moet met bij- Voor zwemmen : badpak, strandpak.
zondere zorg worden uitgevoerd. Voor golf en hockey: stevige, korte
Moet het veel grooter worden ge- rok, blouse, kort jasje, schoenen met
maakt, dan doet men beter om eerst platte hakken. Rijden en schermen :
met behulp van een papieren patroon zooals dit wordt voorgeschreven.
na te gaan, of het inderdaad wel uit- Skier': Noorsch skipak, skischoenen,
voerbaar is. pullover, wollen wanten, stevige
Opnieuw of in een andere kleur verven dikke sokken. Voor wandelsport:
van stoffen kan wel gebeuren, als de stevige korte rok, waterdichte jas,
te behandelen stof werkelijk nog hee- stevige schoenen, wollen sokjes. Een
lemaal goed is. Men heeft dan tevens gekleurd jasje en gekleurde jumper
gelegenheid om eventueele lappen vormen een welkome, warme aanvan hetzelfde goed tegelijk mee te vulling voor alle sportkleeding.
verven, wat uitstekend te pas komt, De onderkleeding der vrouw heeft in
als rok, japon, mantel, blouse of den loop der laatste jaren een groote
wat ook later vermaakt wordt. Het wijziging ondergaan. Linnen en kaverven van kleine stukken komt be- toen zijn, voor zoover het ondergoed
trekkelijk duur uit, zoodat de be- betreft, op den achtergrond geraakt.
werking alleen voor zeer goede stof- (Wij spreken hier natuurlijk van de
fen loonend is. Onaangename ver- steedsche vrouw; ten plattelande
rassingen zijn bij verven nooit ge- gaat de moderniseering langzamer in
Naar werk). De stoffen, waaruit de
heel uitgesloten ; het kan voorkomen,
dat het goed sours vrij aanmerkelijk onderkleeding thans in hoofdzaak
krimpt. wordt vervaardigd, zijn kunstzijden
Kleeding om in huis te dragen en voor tricot, zijde en kunstzijde, gekleurd
het verrichten van huishoudelijke batist. Onder de kunstzijde treft men
bezigheden moet zeer eenvoudig en kwaliteiten aan, die zich zeer goed
doelmatig zijn. Blouse en rok, effen leenen voor combinations, chemises,
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enz. Zelf gemaakt ondergoed van
echt zijden crepe de Chine behoort,
vooral wanneer het met borduursel
of echte kant is versierd, tot het
fraaiste en duurzaamste bezit der
vrouw. Een goedkoope en toch goede
dracht zijn de onderjurken e.d.g. van
zijden tricot, die men het beste gemaakt kan koopen. Zij zijn in alle
kleuren en kwaiiteiten in den handel
en maken het iedere vrouw mogelijk
om de bij haar japon passende onderjurk te dragen.
Overhemden voor heeren koopt men
het beste gemaakt, voor zoover het
witte hemden betreft. De gekleurde
kan men of in een overhemdenzaak
naar maat laten maken, of door een
goede naaister laten vervaardigen ;
doch dan moet zij met dit speciale
werk zeer goed vertrouwd zijn. De
vaste manchetten worden tegenwoordig veelal vervangen door twee
paar losse, wat veel praktischer is,
het strijken vergemakkelijkt en den
levensduur van het hemd verlengt.
De thans gebruikelijke z.g.coat-shirts
zijn ook veel beter te strijken dan het
oude model.
Pyama's draagt thans iedereen, zoowel heeren als dames en kinderen.
Gewoonlijk worden zij gemaakt gekocht, doch zij kunnen ook zonder
bezwaar thuis worden gemaakt.
Kinderkleeding moet altijd en voor
alles praktisch zijn en goed zitten.
Wat het kind op school draagt moet
zeer eenvoudig van stof en snit zijn.
Gladde katoenen of wollen mousseline kleeding in den zomer, gedekte
wollen stoffen in den winter. Liefst
geen witte kraagjes of manchetten;
daarmee ziet de kleine er wel aardig
vit, maar ze worden gauw vuil en
moeten dus dikwijls worden gewasschen, want als ze niet geheel schoon
zijn kan men het kind er niet mee
naar school sturen. Liefst moet men
een jongen een donkere blouse of kiel
aangeven, ten minste als er meer
kinderen op school zijn, die deze dragen; want men moet een kind nooit
dwingen om iets aan te trekken, wat
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geen enkel ander kind aan heeft, omdat het dan vaak wordt uitgelachen
en zich daardoor ongelukkig voelt.
Pet of muts of geen pet of muts, naar
verkiezing en wederzijdsche opvatting.
De schoenen moeten het kind gemakkelijk zitten, doch niet te groot zijn.
Blijkt dit laatste het geval te zijn,
dan kan dit worden verholpen door
een inlegzool.
Het „goede goed", het z.g.Zondagsche
pak, dat het kind alleen op Zon- en
feestdagen aan krijgt en wanneer het
naar een verjaars- of ander feestje
gaat, moet van eenvoudige stof en
niet te besmettelijk zijn. Het halve
plezier van het kind is weg, als het
er zoo angstvallig op moet passen,
dat er „niets aan zijn goede goed
komt". Voor elk vlekje moet het ook
geen bestraffing krijgen, hoogstens
een vermaning in algemeenen zin om
voortaan een beetje beter op te passen.
Voor jongens moet er op gelet worden, dat de broek niet te nauw in het
kruis is; zij mag niet knellen. Bij alle
kinderkleeding flinke breede zoomen
en naden nemen, om deze later indien noodig te kunnen „uitleggen".
De armsgaten moeten wat ruim worden genomen.
Men zorge er voor, zooveel stof over
te houden dat de mouwen, die aan
veel slijtage onderhevig zijn, kunnen
worden vernieuwd.
Het vervormen van hoeden speelt niet
zulk een groote rol, daar de vormen
gewoonlijk in de ateliers heet worden
geperst. Nieuwe voering kan gereed
worden gekocht en er zoo ingenaaid
worden. Nieuw lint moet van sterke
kwaliteit zijn. Dameshoeden moeten
bij voorkeur op een hoedenstander
worden gezet. Weet men vooruit, dat
men een hoed gedurende eenigen tijd
niet zal dragen, dan wordt hij opgevuld met vloei en zoo weggelegd,
waarbij men er zorg voor draagt, dat
de rand niet verbuigt.
Hier volgen eenige wenken voor het
in orde houden van kleedingstukken.
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Kleeding, die men uittrekt, moet niet
onmiddellijk in de kast worden gehangen, doch eerst luchten. In de
schoenen behooren leesten te worden
gestoken, om de leelijke naden in het
leer te voorkomen.
Gebreide of gehaakte kleedingstukken legt men in de kast, doch hangt
ze niet op; in dit laatste geval rekken zij en raken uit den vorm. Kleedingstukken, die veel van stof te
lijden hebben, worden met een doek
bedekt.
Alle kleeding behoort afgeborsteld,
niet uitgeklopt te worden ; tegen dit
laatste kan alleen stevig wollen goed.
Kleine scheurtjes, winkelhaakjes, afgetrokkken knoopen en andere kleinigheden moeten onmiddellijk worden hersteld, om een opeenhooping
van verstelgoed te voorkomen.
Wit goed moet men niet vuil laten
liggen ; het onvermijdelijke fijne stof
dringt dan te veel in het weefsel.
Kleedingstukken, die sterke vouwen
of plooien vertoonen, moeten af en
toe aan den verkeerden kant worden
gestreken, want ten eerste ziet men
er in gekreukte kleeren onverzorgd
uit en ten tweede slijt de stof op die
plaatsen het eerste.
Zijden goed wordt gewasschen in Lux
of vlokkenzeep. Dan uitspoelen en in
een doek glad opgerold gedeeltelijk
laten drogen. Het wordt in nog vochtigen staat gestreken. Nooit heet
water gebruiken.
Zijden kousen worden eerst in lauw
water gezet, daarna in eveneens lauw
water met vlokkenzeep uitgewasschen, en dan languit opgehangen.
Ze worden niet opgestreken.
Bij het verstellen van kleeding gaat
men als volgt te werk. Als heerenkleeding op sommige plaatsen wat
dun is geworden, legt men onder die
plekken een stukje van dezelfde stof
en stikt dit met de machine door.
Stukken zet men vierkant in. Scheuren of winkelhaken worden netjes
gestopt met Braden die men uit de
stof heeft getrokken, of met haren.
Voor fijne laken stoffen roepe men

bij voorkeur de hulp in van een stopinrichting. In jongensbroeken zet
men aan weerszijden van het kruis
Lange stukken in, op dezelfde wijze
als bij een rijbroek.
Als in sterk linnengoed een gat is gekomen, wordt er een vierkant stuk
uitgeknipt en een vierkant stuk, dat
iets grooter is, ingezet met een overhandschen naad.
Fijn ondergoed wordt met de hand
versteld. Zeer zachte of eenigszins
vergane stof kan niet met de machine worden verstelt, omdat de
naad daarin niet houdt. Het nieuwe
stuk, dat ingezet wordt, moet eerst
worden gewasschen.
Bij kleedingstukken, waarvan de ellebogen dun worden of die onder de
armen gaan slijten, legt men een stuk
stof onder de betreffende plaatsen
en stikt deze door, zooals hierboven
reeds aangegeven. Bij kleeding, die
veel wordt gedragen, kan men beter
van het begin af aan de binnenzijde
van de mouw ter plaatse van den
elleboog een extra stuk voering aanbrengen.
Voor zware heerenjassen neme men
voor de mouwen een voering van
zeer sterke katoenen stof. Voor costuums is een sterke kwaliteit echte
of kunstzijde het beste geschikt.
Men kiest ze in dezelfde kleur als
het costuum.
Het oppersen van heerencostuums
wordt meestentijds aan den kleermaker overgelaten, doch een handige huisvrouw kan dit evengoed
zelf doen.
Eerst wordt het costuum goed afgeborsteld en verwijdert men de vlekken. Dit laatste gebeurt het beste
met een min of meer harden borstel,
lauw water of een oplossing van salmiak, en, als de kraag vet is, met
gezuiverde benzine of goed vlekkenwater. Dat vooraf nagezien wordt,
wat er nog verder aan mankeert,
spreekt wel van zelf. Bij het aanzetten van knoopen wordt er zorg voor
gedragen dat deze niet vlak tegen de
stof aanzitten, doch een soort „hats"
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hebben, wat het toeknoopen vergemakkel ij kt.
Het ondereinde van de pantalon is
aan de achterzijde voorzien van een
stootkant, welke vernieuwd moet
worden zoodra hij begint te rafelen.
Moeten de zakken versteld worden,
dan neemt men daarvoor een flink
stuk sterke zakkenstof, dat men zoo
hoog mogelijk aanzet, om te voorkomen dat naast het ingezette stuk
weer een gat ontstaat.
Als een colbert of vest opnieuw gevoerd moet worden, tornt men de
oude voering voor7ichtig los, en
neemt ze uit elkaar; dan moet ze uitgestreken en op de nieuwe voering
gelegd. Vervolgens knipt men daarnaar de nieuwe voering, met een
breeden naad.
Bij het herstellen van een gat in het
zitvlak van een pantalon zet men
het stuk niet vierkant in, doch rond.
Dit kan gebeuren met de machine of
met de hand, met een overhandschen
naad. Bij gestreepte stof lette men
er op, dat de strepen goed aansluiten.
Om de pantalon te persen legt men
deze op een zachten doek of deken,
op de strijkplank, met den goeden
kant naar buiten. De zijnaad en de
binnenste naad moeten precies op
elkaar worden gelegd. Eerst echter
moeten de knieen goed worden uitgestreken. Men strijkt over een vochtigen doek heen, die op de pantalon
is gelegd ; bij teere stoffen legt men
daaronder nog een drogen doek. Met
een goed heet ijzer gaat men nu strijken, zachtjes op de bout drukkende.
Het ijzer wordt niet geschoven, doch
telkens opgelicht. Als daarna de doek
is verwijderd, wordt de pantalon met
een harden borstel geklopt om de
vochtdeelen, die er in gedrongen zijn,
te verwijderen. De voorste naad wordt
wat sterker geperst dan de achterste.
De voorste loopt tot aan de zakken,
de achterste tot aan het zitvlak.
Om vest en colbert of jaquet enz.
goed te kunnen oppersen, maakt
men gebruik van een hard, gewelfd
kussentje, dat men onder die plaat-
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sen legd, welke rond gestreken moeten worden, b.v. bij corpulente heeren het voorste gedeelte van het vest;
voorts de kraag, de armsgaten en
het voorste gedeelte van colbert, enz.
Bij dit laatste kleedingstuk begint
men met de schouders, die op het
kussen worden gestreken. Men maakt
daarbij gebruik van een doek, die niet
te nat is; het ijzer mag niet te heet
zijn. Men zet er het ijzer op en licht
dit dan dadelijk weer omhoog. De
bovenste helft van de mouwen wordt
rondom gestreken. Het onderste gedeelte wordt zoodanig gelegd, dat
men bij den buitensten naad van den
elleboog begint. De rug en de borst
worden van onder naar boven gestreken. Tenslotte strijkt men den
kraag en de revers op. Den kraag
strijkt men het beste op de ronding
van het kussen.
Vertoonen de kleedingstukken hier
en daar plekken, die sterk glimmen
door het dragen, dan moeten deze
opnieuw met een vochtigen doek en
een heet ijzer worden behandeld.
Nadat het vocht er uit verdampt is,
worden de kleedingstukken op hangertjes opgehangen ; de pantalons
onderstboven, tusschen broekspanners geklemd.
Winter- en zomerkleeding moet gedurende den tijd, dat ze niet in gebruik
is, op doelmatige wijze worden bewaard. Wollen goed wordt eerst goed
uitgeklopt. Mantels en costuums worden in motvrije zakken gedaan of
antlers in een kast gehangen, met
netjes met kamferballetjes en naftaline. Klein wollen goed wordt in
een goed sluitend karton gelegd met
stukjes kamfer, kamferballetjes of
naftaline er tusschen. Voordat het
wintergoed weer in gebruik wordt
genomen laat men het flink luchten.
Niet te kostbaar bontwerk kan op
dezelfde wijze worden bewaard als
het wollen goed. Kostbare pelzen geeft
men bij den bontwerker in bewaring.
Katoenen goed wordt gewasschen,
doch niet gestreken, en goed in karton verpakt.
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Zijden goed wordt in de kast gehangen onder een lang stuk neteldoek.
WI& alles geldt natuurlijk, dat niets
vuil mag worden weggehangen.
Een voorname plaats neemt de naaimachine in de huishouding in. Hoofdzaak is natuurlijk, dat het een machine van goed, soliede fabrikaat is.
De naaimachine, die na het gebruik
verdwijnt, de z.g. inzakmachine,
vormt een tafeltje en neemt minder
plaats in. Voor de electrische naaimachine is niet eens een tafeltje noodig; zoodra men er eenigszins op geoefend is, werkt men er plezierig
mede.
De hoofdzaak bij het naaien op de
machine is het gebruik van de juiste
naalden en — het goede onderhoud.
De machine moet niet te veel geolied
worden. Nadat ze voorzichtig is geolied, stikt men net zoo lang op een
wit Iapje, tot de olie geen spoor meer
nalaat. Elke paar jaar moet zij —
indien zich niet intusschen defecten
hebben vertoond — door een vakman nagezien en grondig schoongemaakt worden. De firma, bij welke
men de machine koopt, geeft gewoonlijk ook onderricht in het naaien aan
diegenen, die Of niet op de machine
kunnen naaien, Of die zich vertrouwd
willen maken met het gebruik van
verschillende onderdeelen. Overigens
wordt bij aankoop van een machine
altijd een uitvoerige gebruiksaanwijzing verstrekt.
Een eerste vereischte is, dat het licht
goed op de machine valt. Men plaatse
ze dus zoo dicht mogelijk bij het venster, op zoodanige wijze dat men het
raam aan de linkerzijde heeft. Voorts
gebruike men voor elke soort stof de
daarvoor aangegeven naald ; van deze
laatste behoort men dus steeds een
assortiment in voorraad te hebben.
Het machinegaren moet van prima
kwaliteit zijn ; met slecht garen krijgt
men nooit een mooien steek.
Men onderscheidt drie soorten naaimachines : de handnaaimachine, de
trapnaaimachine en de machine, die
door middel van een motor wordt ge-
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dreven. Deze laatste is natuurlijk in
de hoogste mate praktisch, daar men
beide handen vrij heeft en het geheele
lichaam in rust blijft. Een verder
voordeel is, dat de motor — die niet
grooter is dan een hand — aan elke
moderne machine kan worden aangebracht. De snelheid kan zoodanig
worden geregeld, dat men steek voor
steek kan volgen, zoowel als 1000 steken per minuut maken. Het stroomverbruik is gering.
Zeer practisch is ook het electrische
lampje, dat men aan de machine kan
bevestigen, waardoor men het licht
goed op de handen heeft, zonder dat
er hinderlijke schaduwen op het goed
vallen, terwijl het de oogen minder
vermoeit.
Stof en vocht zijn de twee groote
vijanden van de naaimachine, waaruit volgt dat zij steeds op een drooge
plaats moet worden bewaard en dat
men niet moet verzuimen om de kap
er overheen te plaatsen, als zij niet
wordt gebruikt, nadat men ze eerst
met een zachten, niet pluizigen doek
heeft afgeveegd. Voor het olien bezige men altijd de speciale naaimachine-olie, die daarvoor in den handel is.
De drijfriem mag niet te sterk gespannen zijn, omdat de machine dan te
zwaar loopt, doch ook niet te slap,
omdat hij dan niet voldoende „pakt".
In dit laatste geval kort men den
riem een beetje in door middel van
de haakjes, die er aan zitten.
De volgende gebreken kunnen zich
voordoen.
Nadat zij eenigen tijd buiten gebruik
is geweest, kan het voorkomen dat
de naaimachine zwaar gaat. Alsdan
druppelt men wat petroleum in de
oliegaatjes en zette de machine in
snellen gang; daarna zal zij weder
gewoon loopen, als men de petroleum
afveegt en wat olie geeft.
De naald kan breken als men dikke
stof met een te fijne naald naait. Voor
zwaar werk moet men een zware
naald en zwaarder garen op de machine zetten, voordat men begint.
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De naald mag niet verbogen zijn en
er mag niet aan de stof worden getrokken, terwip zij tusschen de machine zit, daar anders de naald tegen
de onderste metalen plaat stoot en
breekt.
Het breken van het garen kan veroorzaakt worden doordat het niet
goed door de naald is gestoken, door
te strakke spanning , doordat het
garen te dik is voor het oog van de
naald, of doordat deze laatste verbogen, te stomp of niet goed bevestigd is. Als de draad uit de spoel
breekt is dit een bewijs, dat de spoel
niet goed is opgewonden of dat de
draad te strak is gespannen.
Valsche steken zijn het gevolg van
het niet goed inzetten der naald, of
omdat deze laatste te fijn, te stomp
of verbogen is.
Met elke goede machine moet men
tevens kunnen stoppen, zoomen en
rimpelen. Dit vereischt wel eemge
oefening, doch met eenig geduld kan
iedereen het leeren.
Het naaimandje is onontbeerlijk, omdat men daarin alles bijeen vindt,
wat men voor het naaien en verstellen noodig heeft. Ook maakt men wel
gebruik van een naaitafeltje, als men
daarvoor ruimte heeft. Ellerin bevinden zich de noodige vakken en
vakjes met allerlei toebehooren, als
groote en kleine schaar, naalden, spelden, centimeter, linnen, beenen, hoornen, fantasie- en parelmaeren knoopen, zwart en wit naaigaren (het machinegaren ligt in het naaimachinekastje), gesorteerde naaizijde, wol en
katoen om te stoppen, enz.
Handwerkjes. Handwerkjes hebben
zich nog steeds weten te handhaven,
ondanks alle wisselingen der mode.
Juist omdat alles tegenwoordig machinaal wordt gemaakt neemt het
handwerkje een eigen, dankbare
plaats in. Er bestaan ontelbare manieren om verschillende voorwerpen
met de hand te versieren. Van de
vroegere overlading zijn wij intusschen teruggekomen : wij brengen een
versiering alleen daar aan, waar zij
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in harmonie is met het materiaal en
doelmatig blijft.
Het naaien. In bijna geen enkel land
wordt het naaien met de hand nog
zooveel toegepast als in Frankrijk.
De „midinette", het Parijsche naaistertje, kan bijna even vlug met de
hand naaien als een ander met de
naaimachine. Fijn ondergoed en blouses, in het algemeen alle zachte stoffen, blijven veel soepeler en vallen
beter, wanneer ze met de hand zijn
genaaid.
In elk geval moeten al de naden en
zoomen, welke onzichtbaar moeten
blijven, met de hand worden uitgevoerd. Verschillende stoffen, zooals chiffon, tulle, crêpe de Chine en
andere dunne zijdesoorten kunnen
niet, of slechts moeilijk, met de naaimachine worden bewerkt, daar zij
vaak intrekken.
Men onderscheidt tal van steken, verdeeld in gewone en siersteken, zooais
vischgraat-, flanel-, kruisnaad-, gedraaide-, steel-, ketting-, feston-,
picot-steken e.a.
De eenvoudigste en gebruikelijkste is
de kleine rijgsteek. Deze bestaat hieruit, dat men den draad met gelijke
steken door de bovenste en de onderste stof haalt, van rechts naar
links. De tusschenruimte tusschen
de steken onderling en de steken zelf
moeten even groot zijn.
De gewone rijgsteek wordt op dezelfde wijze uitgevoerd als de kleine
rijgsteek, met het eenige verschil, dat
hij grooter is. Men neemt er een draad
van andere kleur dan die, waarmede
men naait, om de rijgsteken beter te
kunnen onderscheiden van de stiksteken en gemakkelijker de eigenlijke, met de hand of de machine gemaakte naden, aan te brengen, die
er vlak naast komen.
Wil men een stuk stof rimpelen, om
dit op een band aan te brengen, dan
doet men dit met een zeer kleinen
rijgsteek, welks lengte men bepaalt
in overeenstemming met de dikte van
de stof. Dit leert men op den duur
bij 'Muffle. Bij het maken van klee-
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dingstukken rijgt men de stof tweemaal, en wel zoodanig, dat de steken
precies under elkaar komen te liggen.
Voor den achtersteek wordt de naald
op regelmatige afstanden op den
bovenkant van de stof achter den
draad teruggestoken, telkens met een
kleine tusschenruimte.
De stiksteek, die met machinestiksel overeenkomt, vormt feitelijk een
reeks van achtersteken, alleen met
dit verschil dat de steken hier een
aaneengeschakelde reeks vormen, dus
zonder tusschenruimte.
De flaneisteek, kruislings over elkaar,
leent zich alleen voor rechte lijnen,
evenals de kruisnaadsteek, die er
veel overeenkomst mede vertoont.
Deze laatste is te varieeren door de
draden te omwinden als gedraaide
spijltjes, of ze te zamen te nemen, als
bij een open naad. Den gedraaiden
steek werkt men ineens door; de
samengenomen steek wordt in tweeen
gewerkt.
Vischgraatsteken kan men in een
rechte lijn en ook in den vorm van
takj es we rken.
Steel- en kettingsteek worden toegepast bij eenvoudig borduursel.
Festonsteken dienen voor het ophechten van applicatiemotieven, terwip er ook aardige patronen door te
vormen zijn, als men de steken in
elkaar laat grijpen, of in aan elkaar
tegenovergestelde richting werkt.
De knoop- en picotsteek dienen veel
voor eenvoudige versiering.
De naden aan lijven en rokken kunnen op verschillende wijze worden
uitgevoerd,doch zij moeten steeds met
pijnlijke nauwkeurigheid worden afgewerkt. Voor blouses en lijven past
men in den regel den gewonen naald
toe, d.w.z. de deelen worden met de
voorkanten op elkaar gelegd, waarna de vooraf geregen naden Tangs
de gewielde lijn worden gestikt.
Tailleurlijven, jaquets en rokken worden de naden veel versierd met machinestiksels. Hiertoe wordt de afgewerkte, gewone naad uitgestreken en
op den voorkant aan weerszijden van
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den naad op gelijke afstanden van
een tot drie maal afgestikt.
Ook worden, bij jaquets en costuumrokken, de deelen wel over elkaar
gestikt. Daartoe wordt de stof van
den boven liggenden kant zoodanig
omgelegd, dat buiten de lijn, waar
de naad moet komen, de stof ongeveer il, cM. uitsteekt; vervolgens
rijgt men de onderdeelen naad op
naad aan elkaar en stikt ze naar
smaak van een tot drie maal op gelijkmatigen afstand op elkaar.
Bij toepassing van den Franschen
naad wordt de stof eerst met een
smal naadje op de rechte zijde der
stof aan elkaar genaaid, vervolgens
omgekeerd en nogeens doorgestikt.
Voor den onzichtbaren steek, waarmede achterkanten worden afgewerkt, worden de beide tegen elkaar
ingeslagen kanten van de stof in gelijke steken door de naald verbonden .
Het afwerken met den voorsteek bestaat hierin, dat de naald met gelijke
voorsteken drie, zelfs vier lagen stof
pakt, zonder aan de buitenzijde zichtbaar te zijn.
Voor het zoomen grijpt de naald in
gelijke steken en op regelmatige afstanden de dubbel omgeslagen en de
onderliggen de stof.
Knoopsgaten knipt men in het goed
met de knoopsgatenschaar, waarna
bij stoffen, die rafelen, de kant met
een draad wordt omgeregen. Bij
gladde, dichte stoffen kan men volstaan met aan elken kant een vast
gespannen draad mee in te werken.
Vervolgens wordt de opening omgewerkt met knoopsgatsteken (meestal van links naar rechts), terwip de
naar buiten gerichte zijde wordt bevestigd met een trensje.
Voor rijg- of vetergaten wordt een
kringetje van ongeveer 2 m.M. middellijn met stiksteken omnaaid ; dan
wordt met de priem een gat gestoken
door de dikte der stof, waarna men,
zooals bij Engelsch borduren, met de
naald de stof tot aan de gestikte lijn
naar binnen strijkt en den rand om-
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werkt met gewone cordonneer- of
knoopsgatsteken.
Filetwerk. Netkant is reeds van zeer
ouden oorsprong; zij bestaat uit een
netwerk, dat in een of verschillende
kleuren wordt doorgestopt. Deze kant
wordt aangeduid met den naam van
filet guipure, ofschoon zij niets gemeen heeft met guipure (een soort
relief-kantwerk, met opgelegde versiersels).
Men kan deze netkant vervaardigen
op een gekocht of zelf geknoopt net,
waarvoor in elke handwerkzaak handleidingen en materiaal verkrijgbaar
zijn. Het patroon wordt doorgestopt
met linnen garen of, voor zwaarder
netwerk, met parelgaren. Het is zeer
geschikt voor gordijnen, spreien, tafelkleeden e.d.g. Voor tafelkleeden
wordt het vaak doorstopt in kleuren.
Er zijn tal van patronen in den handel.
Voor den gewonen stopsteek haalt
men het garen in een richting door de
gaatjes en worden deze geheel gevuld. Voor den kantsteek wordt het
fijnste garen netsgewijze met trenssteken door de gaatjes gewerkt.
Filetwerk moet in lauw water worden gewasschen. Het wordt met melk
gesteven; daarna is het 't beste, het
op te spannen. Het wordt niet heet
gestreken.
Kantklossen. Kantklossen is een zeer
aparte kunst, die wordt beoefend op
een kussen met behulp van speciale
„klossen" en grof en fijn linnen
garen. Door particulieren wordt er
echter weinig meer aan gedaan, nu
de gemaakte kant tegen zoo lagen
prijs wordt verkocht. Zij is niet
anders te leeren dan door zich een
handleiding aan te schaffen.
Breien. Ook het breien behoort tot
de bezigheden, die wel altijd in de
mode zullen blijven, ondanks al het
fabriekswerk, waarmede wij worden
overstelpt. Het geeft nog altijd voldoening voor de huisvrouw, zelf het
een en ander te breien; en er is geen
meisje, of het wordt in deze kunst
ingewijd.
Als eerste voorzorgsmaatregel geldt,
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dat gekleurde katoen en wol stevig
kunnen worden gebreid, omdat deze
reeds gekrompen zijn door het verven, terwijl witte wol en ongebleekte
en witte katoen daarentegen zeer
rekbaar moeten worden gebreid, omdat deze later in de wasch krimpen.
Door verwisseling van rechte en averechtsche steken, in figuren gewerkt,
verkrijgt men dichte patronen. Een
geribd patroon ontstaat, wanneer
men 2 recht 2 averechtsch breit; dit
zou men ook strepen of staande lijnen
van rechte en averechtsche steken
kunnen noemen. Men kan de averechtsche steken ook op andere wijze
plaatsen om andere figuren te krijgen, zooals ruiten, blokken, driehoeken, schuine en gebroken lijnen, enz.
Onderlijfjes worden gebreid van grijze
Jaegerwol of witte wol, dan wel van
gebleekte of ongebleekte katoen. Om
de wijdte te bepalen van een borstrok,
dien men wil breien, meet men den
omtrek om de heupen ; het totale aantal steken berekent men naar een
van dezelfde katoen of wol gebreid
lapje. Voor de geheele lengte breit
men zooveel toeren als er steken zijn
opgezet.
Usmutsen, kinderbroekjes, babymutsjes, pelerientjes en wantjes behooren tot die onderdeelen van de
kinderkleeding, welke nog steeds veel
thuis worden gebreid.
Door tusschen rechte, of tusschen
rechte en averechtsche steken omslagen en minderingen in bepaalde
volgorde te werken, ontstaan open
patronen. Zij kunnen zoowel in de
rondte als in heen- en teruggaande
toeren worden gebreid. De minderingen, welke er in worden gewerkt,
zijn verschillend. Een mindering wil
zeggen: twee steken te zamen breien;
een overhaling: een steek recht afhalen, den volgenden steek recht breien
en den afgehaalden steek over den
gebreiden steek halen ; een dubbele
mindering: een steek recht afhalen,
de volgende twee te zamen breien en
den afgehaalden steek over deze mindering halen.
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Wollen theepotwarmers en handvatten van ongebleekte katoen, om
heete pannen beet te pakken, behooren eveneens tot de gangbare voorwerpen voor huiselijk gebruik, welke
de huisvrouw veelal zelf breit. Wollen sjaals, babysokjes — deze laatste
stevig gebreid van fijne koord — of
zwanenwol of van Extramadura No.
21/2 of 3,— jurkjes en rokjes voor de
kleine meisjes enz. blijven evenzeer
vaste nummers op het brei-program.
Het Haken. De kunst van haken is
reeds oeroud, doch blijft nog altijd
in eere, hoe modern wij overigens
ook worden. Het gereedschap is al
heel eenvoudig: beenen, houten of
stalen naalden en wol, zijde, kunstzijde, garen, enz. Hoeveel aardige
jumpers, kleedjes, kinderkleeding e.d.
hebben hun ontstaan niet aan de
haakpen te danken !
Waar men vooral op te letten heeft,
voordat men begint, is, dat de draaddikte van de stof, die men wil verwerken, past bij de naalden die men
gebruikt. Voor wol neemt men hoornen, beenen of houten naalden, voor
het dunne, fijne haakgaren stalen
naalden. Voorts moet men naald en
draad goed tusschen de vingers houden ; de naald houdt men precies vast
als een penhouder, in de linkerhand
den draad, die van het kluwen afgewikkeld wordt. Wees ook niet te
spoedig tevreden met het bereikte
resultaat en zeg niet tegen uzelf, dat
het „zoo wel kan", want hoe strenger
men voor zichzelf is, hoe beter later
alles uitvalt.
leder haakwerk wordt volgens een
beschreven model uitgevoerd; voordat men er aan begint moet men zich
dus goed op de hoogte stellen van de
afkortingen en verklaringen, en waar
men twijfelt deze nog even nazien.
Het is een kleine moeite, die voorkomt dat men later ontdekt dat er
een of meer fouten in het haakwerk
zijn geslopen, die het effect verstoren.
Met het fijnere, sterkere linnengaren wordt hoof dzakelijk kant
gehaakt.

Handweefwerk

Iersche kant behoort tot de fijnste
gehaakte kant.
Handweefwerk.

Het weven op den handweefstoel was
nagenoeg geheel in vergetelheid geraakt, behalve in Zweden en Noorwegen, waar het op de boerenhoeven
nog steeds wordt beoefend. De laatste
jaren echter is het weer meer algemeen in eere gekomen, dank zij onzen
hernieuwden zin voor echt handwerk. Voor huiselijk gebruik zijn eenvoudige weeftoestellen in den handel,
die niet moeilijk te bedienen zijn. Men
leert er dan ook gemakkelijk op werken.
In de weeftechniek gaat het om het
samenstellen van kleurige vlakken :
loopers, doeken, omslagen voor kussens, kleedjes, enz. Het weefsel bestaat uit in de lengte loopende Braden (ketting of schering) en dwarsdraden (inslag). De wijze, waarop
ketting en inslag dooreenloopen, is
zeer verschillend, al naar gelang van
de spanning en de verdeeling der
Braden. De eenvoudigste manier van
weven, die zelfs door een kind kan
worden beoefend, is het weven op een
bordpapieren onderlaag. Om mooie,
ingewikkelde weefstukken te kunnen
vervaardigen echter moet men een
cursus in het weven volgen.
Een kunst, die men eveneens thuis
kan beoefenen, is het beschilderen van
zijde, fluweel, perkament, enz. Wie er
aanleg voor heeft, doet dit met de
hand, doch men kan de patronen er
ook op spuiten, met behulp van schablonen en kleine, speciale apparaatjes, die men in verfwinkels kan koopen.
Ook het vervaardigen van raffiawerk is een aardige tijdpasseering,
die in den regel door de jeugdiger
leden van het gezin wordt beoefend.
Modellen, materiaal en handleidingen zijn algemeen in den handel.
Borduurwerk. De kunst van borduren op tulle enz., die na verwant is
aan kantwerk, is den laatsten tijd
weer herleefd. Wijl hier de werking
van het geheel niet wordt beinvloed
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door kleuren, komt het uitsluitend
aan op de kunst van het hanteeren
der naald. Er is bijna geen fraaier,
effectvoller en gedistingeerder sieraad te bedenken dan een op fijn tulle
geborduurd kleedje voor theeblad of
theetafel, in een kristallen schaal, om
een theemuts, enz.
Daarnaast neemt het borduren met
wol en zijde een groote plaats in. Hier
speelt, naast het patroon, de rijkdom
van harmonische kleuren een rol.
Juist het opvallende van de kleuren
echter is oorzaak, dat men hierbij
den goeden smaak niet uit het oog
dient te verliezen en zich voor overlading moet hoeden. Dit handwerk
moet zich aanpassen aan den modernen meubelstijl. Vandaar dan ook,
dat men zich meer op gestyleerde
dan in naturalistische voorstellingen
toelegt. Het begrip „modern" is bij
dit soort borduurwerk, evenals bij de
meubelen, tamelijk eng begrensd. Dit
moderne sluit de antieke en exotische
uitbeeldingen niet uit, doch streeft
er naar, deze te vereenvoudigen, zoodat een rustiger werking wordt bereikt. Daarnaast vindt de fantasie
gelegenheid, gestyleerde voorstellingen te scheppen, die geheel passen
bij den modernen smaak.
De kleurrijke, naleve kunst, welke
onder het yolk leeft, vormt een onuitputtelijke bron op het gebied van
dit borduurwerk. De oude borduurlappen doen opgeld. Vooral aan het
Oosten : den Balkan, Roemenie, Servie, Bulgarije, en Turkije, alsmede
aan Rusland worden tallooze motieven ontleend voor deze decoratieve kunst; zij is zelfs geheel in
de mode gekomen.
Voor kleedjes en kussens verlangt
men oorspronkelijk werk, doch voor
,kleedingstukken, zooals peignoirs,
casaques, enz. beperkt men zich tot
een gestyleerde imitatie, wat patroon
en kleuren betreft, door middel van
de machine.
Monogrammen. Het aanbrengen van
smaakvol geborduurde initialen was
een tijdlang geheel uit de mode ge-
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gaan. Men beperkte zich tot het naast
elkaar borduren van een paar letters
in hun eenvoudigsten vorm. Nu echter wordt het monogram weder niet
alleen als iets noodzakelijks, doch ook
als versiering beschouwd en aangebracht, men tracht twee of drie letters tot een kunstvol geheel te vereenigen. Vooral bij het bedlinnen en
het tafelgoed wordt gestreefd naar
een sierlijke uitvoering. Op zakdoeken en modern ondergoed wordt het
monogram zeer klein en fijn geborduurd ; het bestaat dan ook meestal
uit eenvoudige, duidelijke lettertjes,
door een randje omgeven.
Kleeden en tapijten herstellen.
Gaan na verloop van tijd een of meer
knoopen los in een wollen tapijt, dan
herstelle men deze plek onmiddellijk
door middel van een wollen draad in
dezelfde kleur, dien men liefst dubbel
neemt. Deze draad wordt tenslotte
afgeknoopt en afgeknipt. Is ergens
een gat in het tapijt gekomen, dan
laat men dit door een vakman repareeren. Oude franje kan men er aftornen en zelf door nieuwe vervangen.
Het koopen van bont.
Het koopen van bont is een kwestie
van vertrouwen. Wij hebben daarom
dan ook steeds den raad gegeven, zich
daarvoor uitsluitend tot een goeden
bontwerker te wenden, anders loopt
men gevaar, goed geld te betalen voor
slecht bont. Er zijn zoo tallooze imitaties in den handel, die op het oog
door een leek niet van echt zijn te
onderscheiden, dat men zich niet op
eigen, ondeskundig oordeel kan verlaten .
Velen meenen, als er over bont, pelswerk en bontmantels wordt gesproken, dat men daarvoor over zeer
ruime middelen moet beschikken.
Deze meening is ongegrond. Men kan
goed bont krijgen voor een niet te
hoogen prijs, mits men niet verder
wil springen dan de stok lang is.
Natuurlijk zijn er ook zeer kostbare
bontsoorten, waarvan het bezit alleen is weggelegd voor hen, die niet
op het geld behoeven te zien, doch

Het koopen van bont

309-310

ook de middel- en mindere soorten
treft men tal van fraaie objecten aan.
In verhouding tot andere kleeding
zijn ook zelfs deze niet goedkoop te
noemen ; doch men vergete niet, dat
echt bont langen tijd meegaat en zijn
geld dus dubbel en dwars waard is.
Bovendien kan b.v. een bontmantel
later altijd nog versneden worden,
om de beste stukken als garneering
te gebruiken. Daardoor steekt bontwerk gunstig of bij de talrijke modenouveaute's, welke ook lang niet
goedkoop zijn, doch die men na een
paar maanden kan opbergen, omdat niemand ze meer draagt en die
dan ook alle waarde hebben verloren.
Is men het er met zichzelf over eens
geworden, in welken prijs men zich
iets wil aanschaffen, dan komt de
vraag op : wat staat het beste? Daarbij speelt niet alleen de figuur van
de draagster een rol, doch ook de
kleur van het haar, en zelfs haar temperament. Eenzelfde bontmantel kan
bij verschillende draagsters ook een
zeer verschillend effect maken. Het
is een vrouw dan ook niet aan te
raden om zich een bontjas aan te
schaffen, alleen omdat diezelfde jas
haar vriendin zoo goed staat. Zelfs
het duurste bontwerk kan teleurstellen, wanneer het niet bij de persoonlijkheid van de draagster past. Verder
komt het er nog op aan, in welken
vorm het bont wordt gedragen. Niet
elke dame staat een kort bontjasje
en ook een bontkraag past niet iedereen. Dit moet ieder voor zich persoonlijk vaststellen, alvorens te besluiten.
Man kan bont gemaakt koopen, of
eerst de vellen uitzoeken en zich
daaruit den mantel enz. laten vervaardigen. Wie niet bepaald verstand
heeft van bont, kan Deter den eersten
weg kiezen, men weet dan van te
voren wat men krijgt en hoe het staat,
omdat men het heeft gepast, zoodat
men niet het gevaar loopt dat een
kleedingstuk, hetwelk men laat maken, anders uitvalt, dan men zich
had voorgesteld.

Mazen en stoppen

Van veel belang is ook, dat de voering gekozen wordt in overeenstemming met den prijs van het bont. Wie
veel geld besteedt voor het bont,
moet geen te groote zuinigheid gaan
betrachten waar het de afwerking
betreft.
Wat nu imitatie-bont betreft moet
worden toegegeven, dat de moderne
techniek daarin wonderen heeft weten te bereiken. De nederige konijnenvelletjes ondergaan zoodanige bewerkingen, dat zij soms niet meer te
onderscheiden zijn van het echte
bont, dat zij nabootsen. Er is imitatiebont in den handel, zoo elegant, dat
geen enkele dame zich behoeft te
schamen om zich er mede te vertoonen. Aileen moet zij er voor waken,
dat haar dergelijke namaak niet
wordt verkocht tegen den prijs van....
echt !
Mazen- en stoppen. Het verstellen van
gebreid of tricot goed kan plaats vinden op drie manieren, en wel door
mazen, als het gat niet te groot is,
door het inbreien en inmazen van
stukken of stukjes, als het gat te
groot is, of door stoppen. Mazen van
breiwerk vormt de netste manier om
het goed te verstellen, want door
stoppen gaat het op oud werk ge1 ij ken .
Een maassteek moet in twee helften
worden afgewerkt, doordat men dien
met een macs-of stramiennaald werkt,
waar de draad is ingeregen, terwijl de
breisteek direct geheel wordt gemaakt
door middel van de breinaalden. Om
het mazen te leeren moet men dus
eerst den gebreiden steek nawerken,
wat overmazen wordt genoemd. In
den regel wordt de gebreide stof zoodanig gemaasd, dat men van de opzetsteken naar de afkantstekenwerkt.
De naald, die men gebruikt, moet
een lang oog hebben en niet te scherp
gepunt zijn.
Mazen doet men, wanneer in gesleten
breiwerk dunne plekken zijn, waarvan de steken echter nog niet zijn
doorgebroken. De wol, sajet of katoen, die men daarvoor gebruikt,
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moet van gelijke kleur zijn als het
te verstellen stuk en vooral niet te
dik, omdat anders het overgemaasde
gedeelte te dik zou worden. Dunne
gedeelten overmazen is raadzamer
dan te wachten tot er een gat is ontstaan.
Bij dit overmazen wordt dus over de
bestaande steken heen gemaasd ; aanmazen is daarentegen het aan elkaar
mazen van twee toeren, zoodat daartusschen nog een toer ontstaat. De
daarvoor gebruikte draad moet derhalve even dik zijn als de draad van
het te herstellen stuk.
Het beoordeelen van stoffen en weefsels. Onze eeuw is, wij zouden bijna
zeggen : de eeuw der imitatie. De techniek is zoo ver gevorderd in het imiteeren van allerlei stoffen, die men
vroeger alleen in de echte kwaliteit
aantrof, dat de namaak op het oog
meestentijds niet meer van echt is
te onderscheiden. Daar het echter
van het grootste belang is, dat men
weet wat men koopt, neemt men
zijn toevlucht tot het uitvoeren van
verschillende proeven. Men probeert sommige stoffen op haar rekbaarheid, andere door een stukje te
scheuren en weer andere door een
stukje te verbranden. Bij het rekken let men op den weerstand, bij
het scheuren op den weerstand en op
de door het scheuren afgebroken Braden, bij het verbranden op de vlam,
den reuk en de overblijvende asch.
In onderstaande tabel vindt men
eenige resultaten aangegeven.
Als een stof geweven is, ondergaat
zij nog verschillende bewerkingen
voordat zij in den handel wordt gebracht, als wasschen, bleeken, appréteeren, verven en bedrukken. Kunstmatig bleeken oefent een nadeeligen
invloed uit op het weefsel. Linnen
wordt hierdoor sterker aangetast dan
katoen. Wanneer men sterk geappreteerd weefsel in handen krijgt is dit
een bewijs van minderwaardig materiaal. Men stelt dit vast door een
stukje van het goed even door de
handen te wrijven. Stof, die wat ge-
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ruwd is, houde men tegen het licht;
worden daardoor dunne of ongelijke
plekken zichtbaar, dan verdient het
goed geen aanbeveling. Stoffen met
weeffouten moet men evenmin nemen ; in soliede weverijen worden
deze fouten door een merkteeken op
den zelfkant aangegeven. Goede stof
heeft altijd een effen, gelijkmatigen
zelfkant. Stof met een open zelfkant
is steeds van inferieure kwaliteit.
Het verven der stoffen geschiedt
overeenkomstig de grondstoffen waaruit zij zijn samengesteld en het gebruik, waarvoor zij bestemd zijn.
Plantenvezels zijn moeilijker te verven dan wol, zijde en haar. Voor
goede stoffen wordt de streng geverfd; goedkoop weefsel verft men
aan het stuk. Dit laatste kan men
gemakkelijk zien bij het afknippen
en door het uittrekken van een paar
Braden, waardoor de ongelijke kleur
aan het licht komt. Linnen en katoen,
dat met Indanthren is geverfd, is
bestand tegen de inwerking van licht,
lucht en wasch. Gewoon bedrukte
stoffen gebruike men in hoofdzaak
voor kleedingstukken enz., die niet
te dikwijls behoeven te worden gewasschen.
Gebreide goederen zijn fabriekswerk,
dat het handwerk nabootst. Het
wordt op de breimachine vervaardigd
van katoen, wol, zijde en kunstzijde
en gebezigd voor allerlei boven- en
onderkleeding. De afzonderlijke deelen worden gesneden en door middel
van een tricotnaad verbonden, of
het geheele stuk wordt op een speciale
machine zonder naad uit 66n stuk
gemaakt. De op deze wijze vervaardigde kleedingstukken houden zich
zeer goed in het gebruik en kunnen
gemakkelijk gewasschen worden. Bij
goede behandeling en als men er dadelijk bij is om te verstellen, wat stuk
is gegaan, zijn de betere kwaliteiten
wel aan te bevelen.
Ditzelfde is het geval met beddelinnen. Ook dit wordt in verschillende
kwaliteiten kant en klaar door de
fabrieken geleverd ; doch als men niet
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terdege toeziet op de hoedanigheid
van de stof, de afwerking en de afmetingen, komt men vaak bedrogen uit.
Door den goedkoopen prijs laat men
zich soms verleiden tot het koopen
van dergelijk goed, dat den toets der
deugdelijkheid niet kan doorstaan,
zoodat het spoedig door ander moet
worden vervangen en goedkoop dus
voor de zooveelste maal duurkoop
blijkt. De huisvrouw, die dit goed
niet zelf wil maken, doch het liever
gemaakt koopt, doet het beste met
confectie te nemen, die wel duurder
is dan fabriekslinnen, doch ook veel
langer meegaat omdat aan de keuze
der stof en de afwerking veel meer
zorg wordt besteed. De wel is waar
kostbaarste, doch ook zekerste weg
om alles te krijgen zooals men het
hebben wil, zoowel wat materiaal als
afwerking en afmetingen betreft, is,
het op maat te laten maken, eventueel ook van monogram enz. te laten
voorzien.
De oudste en beste manier is nog
steeds, alles zelf te maken; doch
daarvoor is vlijt, doorzettingsvermogen, bekwaamheid, kennis van stoffen en overleg noodig. Voor goed
tafel-, huishoud- en beddelinnen is
niet geheel gebleekt zuiver linnen
het geschiktste. Halflinnen is goedkooper, doch niet zoo fraai. Wanneer
men het goed koopt,moet men de kwaliteit en de breedte in verhouding tot
den prijs berekenen. Men houde ook
rekening met de zoomen, het krimpen, enz. Men neemt altijd een stuk
meer dan men noodig heeft, voor
later verstelwerk. De kwaliteit moet
altijd een grootere rol spelen dan de
prijs, wil men iets goeds hebben.
Kousen. Kousen worden gedragen
van zijde, kunstzijde, wol, katoen en
een mengsel van zijde en wol; zij
komen voor in alle modekleuren,
modellen en prijzen. De met de hand
gebreide kous komt alleen nog in
aanmerking voor sportkleeding. De
geweven kous wordt uit een stuk
weefsel gesneden, waarna de naad
op speciale machines gehecht wordt.

Kousen

Bij de betere soorten wordt alleen
het been op deze wijze behandeld en
de uit een stuk geweven voet zonder
naad aan het been, gezet.
Goede kousen zijn aan hiel en teen
versterkt, hebben een platten, ge1 ijken naad en bezitten een goeden
vorm, terwijl de mindere kwaliteit
een slechten vorm vertoont, en ongelijke, verdraaide naden.
Daar de mode nu eenmaal de voorkeur blijft geven aan dunne kousen,
is sterke slijtage onvermijdelijk. Ook
de spaarzaamste huisvrouw kan zich
niet aan de eischen der mode onttrekken, hoewel zij weet, dat dunne
kousen zeer teer zijn, moeilijk te maken zijn als ze stuk gaan en dat zij
met de beenen, al zijn deze nog goed,
bijna niets meer kan uitvoeren. Wel
kan zij eenige voorzorgsmaatregelen
nemen om de slijtage althans eenigszins te beperken.
In de eerste plaats moet er voor gezorgd worden, dat het schoenwerk
prima in orde is, zoodat nergens een
spijkerpuntje uitsteekt, dat de voering geen vouwen vertoont en dat er
geen knoopje in den draad, waarmede
de schoen gestikt is, tegen de kous
kan schuren, waardoor spoedig gaatjes ontstaan. Als men tegen het contrefort van lage schoenen een stukje
fluweel plakt, zit de schoen beter en
wordt het schuren van de kous tegen
het leder tegengegaan.
Bij het aantrekken wordt de kous gespaard, wanneer men het been laat
zakken tot op den voet en het met
beide handen vasthoudt, waarna de
voet gemakkelijk over de teenen kan
worden getrokken , eerst daarna trekt
men het been van de kous omhoog.
Nog beter is, de kous te keeren „een
hieltje te maken" en ze dan over den
voet en het been te stroopen, zoodat
de goede kant weer buiten zit.
Van veel belang is voorts, dat de kousen geregeld en op de goede wijze
worden gewasschen. Fijne kousen
moeten telkens, als men ze heeft aan
gehad, worden geweekt in lauw water, daarna uttgedrukt en in schoon

De Amerikaansche wijze van tafeldekken: individueele kleedjes onder de borden.

De Engelsche wijze van tafeldekken: het kanten tafellaken.

Gazon met rijke en afwisselende bordesbeplanting
(Tuinarch. H. ROETERS VAN LENNEP)

De tuin van een stadsvilla (Tuinarch. H.

ROETERS VAN LENNEP).
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water opgespoeld. Kousen, die er wat
beter tegen kunnen, worden in een
goed zeepsopje te weeken gelegd,
flink met de handen gekneed (niet
gewreven) en goed uitgespoeld. Bij
het wasschen van wollen kousen doet
men wat geest van salmiak in het
zeepsop; om te voorkomen dat de
wol gaat vervilten mag het zeepsop
en het spoelwater niet te heet zijn.
Alle kousen worden zoowel aan de
binnen- als aan de buitenzijde gewasschen, uitgedrukt, bij de teenen
opgehangen, met den verkeerden
kant buiten in de schaduw zoo spoedig mogelijk gedroogd en ook aan
den verkeerden kant gestreken.
De kousen worden het beste bewaard,
hangende over een kousenring, welke
laatste met een stukje gerimpelde
stof is overtrokken.
Schoenwerk. Om schoenwerk goed in
orde te houden maakt men het bovenleder alle twee of drie maanden grondig schoon, door het af te doen met
een lauw zeepsopje of met benzine.
Bruin schoeisel reinigt men met terpentijn. Vervolgens wordt het bovenleder terdege ingesmeerd met lederolie, die men zeif samenstelt door het
dooreen mengen van gelijke deelen
levertraan en boomolie. Deze olie
wordt er met een klein kwastje van
varkenshaar op gesmeerd. Bij schoenen, die voor een deel uit andere stof
bestaan dan leder, past men goed op
dat de olie alleen het leder raakt,
daar de stof anders bijna niet meer
goed te krijgen is.
Bruine schoenen kan men, behalve
met terpentijn, ook schoonmaken
met benzine, citroensap of niet afgeroomde melk. Vervolgens worden ze
ingesmeerd met bruine schoencreme,
die vooral niet donkerder van kleur
mag zijn dan de schoenen zeif.
Lakschoenen doet men af met melk,
een, doorgesneden ui of eiwit. Na het
schoonmaken wrijft men ze in met
wat witte schoencreme of lakolie;
nawrijven met een zacht zijden lapje.
Verlakt schoenwerk is zeer gevoelig
voor temperatuurswisselingen, het
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mag niet in de zon of bij de kachel
staan, evenmin als op een te koude
plaats. Als kalkschoenen niet gebruikt worden, moeten ze op een
leest gezet of met krantenpapier stijf
volgepropt worden.
Schoentjes van wildleder of suede,
waarop zich vlekken vertoonen,
worden gereinigd met benzine. Vettige of glanzige plekken maakt men
weder ruw met een borsteltje van zeer
fijn staal- of koperdraad. Tenslotte
wordt er met een daarvoor bestemd
borsteltje, dat in goede schoenzaken
verkrijgbaar is, een speciale tinctuur
op aangebracht; nadat den is opgedroogd worden de schoentjes licht
afgeborsteld.
Linnen schoentjes, die erg vuil zijn
geworden, worden gewoon met zeepsop afgeboend. Zwarte vegen en strepen verwijdert men met puimsteenpoeder. Ze worden met schoon water
nageboend. Vervolgens worden ze
flink stevig volgestopt met papier,
om ze in den vorm te houden, en dan
in den tocht gehangen om te drogen.
Als ze goed droog zijn wordt er witte
creme op gesmeerd met behulp van
een klein sponsje.
Vergulde of verzilverde schoentjes
wrijft men af met goud- of zilverbrons, dat men bij den drogist haalt,
met behulp van een zacht lapje. Men
bewaart ze het beste in zwart papier.
Voor het schoonmaken van brokaatschoentjes is een speciaal poeder in
den handel, dat er met een klein borsteltje in gewreven en vervolgens uit
geborsteld wordt. Ook deze schoentjes in zwart papier bewaren.
Satijnen schoentjes reinigt men met
een in benzine of (ongekleurde) spiritus gedoopt lapje en wrijft ze vervolgens af met speksteenpoeder. Wit
zijden schoentjes maakt men het
beste schoon met een papje van aardappelmeel en benzine.
Gummi schoenwerk wordt, zoodra
het uitgetrokken is,met water schoongemaakt en, als het droog is, met wat
olie ingesmeerd. Het mag niet te
warm staan. In den zomer worden
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gummi schoenen volgestopt met papier en met wat glycerine ingewreven.
Ze worden in een zakje gedaan en
hangende bewaard.
Gummi overschoenen mogen alleen
over schoone schoenen worden aangetrokken.
Natte schoenen moeten, zoodra men
ze heeft uitgetrokken, volgestopt
worden met warme lappen, om ze in
den vorm te houden. (Als ze nat zijn,
mogen ze nooit met schoensmeer of
creme worden ingesmeerd.) Men laat
ze drogen op een warm plekje, doch
vooral niet dicht bij kachel of fornuis. Ze mogen eerst op een leest
worden gezet, als ze door en door
droog zijn ; dan worden ze ingewreven
met vet. Hierbij merken wij op, dat
schoenen, die in het vet zijn gezet,
eerst enkele dagen later weder glimmend kunnen worden gepoetst.
Leesten moeten precies passen, zoodat men voor ieder paar schoenen
aparte leesten moet hebben.
De zolen blijven lang goed en elastisch, als men ze van tijd tot tijd insmeert met lijnolie, waardoor ook het
hinderlijke kraken verdwijnt.
Wanneer lage schoenen wat wijd
worden, zoodat ze in- en uitglippen,
plakt men achter aan de binnenzijde
een stukje fluweel of wildleer, dat
men van een ouden handschoen knipt.
ENKELE ALGEMEENE NUTTIGE
WENKEN
Zakdoeken zijn eigenlijk besmettingshaarden. Leer den kinderen, nooit
elkaars zakdoeken te gebruiken en
gebruik ook den uwe niet voor de
kinderen.
leder zijn eigen beker en glas!
Zorg er voor dat ieder aan tafel, als
er voor den tweeden keer wordt ingeschonken, zijn eigen kopje, beker
of glas weer krijgt. Verbied kinderen om uit een glas enz. te drinken,
dat reeds door een ander gebruikt
Is. Dat is geen overdreven opvatting
van het begrip „vies", maar een hygienische maatregel ter voorkoming
van eventueele besmetting. Geef ook
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ieder een eigen handdoek en zorg,
dat die op tijd wordt verwisseld.
Kinderen behooren zooveel mogelijk
alles te leeren eten wat op tafel komt.
Soms leggen zij een door niets gemotiveerden tegenzin voor een of ander
aan den dag, b.v. „omdat 't er zoo
gek uitziet". Overreed hen in elk
geval om er eens van te proeven ; dit
is vaak al voldoende, om hun afkeer
te overwinnen. Spijzen echter, waarvan blijkt dat zij ze werkelijk niet
kunnen verdragen, moeten na een
of twee proefnemingen niet worden
opged ron gen .
Verkoudheden bij kinderen, ook in den
zomer, moeten niet beschouwd worden als iets, „dat vanzelf wel weer
overgaat", doch dienen met zorg te
worden behandeld. Een verwaarloosde verkoudheid is, zoowel bij kinderen als volwassenen, vaak de oorzaak van een latere, ernstige ziekte.
Tallooze vrouwen leggen een onweerstaanbare neiging aan den dag om
andermans kinderen te kussen. Laat
dit niet toe bij uw kinderen. Prent
uw kinderen ook in, dat zij zich niet
mogen laten kussen.
De wieg van uw baby mag niet aan
fel licht zijn blootgesteld, niet staan
op een plaats waar het kan tochten,
niet te dicht bij haard of kachel en
ook niet voor een open raam.
Laat vooral zeer jonge kinderen niet
zonder toezicht en zorg, dat voorwerpen, die gevaar kunnen opleveren,
buiten hun bereik blijven. leder weet,
dat jonge kinderen de gewoonte hebben om overal aan te zitten en van
alles in den mond te steken.
Het is verkeerd om op de teenen te
loopen en fluisterend te spreken, als
de kleine slaapt. Het kind zal veel
vaster slapen, als het er van begin
of aan gewend wordt, dat alle gewone
geluiden in huis doorgaan.
Hooldpijn bij kinderen bewijst, dat
er iets bij hen aan hapert; raadpleeg
den dokter. Het kan een ziekte zijn,
die ze onder de leden hebben ; het kan
ook aan hun oogen liggen, zoodat ze
een bril noodig hebben.
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Kinderen, die bang zijn In het donker,
moet men dit geleidelijk trachten of
te leeren, doch hen niet met geweld
dwingen, in het donker te slapen.
Tracht hen van hun vrees te genezen,
door hun op eenvoudige, begrijpelijke
wijze te verklaren, dat de duisternis
niets angstaanjagends heeft.
Zie toe, dat de kinderen hun voedsel
goed kauwen en geen groote stukken
doorslikken, wat de spijsvertering bemoeilijkt en de voedingswaarde van
het eten grootelijks vermindert. Kauwen zij slecht omdat er iets aan hun
gebit mankeert, laat hun mond dan
nazien door den tandarts.
Laat uw kinderen niet alleen des morgens hun tanden poetsen, maar ook des
avonds, vlak voordat zij naar bed
gaan, zoodat zij daarna niets meer
kunnen eten of snoepen.
Bespreek geen vertrouwelijke Bingen,
als er kinderen in de kamer zijn. Zij
hooren altijd meer dan men denkt en
in den regel juist datgene, wat niet
voor hen bestemd is.
Vooral kinderen mogen hun melk niet
ijskoud drinken, ook niet te guizig achter elkaar, daar ze dan moeilijk verteert. Als kinderen in hun spel verdiept
zijn, stoor ze dan zoo weinig mogelijk.
Het maakt hen slecht gehumeurd.
Als groote menschen in spel of lectuur zijn verdiept doet zich hetzelfde
verschijnsel voor. Zorg er echter voor,
dat kinderen altijd lets hebben, om
zich mee bezig te houden ; hoe eenvoudiger, hoe beter. Zoek het niet
altijd in mooi en duur speelgoed ; kinderen zijn met weinig tevreden. Spel
is voor een kind niet alleen tijdverdrijf, maar een levensbelang.
Let er op, dat de kinderen niet krom
zitten en niet voorover loopen.
Kinderen moeten er aan gewend worden, aan tafel te blijven zitten tot de
maaltijd is afgeloopen. Het leert hun
regel en gehoorzaamheid.
Nagels bijten is een slechte gewoonte
van kinderen, die hun moet worden
afgewend, te meer, omdat de vorm
van de vingertoppen er door wordt
bedorven.
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Kleine kinderen hebben wel eens de
gewoonte om noten, boonen, kralen
of andere kleine voorwerpen in hun
neus te stoppen, soms zoo ver, dat een
ongeoefende hand ze er niet meer
uit kan krijgen, doch ze integendeel
nog verder in den neus duwt. Roep
daarom in zulk een geval liever onmiddellijk de hulp van een arts in.
N atte voeten zijn zeer nadeelig voor de
gezondheid. Kinderen bekommeren
zich er weinig om; ga daarom bij
regenachtig weer of bij sneeuw na,
of hun kousen wel droog zijn. Zoo
niet, laat hen dan droge kousen en
andere schoenen aandoen. Hebben
ze last van koude voeten, tracht dit
euvel dan te verhelpen door zooltjes
in hun schoenen te leggen van vierdubbel gevouwen krantenpapier, die
elken dag vernieuwd moeten worden.
Leer kinderen van jongsaf aan om
door den neus adem te halen.
Prent uw kinderen vroegtijdig de
voornaamste verkeerregels in.
Geef kinderen geen oude, beduimelde
boeken in handen ; de infectie loert
op elk blad, dat zij , ondanks uw verbod en vaak onwillekeurig, met een
natgemaakten vinger omslaan, omdat de bladen aan elkaar blijven
plakken.
De beste vulling voor kinderbedden is
alpengras of javakapok. Paardenhaar of matrassen, bestaande uit
spiraalveertjes, zijn natuurlijk neg
beter, doch komen nogal duur. Zeegrasmatrassen zijn ongezond, omdat zij op den duur vochtig worden.
Sla uw kinderen niet. Wanneer ge hun
een fout of onhebbelijkheid niet kunt
afleeren door hen er ernstig op te
wijzen, zult ge dit zeker niet bereiken
door een pak slaag.
Laat kinderen niet, of bij uitzondering heel even, in een ziekenvertrek.
Kleed zuigelingen niet te dik en baker
ze niet stijf in, zooals dit vroeger,
zeer verkeerd, gewoonte was. Ze moeten zich zoo vrij mogelijk kunnen bewegen, QM de spieren te oefenen.
Behandel uw dienstbode vriendelijk en
voorkomend en zorg, dat ook uw
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kinderen dit doen, doch weet den
noodigen afstand te bewaren.
Plak het rentezegel voor dienstbode
en werkster iedere week. Na dit eenigen tijd verzuimt te hebben, bemerkt
ge pas, hoe zulke kleine bedragen
oploopen.
De Nieuwjaarsfoof en godspenning
berusten op traditie, dus op geen
enkel wettelijk voorschrift. Houd u
dus aan het plaatselijke gebruik of
maak een bepaalde atspraak als ge
een nieuwe dienstbode aanneemt; dit
voorkomt later verschil van meening.
Sta er op, dat uw dienstbode altijd
een schoon schort draagt; in haar
werk is nog beter een linnen of katoenen overall.
Zorg er altijd voor, wat kleingeld in
huis te hebben. Het isgemakkelijk
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zoowel voor uzelf als voor uw leveranciers.
Maak uw gasrekening niet noodeloos
hoog, door verouderde toestellen te
gebruiken, waarvan de branders onvoordeelig branden, of een gasstel
of -fornuis langer aan te laten, dan
noodig is. Het verbruik van uw fornuis bedraagt 800 A 900 L. per uur,
van een flinkegaspit circa 400 L., van
een spaarbrander slechts 50 L.
Hang uw verjaarkalender op een zoodanige plaats, dat uw oog er iederen
dag op moet vallen, anders heeft hij
maar zeer betrekkelijke waarde.
Als het sneeuwt, moeten de vlokken
b'uiten worden afgeschud. Overschoenen worden op de mat uitgetrokken
en in de keuken schoongemaakt.

VI. Wij houdep, van planten en huisdieren
en verzorgen hen goed
KAMERPLANTEN
De planten, die wij in potten in
onze kamers kweeken, zijn van verschillende soort ; sommige zouden
het in het Hollandsche klimaat buiten niet, of slechts In de allerwarmste
zomermaanden uithouden ; andere
hebben hun bloeitijd in den winter
en worden gehouden omdat ze met
hun bloemen ons genot verschaffen
wanneer buiten alles in winterslaap
verzonken ligt; nog andere zouden
in de buitentemperatuur pas in het
voorjaar bloeien, en kunnen in de
warme kamer reeds in den winter
tot bloeien worden gebracht. Bij
het kiezen van de pleats in de kamer
mogen we nooit vergeten, dat het
met planten niet veel anders is
dan met den mensch; alle planten
hebben licht, lucht, warmte, water
en voedsel noodig voor hun gezondheld, en alle planten schuwen evenzeer vuil, stof, rook, hitte, koude en
tocht. Het best gedijen ze, wanneer
ze steeds dezelfde plaats kunnen

behouden, en niet iederen dag verplaatst behoeven te worden als de
kamergelucht of schoongemaakt
wordt. Bij den tegenwoordigen bouw
is in weinig huizen meer gelegenheid
een „wintertuintje" aan te leggen,
maar dikwijls is er toch een erker,
die bestemd is, er planten te plaatsen,
waarmee men dus een miniatuurtuintje verkrijgt. Het meest praktisch is het, de vensterbank door
middel van een paar planken te
verbreeden en daarop de potten te
zetten. Ook kan men eenige planken
boven elkaar plaatsen, maar dan
wordt veel licht van de kamer
weggenomen. Bloementafeltjes zijn
minder geschikt, omdat ze meestal
te ver van het licht afstaan, en de
planten naar6en kant groeien,
omdat ze de lichtzijde zoeken.
De lucht in de kamer is voor de
meeste planten gewoonlijk een weinig
te droog. Dat voelen de menschen
zeif ook in ruimten, met centrale
verwarming; heeft men planten in
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de kamer, dan dient steeds op de
kachel of den radiator van de
centrale verwarming een bak met
water te staan, die verdampt en
dus geregeld bijgevuld moet worden.
Frissche lucht kunnen alle planten
hebben, tocht verdragen slechts
weinige. In den winter opene men
geen venster, waarvoor een plant
staat, liever zette men dan een
bovenraam open.
Licht heeft een plant eigenlijk meer
noodig, dan ze in een kamer kan
krijgen. Zelfs wanneer ze vlak vdOr
een raam staat, krijgt ze niet meer
dan een vijfde van het voile daglicht,
op 3 meter afstand van een groot,
breed venster nog slechts een vijf
en twintigste deel. Het meest geschikt is een raam op het Zuiden of
Zuidoosten, omdat daar nog het
meest licht komt. Planten, die men
wil laten bloeien, moeten absoluut
vlak voor een raam staan, omdat ze
anders, bij gebrek aan licht, nooit
zullen bloeien. Bladplanten hebben
minder licht noodig, toonen het
tegendeel althans niet.
Warmte hebben de meeste kamerplanten niet zoozeer noodig. De
gewone kamertemperatuur is ruim
voldoende, ja eigenlijk meestal te
hoog, omdat de plant daarin veel
water verdampt. Een temperatuur
van 10 a 12° Celsius is volkomen
voldoende. Tal van planten, die uit
een bloemenwinkel komen, sterven
als ze in een kamer worden overgebracht spoedig, omdat de lucht er
te warm en te droog is.
Vocht hebben de verschillende planten in zeer verschillende hoeveelheid
noodig. En ook hangt de behoefte
aan water of van den ontwikkelingstoestand der plant. Er zijn planten,
die zeer duidelijk zichtbaar een rustperiode doormaken, waarin ze bijna
geen water noodig hebben, terwijl
ze in de bloeiperiode sterk begoten
moeten worden. Terwij1 een gebrek
aan vocht bij teere planten aan het
verwelken, bij sterkere aan een mat
uiterlijk te herkennen en spoedig
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te verhelpen is door ze water te
geven, ontdekt men een teveel aan
water gewoonlijk pas, als het te
laat is, d.w.z. wanneer de plant
schade aan haar gezondheid heeft geleden.
Het gieten is een kunst. Meestal
wordt teveel water gegeven, en
zOO, dat de bovenste laag van den
grond in den pot een korst vormt of
de aarde met het water over den
rand heenspoelt. Het gieten heeft
ten doel, de geheele aardmassa in
den pot vochtig te maken. Daartoe
is het noodig, dat de aarde niet
hooger komt dan 1 1/2 centimeter
onder den rand van den pot; ook
moet steeds de aarde stevig tegen
den pot worden aangedrukt, omdat
anders het water wegloopt tusschen
de aarde en den pot. Het water moet
niet van grooten afstand op de aarde
worden gegoten, dan kan het voorkomen, dat de wortels bloot worden
gelegd. Het kan ook voorkomen,
dat de aarde zoo totaal verdroogd is,
dat het water er niet meer in doordringt ; in dit geval plaatse men den
geheelen pot een paar uur in een
bak met water tot aan den rand.
Over het algemeen giete men niet
te vaak, maar nu en dan zOO rijkelijk,
dat er een beetje water uit het gat
onder in den pot vloeit. Dit water
late men dan echter niet lang in
den schotel onder den pot staan.
Alleen als de aarde heel los is, late
men het een half uur staan, zoodat
het weer opgezogen kan worden.
Op den duur mag geen water in den
schotel staan ; dat leidt tot het
verzuren van den grond. Men begiete bij voorkeur met regen- of
slootwater, op kamertemperatuur
of iets hooger; leidingwater bevat
dikwijls nogal veel kalk, die veel
kamerplanten niet verdragen. Sommige planten, zooals Alpenviooltjes
en knolbegonia's moet men niet van
boven gieten, maar water in den
schotel geven. Wat na een half uur
dan niet is opgezogen, gooie men
weg. Van tijd tot tijd make men
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de bovenste laag aarde, die op den
duur hard en ondoordringbaar wordt,
een beetje los met een houtje. Maar
niet te diep, om de wortels niet te
beschadigen !
De potten moeten poreus zijn en
toegankelijk voor lucht en water.
De mooie, geglazuurde potten, die
dikwijls gebruikt worden, mogen
fraai zijn als sieraad, maar zijn volkomen ongeschikt voor kamerplanten. Ook mag de pot niet te groot
zijn; liefst moet de plant den geheelen inhoud van den pot met
haar wortels doortrekken. Maar
zoodra deze wortels een vasten
wand tegen de binnenzijde van den
pot vormen en door het gat in den
bodem, naar buiten groeien, is het
tijd om de plant te verpotten. Men
houdt daartoe den pot z66 vast,
dat de stam der plant tusschen wijsen middelvinger ligt, keert den pot
om en tikt den rand voorzichtig op
den rand van een tafel of ander
houten voorwerp. Meestal laat de
plant dan gemakkelijk los; is dit niet
het geval, dan moet de pot worden
stukgeslagen. In den nieuwen pot,
die ongeveer Uri nummer grooter,
en niet al te groot mag zijn, worden
eenige scherven op het gat in den
bodem gelegd en de ruimte aangevuld met versche aarde. Met de
vingers maakt men de wortels een
beetje los, neemt ook de bovenste
laag aarde weg en zet de plant zoo
in den nieuwen pot, dat er ongeveer
1 1/2 centimeter onder den rand vrij
blijft. De aarde wordt in de rondte
een beetje aangedrukt, zoodat ze
goed tusschen de wortels komt en
daarna wordt er zooveel water opgegoten, tot dit onder uit den pot
loopt. Slechts door werkelijk goed
begieten verkrijgt men dat de oude
klomp aarde en wortels zich geheel
met de nieuwe aarde vermengen.
De meest gebruikte soorten aarde
zijn : bladaarde (verteerde boombladeren), boschaarde (verteerde
eike- en beukebladeren), bakaarde
(uit broeibakken), veengrond (uit
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veenplassen), heide-aarde (van oude
heidevlakten), grond van graszoden,
grof rivier- of fijn duinzand, stalmest (van koeien, paarden, enz.).
Zeer goed is het, als deze grond een
paar weken tevoren met een weinig
guano wordt vermengd.
Het bemesten der planten is eigenlijk
slechts een noodmaatregel. Als de
aarde niet genoeg voedsel meer
bevat, moet de plant verpot worden
en versche aarde krijgen. Kan dat
om de een of andere reden niet, dan
moeten voedingszouten worden toegevoegd. Het beste is, dikwijls,
maar weinig mest te geven, anders
kunnen de wortels verbranden.
Slechts sterke, gezonde planten
kunnen mest verdragen, zwakke
en zieke planten gaan eraan te
gronde, even goed als pas geplante,
die nog niet goed in de aarde geworteld zijn. Ook mag geen mest gegeven
worden gedurende de rustperiode
van de plant. Er zijn in den handel
verschillende mengsels van voedingszouten verkrijgbaar, die in de juiste
verhouding stikstof, fosforzuren en
kali bevatten en in water oplosbaar
zijn. Dit oplossen in water moet
steeds plaats hebben. Men kan
dikwijls prachtige resultaten bereiken
met een zeer verdunde oplossing,
waarvan herhaalde malen een kleine
hoeveelheid wordt toegediend. Liefst
meste men bij donker weer, en
nooit bij fellen zonneschijn.
Ziekteverschijnselen bij kamerplanten kunnen zeer verschillende oorzaken hebben. Meestal is er iets
niet in orde met de wortel-massa.
Vaak vertoont een plant ziekteverschijnselen, worden bijvoorbeeld de
punten der bladeren geel of krijgen
ze bruine vlekjes; in dit geval hale
men de plant eerst uit den pot en
onderzoeke de wortels. Misschien
is de pot te klein geworden en zitten
er meer wortels dan aarde in; of er
is te veel gegoten en beginnen de
wortels te rotten; in deze twee gevallen is verpotten afdoende. Maar
ook een van de bovengenoemde
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oorzaken (tocht, hitte, koude, stof)
kunnen de oorzaak zijn. Men kan
veel ziekten voorkomen, door de
planten van het begin af goed te
verzorgen. Voorkomen is ook hier
beter en gemakkelijker dan genezen.
Het reinigen der planten is even
noodig als het voorzien van voedsel
en water. Door stof en vuil worden
de ademhalings-porien in de bladeren
verstopt. Op den duur zou daardoor
een plant gaan kwijnen. Nu en dan
neme men daarom voorzorgen, door
de bladeren van onderen en van
boven te bespuiten of te sproeien.
Hecht het vuil en het stof zich er
niettemin aan, dan kan men ze
met een zachte spons met zeepsop
afnemen. Luizen kan men bestrijden
door te besproeien of te penseelen
met een of ander nicotine-preparaat,
dat in den handel te krijgen is, of
met aftreksel van tabak. Het besproeien geschiedt met een verstuiver, waardoor het vocht overal
doordringt.
Het overwinteren van planten, die
in den winter een periode van rust
doormaken, moet op een koele,
maar vorstvrije plaats geschieden.
Zoodra een plant (sommige knolgewassen doen dat reeds in den
herfst), teekenen gaat vertoonen
door het verschrompelen en ten
slotte afsterven der bladeren, dat
deze periode is aangebroken, mag
niet meer gegoten worden. Als de
aarde geheel verdroogd is, neemt
men knollen en bollen eruit, en legt
ze in droog zand in den kelder.
Andere, sterke planten als fuchsia,
hortensia, oleander enz. brengt men
eveneens in den kelder en geeft ze
slechts zooveel water, dat ze niet
verdrogen.
Is een plant bevroren, dan wordt
ze niet in een warme kamer ontdooid, maar in een ruimte met een
temperatuur van 2 a 3 graden en
spoelt ze eenige malen met koud
water af.
Een bloemenbak voor het venster
of op het balkon is alleen mooi in
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den zomer; in den winter zijn daarvoor alleen kleine altijd-groene planten geschikt. Men bedenke, dat
potplanten die buiten staan, door
wind en zon veel meer water verliezen dan in de kamer. Men zette
ze daarom met pot en al in een bed
van turfmolm of mos.
Als kamerplant zijn aan te bevelen:
Aralia japonica, ficus elastica (gewone en bonte ficus), dracaena, verschillende palmsoorten, kamerden,
tradescantia,1 sier-asperge, saxifraga
(moederplantje), isolepsis, passiebloem, wasbloem, (hoya camosa),
balsamien (sultan-), begonia, gloxinia
clivia, heliotroop, cyclamen (Alpenviooltje), pelargonium (geranium),
reseda, primula, roos en andere.
Voor bloembak en op het balkon:
pelargonium (geranium), petunia,
fuchsia (op halfbeschaduwde plaatsen), anjelier, knolbegonia, primula
en alle voor kamercultuur, geschikte
zomerplanten, Oostindische kers,
klimop, lathyrus, winde,enzoovoorts.
Voor koele kamers (8 tot 12° Celsius):
azalea, camellia, chrysanthemum,
fuchsia, hortensia, laurier, myrt,
oleander, viburnum thijm, aucuba
e.a.
Vetplanten, met inbegrip van cactussen zijn tegenwoordig als kamerplant zeer gezocht, hoewel vele ervan
meer merkwaardig dan mooi zijn.
Toch zijn er ook verschillende, die
als kamerplant in aanmerking komen
wegens hun prachtige bloemen. Het
zijn grootendeels woestijnplanten,
hebben daarom veel zon en een niet
te vasten grond noodig; in den
zomer moeten ze regelmatig gegoten
worden, in den winter droog gelaten
worden. Een weinig vloeibare kunstmest is nu en dan voor oudere
cactussen niet slecht. Ze behoeven
slechts om de 4 a 5 jaar te worden
verpot, liefst begin Mei. Eerst de
aarde geheel laten drogen, na het
verpotten niet aandrukken en de
eerste dagen niet gieten. Men kan
cacteeen laten voorttelen door zaad,
dat in met teem vermengde aarde
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wordt gelegd en goed warm gehouden. Stekjes laat men eerst een paar
dagen drogen en poot ze daarna in
zeer nat zand. De toorts- of zuilcacteeen kunnen in stukjes gesneden
worden, van bladercacteeen neemt
men een blad, van kogelcacteeen
een der spruitsels ter grootte van
een walnoot. Het gieten heeft als
volgt plaats: zuil- of toortscactus,
egeltoortscactus, grijsaardcactus en
vijgecactus iedere 2 maanden niet
te overvloedig, zeestercactus, egelcactus en wrat-rozetcactus om de
2 A 3 weken ; koningin der nacht
en bladcactus moeten ook des
winters voortdurend vochtig gehouden worden.
Bol- en knolgewassen zijn des winters
in de kamer zeer dankbare en gemakkelijk tot bloei te brengen
planten. Alle noodige voedingsstoffen
voor groei en bloei zijn aanwezig
in den knol of bol. Er is dus geen
vruchtbare aarde en geen kunstmest
noodig; de gewassen hebben genoeg
aan zuiver water, vochtig zand of
mos. Men lette er slechts op, dat de
bollen of knollen goed ontwikkeld
en niet beschadigd zijn. Hyacinthen
en tulpen, die in bloempotten met
aarde worden getrokken, geven
meestal groote, mooie bloemen. Ze
worden in Augustus of September
in een pot met goede aarde gezet
en samen met den pot in den grond
gegraven. In November worden ze
in den kelder, later in een matig
verwarmde ruimte geplaatst. Ook
hyacinthen, die in glazen worden
getrokken, moeten flinke wortels
hebben, wil er jets goeds van terecht
komen. Daartoe moeten ze 6 a 8
weken op een koele plaats staan
tot ze een bos wortels hebben geschoten. Als een hyacinth zich niet
goed ontwikkelt, ligt de fout meestal
bij een verkeerde behandeling, gewoonlijk omdat ze te vroeg in het
licht en de warmte gebracht zijn.
Het onderste deel van de bol mag
in geen geval met water in aanraking
komen, want dan begint hij te rotten;

Zaaien

het is goed, wat fijngewreven houtskool in het water te doen. Voor dit
soort „trekken" zijn hyacinth, crocus,
tulp, narcis en sneeuwklokje zeer
geschikt. Als ze gebloeid hebben,
zijn ze echter zoo uitgeput, dat ze
niet voor de tweede maal getrokken
kunnen worden. Men zet ze dan het
best in den vollen grond.
Zaaien en stekken van kamerplanten
kan men meestal zelf zeer goed doen,
zonder dat men een broeikas noodig
heeft. Zaaien doet men in een plat
kistje, een aarden schaal e.d.Onderin
legt men een laag kiezel of scherven
van bloempotten, daarop vult men
de bak geheel met fijne, zandige
aarde en drukt die met een plankje
licht aan. Het zaad wordt hierop
dun uitgezaaid en met een laagje
van dezelfde aarde bedekt. De dikte
van de laag hangt of van de grootte
van den zaadkorrel. Groote zaden
worden afzonderlijk in den grond
gepoot. De bak wordt afgedekt met
een stuk glas, om de lucht vochtig
te houden ; zoodra de glazen plaat
beslaat, wordt ze afgedroogd. Als
de zaden beginnen te ontkiemen,
wordt gelucht. Als de zon schijnt
wordt met een stuk papier voor
schaduw gezorgd. Zoo spoedig mogelijk wordt het glas verwijderd. Als de
kiemen te dicht op elkaar staan,
moeten ze zoo spoedig mogelijk uit
elkaar worden gezet; zoodra het
tweede paar blaadjes verschijnt,
worden ze verplant, waarbij de lange
wortels worden afgeknepen. Stekken
worden door een gladde snede van
de moederplant gescheiden en in
een bloempot met zand, zandigen
heidegrond of turfmolm geplaatst;
door er een glazen stolp of waterglas
overheen te zetten, zorgt men voor
de noodige vochtigheid van de lucht.
Dagelijks wordt gesproeid, tegen
directe zonnestralen wordt de stek
beschermd. Stekjes kan men het
best nemen van jonge planten.
Stekken van oleander, klimop en ficus
kunnen ook in water tot wortelschieten gebracht worden. Van som-
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mige planten, bijv. de koningsbegonia kan men de blaren, wier
nerven men op eenige plaatsen doorsnijdt, op vochtig zand leggen en
met een glazen stolp afdekken. Uit
iedere snede kan een stekje ontstaan.
Veel planten dienen nu en dan gesnoeid te worden, vooral in de lente.
Het is moeilijk, hiervoor wenken
te geven, omdat ze voor ieder geval
anders zouden moeten zijn. Uitgebloeide bloemen dienen ten spoedigste
verwijderd te worden, omdat de
vorming van vruchten de plant
veel kracht kost, die zij noodig
heeft voor de volgende bloemen.
Om snijbloemenlang frisch te houden,
moeten ze koel staan, althans zette
men ze des nachts in een koele
ruimte, zoo noodig met vloeipapier
bedekt. Het water moet elken dag
ververscht worden, terwip een stukje
van 1/2 A I cm. van den stengel
wordt afgesneden om den weg steeds
weer vrij te maken voor het opstijgende water. Men doe dit met een scherp
mes, en niet met een schaar, die de
waterwegen zou dichtknijpen. Bovendien doe men het snijden onder
water, opdat de lucht niet in het
weefsel van de plant kan binnendringen. Zout in het water doen is
niet noodig, als men het vaak genoeg
ververscht; het dient alleen om bederf
van het water te voorkomen. Er
zijn tegenwoordig verschillende chemische middelen verkrijgbaar, die
het verwelken der bloemen tegenhouden. Ze werken bij veel, maar
niet bij alle planten.
DE STADSTUIN
De aanleg van een tuin vordert vrij
veel kennis en ervaring. Een groot
verschil maakt het natuurlijk uit,
of het een klein tuintje betreft, of
een grooteren. In ieder geval is het
zeer gewenscht, raad in te winnen
bij een deskundigen tuinman uit de
praktijk. Wie geld genoeg heeft
om een grooten tuin aan te leggen,
zie niet tegen de kosten op en raadplege een tuinarchitect. Voor wie

Amateur of beroepstulnman

zooveel mogelijk zelf wil doen,
volgen bier een aantal praktische
wenken.
Hoe leer ik tuinieren? Tuinieren
moet eigenlijk net als elk ander
handwerk worden geleerd. De beroepstuinman krijgt niet alleen
praktisch onderricht, maar moet
zijn vak ook theoretisch leeren.
Voor den amateur is dat uiteraard
niet mogelijk; hij dient zich eenvoudig een of meer boeken aan te
schaffen, waarbij hij wel mag zorgen,
dat hij eer begrijpelijk werk uitzoekt, waarin het meest noodzakelijke wordt vermeld in duidelijke en
eenvoudige taal. Wij zullen ook bier
probeeren, een praktische handleiding te geven, waarbij wij echter
niet in details kunnen afdalen,
om niet te uitvoerig te worden.
Maar ten slotte wordt het ware
genot pas gesmaakt in de natuur zelf.
Er is niets zoo mooi en belangwekkend als het bestudeeren van
het leven der planten.
Er zijn menschen genoeg, die nooit
een boek over tuinieren gelezen
hebben, en toch goede tuiniers geworden zijn, door met veel inspanning zelf te zoeken naar wat
ze moesten weten. De vereeniging
van theorie en praktijk is intusschen
de beste methode. Men moet zich
van te voren duidelijk voor oogen
stellen, welk soort van tuin men
verlangt : een bloemen- of groentetuin. De meeste tuinen van eenigszins
grooteren omvang vereenigen beide
in zich. Het ideaal is echter, dat men
zijn stadstuin z66 inricht, dat hij
in den zomer bij goed weer als
woning dienen kan. Wie den geheelen
dag binnenshuis heeft doorgebracht
in kantoor, fabriek, studeerkamer
of werkplaats, heeft er behoefte
aan, gedurende zijn vrijen tijd in
aanraking te komen met een stukje
natuur, om daar nieuwe kracht te
verzamelen voor het dagelijksch
werk.
Amateur of beroepstuinman? De
tuinbouw als beroep heeft zich in de
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laatste honderd jaren enorm ontwikkeld. Er worden hooge eischen
aan gesteld, niet alleen van wetenschappelijken, maar ook van technischen en commercieelen aard. De
amateur moet dus niet trachten
te concurreeren met den vakman.
Al is hun levensdoel verschillend,
zij hebben hun belangstelling voor
de planten gemeen, en kunnen elkaar
de behulpzame hand dan ook zeer
goed bieden. De amateur kan den
raad van een vakman niet ontberen,
vooral bij het aanleggen van den
tuin, maar daarna ook bij de keuze
der planten en de verzorging daarvan.
Wie zich teleurstellingen wil besparen, vrage dus vooral in het begin
dien raad herhaaldelijk. Wie dat
verzuimt, stelt zich onherroepelijk
bloot aan teleurstellingen en mislukkingen. De kwestie, of men
overigens zelf zijn tuin zal verzorgen
of de zorg daarvoor geheel aan een
tuinman-van-beroep zal overlaten
hangt of van de mate van bekwaamheid en geldmiddelen die men bezit.
Het ontwerp. VOOrdat men een tuin
gaat aanleggen, dient men een plan
daarvoor te maken of te laten maken.
Het is wel nuttig, dit zelf te doen,
omdat men zich dan precies kan
realiseeren, wat men eigenlijk verlangt , maar toch late men zijn plan
goedkeuren door een tuinman of
tuinarchitect. Het is immers logisch,
dat men zijn tuin evengoed als
zijn huis door iemand, die dat heeft
geleerd, laat ontwerpen. Hid weet
beter dan een leek gebruik te maken
van alle mogelijkheden, die de
beplanting biedt. — Wie zelf een
huis laat bouwen, late tegelijk door
een tuinarchitect den tuin ontwerpen.
In de praktijk komt het dikwijls
voor, dat een huis bij nader inzien
duurder komt, dan men had begroot,
en dan moet het teveel worden bespaard op den tuin. Bovendien
komt het voor, dat de bouwer van
het huis bij het uitgraven der fundamenten grond laat wegvoeren, die
bij het ophoogen van een deel van

Verharde paden

den tuin zou kunnen worden gebruikt en dus daarvoor weer moet
worden aangevoerd. Ook kan overleg
tusschen huis- en tuinarchitect leiden
tot kleine veranderingen in den bouw
van de woning, die moeilijkheden
bij den tuinaanleg opheft, zonder
dat de tuin daardoor belangrijk
duurder behoeft te worden.
Wij zullen intusschen op deze plaats,
niet verder ingaan op den aanleg
van zeer groote tuinen. Omdat wij
vöOr alles praktisch willen zijn,
geven wij onze wenken voor degenen,
die met beperkte middelen, zooveel
mogelijk zelf, een stadstuintje willen
aanleggen.
Wij gaan daarbij van de veronderstelling uit, dat er in den tuin nog
niets is gebeurd, en dat er alleen een
stuk grond zonder paden of beplanting voor ons ligt.
Deze paden moeten met eenige zorg
worden aangelegd. Indien men verharde paden maken wil, worden ze
ongeveer 25 c.m. diep uitgegraven
en dan opgevuld met een laag grove
slakken of puin, daarop komt grove
kiezel en eindelijk fijne kiezel. Er
wordt flink wat water opgegooid,
en het geheel wordt stevig aangestampt of gewalst. Het midden
komt iets hooger te liggen dan de
randen, om het regenwater gelegenheld te geven, weg te loopen. Daarom
moeten de paden ook overal in den
tuin even hoog liggen omdat anders
het water zich op bepaalde plaatsen
verzamelt. Meestal is een breedte
van 80 cm. A 1,5 meter voldoende.
In een grooten tuin, waarin men met
paard en wagen of met een vrachtauto wil rijden, moet de hoofdweg
minstens 2 meter breed zijn. De
loop der paden moet doelmatig
zijn en niet te veel plaats wegnemen,
scherpe hoeken vermijde men bij
smalle paden, omdat die moeilijk
te berijden zijn met een handwagen.
Indien men droge zandgrond in den
tuin heeft, kan men desnoods ook
onverharde paden aanleggen, dit is
natuurlijkbelangrijk min de rkostbaar.
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De randen der paden maakt men
van rechtopstaande platte steenen,
klinkers of tegels. De met den bodem
naar boven ingegraven flesschen zijn
leelijk en onpraktisch. Grasranden
kunnen worden afgezet met bandijzer; als er geen kans bestaat, dat
ze worden afgetrapt, kan men er
ook mee volstaan, grasranden (Engelsch gras) nu en dan met een schop
af te steken. Ook andere planten,
hetzij lage bloemen, of kruiden als
pieterselie en kervel kunnen dienen
als begrenzing van paden.
Het schoonhouden der paden van
onkruid is van groot belang. Niet
alleen dat het een slordig aanzien
geeft aan den geheelen tuin, het
onkruid verspreidt zich bovendien
door zaad of uitloopers naar alle
richtingen in den tuin. Men kan het
met een oud mes of een schoffel
uit de paden verwijderen. Als het
een blijvend pad betreft, zoodat er
dus nooit in de toekomst op die
plaats weer planten behoeven te
groeien, kan men het onkruid ook
door een giftige oplossingvernietigen.
Dadelijk na het losmaken van het
onkruid moet het op een hoop
worden geharkt en verwijderd, omdat
het anders gemakkelijk opnieuw
wortels schiet.
Ongelijkheden van den grond mogen
in een tuin niet voorkomen, omdat
de hoogere plekken te weinig, de
lage plaatsen te veel water krijgen.
Ligt de tuin tegen een helling, dan
moeten terrassen worden aangelegd,
om zoodoende toch horizontale viakken te krijgen. De geheele tuin moet
door harken en aanstampen zoo
vlak mogelijk worden gemaakt. Het
is, vOOr men een tuin aanlegt, absoluut noodzakelijk, dat men op de
hoogte is van den aard van den grond.
Daarvan hangt het antwoord af
op de vraag, wat wij ervan maken
kunnen en hoe wij den tuin zullen
beplanten. Hebben wij te doen met
een zand-,leem-,klei-, humus- of veenbodem? Hoe hoog staat het grondwater? Dit zijn zeer belangrijke factoren.

Grondwatet

Zware grond bijvoorbeeld is gewoonlijk rijk aan voedingszouten.
Hij is weinig doordringbaar voor
water, houdt vocht lang vast, wordt
langzaam warm en is moeilijk te
bewerken. Klei is vrijwel ongeschikt
voor tuinaanleg, maar kan verbeterd worden door vermenging
met stalmest, turfmolm en zand.
Leem is zeer geschikt en vruchtbaar,
mits met zand gemengd. Alle zware
grond wordt door toevoeging van
stalmest en goede bewerking losser
en vruchtbaarder. Omgekeerd is
lichte grond gemakkelijk te bewerken, spoedig te verwarmen, maar
hij laat het water spoedig door,
verdroogt dus snel, en is arm aan
voedingszouten. Dit kan worden
verbeterd door leem, stal- of kunstmest erdoor te mengen. Bijzonder
waardevol is een humushoudende
zandbodem. Het voornaamste bestanddeel van den bodem is de
humus. Deze ontstaat uit plantaardige en dierlijke overblijfselen
door de werkzaamheid van wormen
en bacterien, houdt water goed vast,
onttrekt vocht aan zwaren grond,
maakt dien poreus. Humus dient
niet direct tot voedsel aan de
planten, maar wel aan de bacterien
van den grond en is daarom onontbeerlijk voor de vruchtbaarheid van
den grond.
Moerasgrond is ontstaan uit het vergaan van planten, is zwart, arm aan
kalk, los en dikwijls zuur. Hij kan
door toevoeging van kalk en kunstmest tot uitstekenden tu;ngrond
worden gemaakt. Is de bodem te
vochtig, dan kunnen we voor draineering zorgen door het graven van
slooten of door draineerbuizen, hetgeen door vaklieden dient te geschieden.
De hoogte van het grondwater kan
eveneens door draineeren worden
beinvloed. Het is regenwater, dat
zich in den grond verzamelt op ondoordringbare lagen. De waterspiegel
kan een halven meter verschillen
naar gelang van den tijd van het
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jaar en de hoeveelheid neersiag.
Oroenten met weinig diepe wortels
kunnen nog groeien bij een grondwaterstand van 40 c.m., zomergroenten en -bloemen bij 60 c.m.,
vrucht- en andere boomen bij 1 meter
a 1.20 m. Het grondwater stijgt door
de porien van den grond naar boven
en dient om in tijden van droogte
de planten van water te voorzien.
De voedingszouten moeten in het
water van den bodem zijn opgelost,
omdat de wortels der planten ze
anders niet kunnen opnemen. De
belangrijkste dezer zouten zijn stikstof, fosforzuur en kali ; ze zijn slechts
in zeer bepaalde chemische verbindingen oplosbaar in water. In
deze verbindingen zijn zeverkrijgbaar
als kunstmestzouten. Ook verschillende bacterien in den grond vervormen de minerale en organische
bestanddeelen van den bodem zOO,
dat er oplosbare voedingszouten
ontstaan. De behoefte der verschillende planten aan voedingszouten is niet gelijk; in verhouding
hebben de bloemplanten ze het
minst noodig. Stikstof bevordert
vooral de ontwikkeling der bladeren
en loten; fosforzuur is noodig voor
bloemen en zaden ; kali verhoogt de
geschiktheid om te bloeien en het
aanzetten der vruchten, en verhoogt
den weerstand der planten tegen
koude en vocht.
Ook kalk is onontbeerlijk als voedsel
voor de planten, maar weer indirekt:
zij maakt zuren in den bodem onschadelijk, begunstigt de functie
der bacterial, versnelt de omzettingen, die plaats hebben door
de stofwisseling der bacterial.
Alle noodige voedingsstoffen voor
den bodem, n.l. koolzuur, fosforzuur,
kali, stikstof en kalk komen voor
in stalmest, die derhalve zeer belangrijk is voor het behoud der
vruchtbaarheid van den bodem.
Voor den tuin is koemest, alleen of
vermengd met andere mest, het
meest geschikt. Paardemest, die
echter niet alleen wordt gebruikt,

Compost

maakt den grond los en warm
evenals schapemest. Maar deze laatste is, evenals die van varkens
minder waardevol. Omdat in de stad
stalmest niet zoo gemakkelijk verkrijgbaar is, neemt men daar meestal
zijn toevlucht tot kunstmeststoffen,
n.l. stikstof-, fosfor- en kali-bemesting. Als fosforkunstmest is superfosfaat en speciaal het z.g. Thomasslakkenmeel te vermelden ; als kalimest: kalniet.
Om kalk aan den grond toe te
voegen, hetgeen vooral noodig is
voor zand, doet men het best, een
hoopje kalk in den tuin te leggen en
te overdekken met aarde. Eenigen
tijd later kan men de kalk dan over
den tuin verspreiden.
De beste tijd voor het bemesten is
de herfst. Dan wordt immers de
tuin thch omgespit en kan men de
mest tegelijk onderspitten, wat zoo
gel ijkmatig mogelijk moetgeschieden.
Van de kunstmeststoffen worden
kali en fosforzuur evenals de kalk
in den herfst en winter onder den
grond gegraven ; de stikstof wordt
in voorjaar en zomer over den grond
gestrooid en een weinig met de hark
daarmee vermengd.
Zonder kosten kan men een uitstekende mest krijgen door alle
afval uit huis en keuken, voor zoover
ze kunnen vergaan, op een hoop
in den tuin te gooien, waardoor
ze overgaan in z.g. compost.
Deze compost is een soort humus.
Men neemt daarvoor een afgelegen,
beschaduwden hoek van den tuin,
waar alle onkruid, bladeren en
andere plantenresten, gras, huisvuil,
keukenafval, asch, enzoovoorts wordt
neergeworpen. Van tijd tot tijd
doet men er wat ongebluschte kalk
en aarde bij, en het geheel wordt
goed nat gehouden en nu en dan
goed door elkaar gemengd. Na 2 of
3 jaar is de hoop veranderd in bruikbare compost aarde. Zulk een compostbereiding vereischt evenwel de
noodige zorg, omdat de bestanddeelen anders niet vergaan en ook
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geen waardevolle meststof worden.
Er zijn in den handel ten slotte nog
meststoffen verkrijgbaar, die wel
langs natuurlijken weg zijn ontstaan,
maar toch eerst in fabrieken zijn
bewerkt; dit zijn o.a. dierlijke stoffen
als bloedmeel, vleeschmeel, peruguano, en eenige minder bekende.
Wij kunnen niet genoeg waarschuwen
tegen overbemesting. Wanneer men
planten teveel mest geeft, doet men
ze meer schade dan voordeel. Te
veel stikstof maakt dat planten wel
veel bladeren, maar weinig bloemen
geven ; groente krijgt een onaangename smaak, is niet houdbaar
en ongeschikt om in te maken ;
appels krijgen, als ze eenigen tijd
gelegen hebben, bruine vlekken.
Te veel fosfor is niet zoo gevaarlijk;
te veel kali maakt, dat de planten
ziek warden en bruine vlekken
krijgen.
De bewerking van den grond maakt
echter veel bemesting overbodig.
De mineralen, waaruit de bodem
bestaat, bevatten altijd zooveel fosforzuur en kali, dat er rijkelijk
voldoende aanwezig is voor de
planten, wanneer wij, door den
bodem te bewerken, maar zorgen,
dat deze reserve-voedingsstoffen oplosbaar in water en toegankelijk
voor de planten zijn, en dat er steeds
voldoende salpeterstikstof wordt gevormd door het vergaan van organische stoffen en binding van de
stikstof uit de lucht. Het doel van
de bewerking van den grond is dan
ook in de eerste piaats, de voorwaarden voor de werkzaamheden
der bacterien in den grond gunstig te
maken. Deze, en dus ook de grond,
hebben lucht (zuurstof) en water
noodig. Ziedaar dan ook de bedoeling
van het omspitten. Het best is,
ongeveer ter diepte van de spade
te spitten en de aardkluit dan
geheel het onderste boven te werpen.
Doet men het in den herfst, dan late
men de kluiten zoo liggen, zonder
die fijn en gelijk te harken, want
op deze wijze kan de vorst er aan

In den vollen grond

alle kanten goed bij en maakt den
grond kruimelig en los. Groentebedden moeten dadelijk na den
oogst worden omgespit.
Het „schoffelen" heeft ten doel, de
bovenste aardlaag stuk en los te
maken en tevens het onkruid te
wieden. Na een krachtigen regen
vormt zich gewoonlijk een dichte,
vaste laag op den grond, die het
binnendringen van de lucht tegenhoudt en jonge, teere kiernplantjes
niet doorlaat ; bovendien droogt
dan op den duur de grond uit, zoodat
de planten ten slotte aan watergebrek
gaan lijden.
Met de hark wordt de bovenste
laag zeer fijn en effen gemaakt, om
ontkiemend zaad en jonge plantjes
zoo gunstig mogelijke voorwaarden
te verschaffen.
Of het zaad onmiddellijk in den
vollen grond, of eerst in huis of een
bed van mest tot ontkiemen wordt
gebracht, hangt af van de soort, n.l.
of die veel of weinig warmte noodig
heeft, en van het seizoen. In elk
geval neme men zoo mogelijk altijd
versch zaad. Sommige zaden behouden hun kiemkracht weliswaar
jaren lang, maar toch kunnen we
niet altijd zien, of het zaad geen
schade geleden heeft door een verkeerde manier van bewaren. In
twijfelgevallen kunnen we altijd de
proef nemen, door een aantal zaden
af te tellen en tusschen nat filtreerpapier in een vlakken schotel te
leggen. We zetten den schotel dan
in een warme kamer en tellen iederen
dag na, hoeveel zaden zijn ontkiemd.
Hoe grooter het percentage is, hoe
beter het zaad.
Van midden Maart af kunnen we
in den vollen grond die planten
zaaien, waarvoor de natuurlijke
warmte van den grond in dien
voldoende is. Hiertoe behooren
erwten, spinazie, worteltjes, radijs,
kers en veel zomerbloemen. Het
hiervoor bestemde stuk grond moet
goed omgespit, geschoffeld en fijngeharkt en gladgemaakt zijn. Meestal

Voorcultutlf
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staan de plantjes, ook als ze op de
juiste wijze gezaaid zijn, toch nog
te dicht op elkaar, zoodat ze elkaar
lucht, lucht en voedsel benemen, en
te hoog opschieten en zwak blijven.
Het uitdunnen moet dan zoo spoedig
mogelijk plaats hebben en langzamerhand doorgevoerd worden.
Voorcultuur hebben die planten
noodig, voor welke de warmte van
den bodem ten tijde van het zaaien
nog niet voldoende is. Tomaten
bijvoorbeeld hebben zooveel warmte
noodig, dat we ze in den vollen grond
pas in den vroegen zomer zouden
kunnen zaaien, en ze dan niet meer
den tijd zouden hebben, rijp te
worden. Ook wanneer we zeer vroeg
bloemen willen hebben, en daartoe
reeds in Januari of Februari zouden
moeten zaaien, doen we dit in de
warme kamer of in een broeibed.
Over het zaaien in de kamer hebben
we reeds een en ander verteld.
Het broeibed vordert groote zorg en
nauwkeurigheid. Op een zonnige,
beschutte plek in den tuin graaft
men een kuil, die 60 cm. diep, 1,5 m.
breed en 2,5 m. (of meer) lang is.
Daarin wordt de kas geplaatst,
die bij voorkeur door een tuinman
gemaakt moet worden, omdat die
goed dicht moet zijn; deze kas moet
uit sterk pijnboomhout vervaardigd
zijn. Hij wordt VHS gebouwd, dat de
aan de zuidzijde staande vOOrwand
ongeveer 3 cm. lager is dan de
achterwand, zoodat dus de ramen
eenigszins schuin naar het Zuiden
hellen. In de bak wordt versche,
broeiende mest gebracht in een laag
van ongeveer 60 cm. dikte en daarop
fijn gezeefde, met zand gemengde
humus in een laag van ca. 20 cm.
Na verloop van enkele dagen heeft
deze aarde een warmte van 20 a 21°
Celsius, en is het broeibed gereed
voor het gebruik. Paardemest wordt
het snelst warm, vooral wanneer
ze los is gepakt. Vochtige bladeren
worden langzamer warm, maar houden de warmte langer vast. De
planken van het bed, moeten om

Half-warm gekweekt

rotting te voorkomen met een desinfecteerend middel worden geimpregneerd ; teerpreparaten als carbolineum zijn daartoe ongeschikt,
omdat ze dampen afgeven, die voor
de teere jonge plantjes giftig zijn.
In ieder geval moet het impregneermiddel goed drogen, zoodat het
niet meer te ruiken is, vO6r het
broeibed in gebruik wordt genomen.
Ook de ramen worden van geimpregneerd hout gemaakt. I Jzeren ramen
zijn zwaar, roesten spoedig en
houden de warmte minder goed
tegen. De ramen zijn gewoonlijk
PA bij 1 meter, zoodat er 2, 3 of 4
op een kas worden gelegd. De kas,
die 40 a 50 cm uit den grond steekt,
krijgt ook tegen de buitenzijde een
pakking van humus of mest. Aan
den binnenkant mag er niet te veel
ruimte zijn tusschen glas en aarde,
daarop lette men bij het inbrengen
van de mest. Voor zaad is deze
ruimte ongeveer 5 A 6, voor planten
10 a 20 cm. Bij koud weer wordt
de kas 's nachts met planken toegedekt, bij vorst ook nog met blaren.
Voor schaduw dienen stroomatten
of grove jute-weefsels, die bij warm
weder ook 's nachts worden gebruikt
voor afdekking. Het luchten is zeer
belangrijk; zoodra het weer het
toelaat, wordt het hoogst gelegen
raam aan een zijde opgebeurd en
met een houtje ondersteund. Luchten, gieten, afdekken, schaduwen
vereischen een groote zorg; wie in
de lente niet herhaalde malen per
dag in zijn tuin kan zijn, om daar
voor te zorgen, legge liever geen
broeibed aan, maar koope de uitgeloopen zaden bij een betrouwbaren
tuinman.
Planten, die half-warm moeten worden gekweekt, zaaien we in een
broeibak, die reeds gedeeltelijk is
afgekoeld, of waarin alleen bladeren
zijn gepakt, die nooit zoo warm
worden. Een warme bak, die in
Februari werd aangelegd, is meestal
in Maart voldoende afgekoeld voor
halfwarme cultuur. In April is ze

Verplanten
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Het zaadbed

geheel afgekoeld en is het een
„koude kas" geworden voor planten,
die slechts eenigszins beschermd
moeten worden tegen al te groote
temperatuursverschillen en tegen
droogte, wind en zon. Bij deze
kassen kunnen de ramen al spoedig
worden weggenomen of vervangen

men gemakkelijk een doek of stroomat kan leggen, om te zorgen voor
schaduw. De aarde moet zeer los
en fijn zijn, zoo noodig eenigszins
vermengd met turf molm of zand.
Verplanten naar de definitieve plaats
geschiedt op een avond, zoodat de
plantjes niet dadelijk aan de zonne-

GEGEVENS OMTRENT HET ZAAD EN HET PLANTEN VAN
EENIGE SOORTEN GROENTEN.

NAAM

Andijvie
Augurken
Bloemkool
Erwten
Knolraap
Kropsalade
Radijs
Roode kool
Savoye kool
Selderie
Spinazie
Spruitkool
Stokboonen
Struikboonen
Tomaten .......
Uien
Witte kool
Worteltjes

Aantal
Gram
Aantal
Kiemtijd planten der
per
. er planten
zaden
aantal per vierk. in
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dagen
meter
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ongeveer ongeveer
ongeveer
,
4
'
30 : 30
10
0,5
8-14
900
40 : 100
1,5
2
6-8
45
40 : 40
4-8
320
0,5
6
5 : 45
40
8-10
4
9
25 : 25
11
1,5
275
4-6
(late :35 :35)
40 : 40
8-12
6
0,3
1000
20 : 30
15
100
5-8
1
50 : 50
5
300
0,8
5-7
(late : 60 : 60)
60 : 60
4
5-6
0,6
325
9
30 : 30
2100
0,3
14-20
20 : 10
100
6-10
50
2,5
60 : 60
4-8
4
360
0,8
60 : 90
2
6-10
9
5
1-9
350
200
280
850

12
0,1
1,25
0,6
0,5

door houten ramen met geolied
papier.
Het zaadbed wordt gebruikt voor
planten, die gaarne dicht bij elkaar
staan of die men nog niet op de
bestemde plaats kan zaaien, omdat
het bed daarvoor nog door andere
planten bezet is. Het moet beschermd
maar liefst niet in te felle zon liggen ;
ligt het in de zon, dan zette men er
een paar latten omheen, waarop

6-10
8-15
10-12
5-7
10-20

6
2
40
4
100

45 : 50
60 : 100
10 : 25
60 : 70
4 : 20

hitte blootgesteld worden, maar
eerst eenigszins kunnen wennen
aan de buitentemperatuur. Het best
is hiertoe betrokken, regenachtig
weer. Men steekt een gaatje in den
grond met een stukje hout, zet daar
het plantje in en duwt van opzij
de opening dicht met de vingers.
Dadelijk daarop wordt flink begoten,
waarna liefst een dun laagje droge
aarde op de oppervlakte wordt ge-

De siertuin
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bracht om het verdampen van het
water te vertragen. Liefst laat men
aan de wortels van de plantjes een
beetje aarde zitten. Dikwijls heeft
de vOOrcultuur plaats in kleine
potjes, die al of niet mee in den
grond worden gezet. Er zijn n.l.
potjes, die geperst zijn uit teem, en
die na verloop van eenigen tijd geheel
vergaan en in den grond worden opgenomen. Op deze wijze hebben de
wortels in 't geheel niets te lijden
van 't overplanten. Op een afzonderlijk staatje vermelden wij een en
ander over het aantal plantjes, dat
op een vierkanten meter kan worden
gezet. Deze cijfers zijn natuurlijk
niet precies te nemen, maar men
denke eraan, dat een plant beter
te veel dan te weinig ruimte kan
hebben ! Zuinigheid met de ruimte
is erger dan ruimteverspilling.
DE SIERTUIN
Wij beperken ons weder tot den
kleinen tuin, waarin hoofdzakelijk
bloemen worden geplant. De meeste
bloemen hebben behoefte aan veel
zon om te bloeien. Krijgen ze te
weinig zonneschijn, dan ontwikkelen
ze wet veel bladeren en lange scheuten, maar weinig bloemen.
Bloembedden moeten dus op een
zonnige plek worden aangelegd. Is
de tuin beschaduwd, dan is er niets
anders aan te doen, dan dat we
z.g. schaduwplanten kiezen, anders
hebben we teleurstellingen te vreezen.
En schaduwplanten zijn meestal
blad-planten. Op plaatsen, die in
het voorjaar, als de boomen nog
geen loof hebben, niet in de schaduw
staan, kunnen we het probeeren met
voorjaarsbloeiers, waaronder vooral
de bol- en knolgewassen gerekend
moeten worden. Wanneer deze in
den vroegen herfst worden geplant,
bloeien ze meestal reeds van Februari
af ; ze zijn volkomen bestand tegen
de vorst en vermenigvuldigen vanzelf
hun knollen, zoodat er in den loop
der jaren steeds meer bijkomen.
Voor den zomer hebben wij de keus

Sierstrulken

tusschen eenjarige planten en heesters.
Sommige hiervan, die om te ontkiemen warmte noodig hebben, worden
in het broeibed of de kamer gekweekt
en midden Mei in den vollen grond
uitgeplant. Veel eenjarige planten
kunnen worden gebruikt als tweefarigen, d.w.z. ze kunnen in den
herfst worden gezaaid. Ze bloeien
dan het volgend jaar rijker en vroeger
dan wanneer ze in 't voorjaar gezaaid worden.
Bol- en knolgewassen zijn eveneens
zeer duurzaam. Vele hunner zijn
niet tegen den winter bestand,
zooals gladiolus en dahlia, die in
den laten herfst uitgegraven en vorstvrij bewaard moeten worden, en de
montbretia, die in den winter met
bladeren moet worden afgedekt.
Bloembollen zijn zeer geschikt voor
kleine tuinen. Wanneer men ze op
hun plaats wit laten staan, dan
moeten de bladeren er niet dadelijk
na het bloeien worden afgesneden,
maar men laat ze eerst geel worden.
Sneeuwklokjes, crocussen, hyacinthen en herfsttijlozen houden het niet
tang uit in een grasperk, dat dikwijls
gemaaid wordt. Van de tulpen
verheugen zich de z.g. „wilde tulpen"
in steeds grooter belangstelling
wegens hun mooie kleuren en eleganten vorm. Van de lelien zijn
sommige volkomen tegen den winter
bestand, en moeten andere flink
met bladeren worden bedekt. De
meeste lelien kunnen half in de
schaduw staan, sommige kunnen
zelfs niet tegen te felle zon ; de
knollen zijn zeer gevoelig voor uitdrogen en moeten daarom in turfmolm worden bewaard en ook bij het
verplanten passe men zeer op tegen
uitdrogen. Sommige willen liefst
jaren lang op dezelfde plaats blijven
staan, andere daarentegen moeten
om de paar jaar worden verplaatst,
orndat ze niet zoo goed meer groeien.
Alle lelies moeten vrij diep, d.w.z.
15 A 18 cm. in den grond worden
gezet.
Onder de sierstruiken onderscheiden

Beplanting van een muurtje (Tuinarch. H.

ROETERS VAN LENNEP).

Rotsbeplanting.

Gazon met pergola.
(Tuinarch. H. ROETERS

Hoek van een stadstuin.
VAN LENNEP).

■ .■

Buldog

Engelsche Dog.

Skye Terrier.

Ruwharige Fox terrier.

Takshond.

Herdershond.

Schnauzer.
HONDENRASSEN

Het groote siervisschenaquarium voor de liefhebbers, die er eenige zorg en
moeite voor over hebben.

Rozen
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wij de lage en de hooge soorten.
De lage worden meest gebruikt om
veOr de hooge te plaatsen.
Onder deze laatste zijn de sering,
de _ vlier, de goudenregen en de
sneeuwbal wel de mooiste. Verder
noemen wij de prachtige en heerlijk
geurende jasmijn.
De rozen zijn reeds zoo lang gecultiveerd, dat ze in een ontelbaar aantal
soorten voorkomen. Onderscheiden
worden : 1. de zomer- of landrozen,
die slechts eenmaal per jaar, in Mei
of Juni, bloeien ; 2. edel- of herfstrozen. Deze worden door den kenner
weer onderverdeeld in tiers soorten,
die alle twee keer bloeien, n.l. in
den vroegen en den laten zomer;
3. klimrozen, die uit verschillende
soorten wilde klimrozen zijn ontstaan. Er zijn zeer vele soorten met
groote of kleine bloemen, Bens of
meermalen bloeiend, al of niet tegen
den winter bestand, enz.; 4. tuinrozen, eruit ziende als wilde rozen,
gekweekt met een stam of als struik;
in den winter moeten ze worden afgedekt; struikrozen worden flink
afgesneden, en gedeeltelijk met aarde,
van boven met dennetakjes bedekt;
stamrozen worden ookflink gesnoeid,
voorzichtig naar den grand gebogen
en ongeveer 20 cm. hoog onder aarde
bedekt. In streken met een zachten
winter kan de kruin ook met stroo
worden omwonden, dan hoeven ze
niet omgebogen te worden.
Vocht is voor rozen gevaarlijker
dan vorst; veel rozen gaan dood
door rotting. Lichte nachtvorst kan
hoegenaamd geen kwaad, en men
pakke de rozen dus niet vOar 20 November in. Het snoeien van rozen
late men liever aan een vakman over.
Klimplanten ter bekleeding van
muren en schuttingen kunnen worden
geplant als eenjarige planten, als
heesters of struiken. Ze verlangen
veel zon. Onder de klimstruiken
zijn de klimrozen de meest dankbare.
Klimop is speciaal aan te bevelen
voor koele, beschaduwde plaatsen,

Gras

hoewel minder voor de muren van
het woonhuis.
Met water, op verschillende manieren
aangewend, kan een tuin zeer worden
verlevendigd, hetzij als vijvertje,
als fontein of als beek. Ook in een
kleinen tuin kan men een vijvertje
maken, waarin verschillende waterplanten willen groeien. Er wordt
een komvormige, circa 80 cm. diepe
kuil gegraven, de grond stevig aangestampt en met reepen asfaltpapier
belegd, zoodat de randen eenigszins
over elkaar liggen ; het geheel wordt
met asfalt bestreken en een tweede
laag asfaltpapier erover heen gelegd,
die er met heete asfalt op wordt
geplakt; dan komt er nogmaals
een laag heete asfalt over, die met
zand wordt bestrooid.
Op den bodem komt wat modeler
en vergane humus; als de vijver
veel zon krijgt, worden er waterlelies in geplant. De rand kan heel
aardig met verschillende oeverplanten worden versierd.
Het gras speelt in elken siertuin
een belangrijke rol ; men koope
slechts eerste klas zaad, daar anders
teleurstellingen niet tiitblijven. Een
mengsel van 3 a 5°/a witte klaver
maakt het gras sterker. 20 a 30 gram
zaad per vierkanten meter is voldoende. De beste tijd voor het aanleggen van een grasperk is eind
April tot begin Mei. De grond wordt
gladgemaakt, stevig met plankjes
onder de schoenen vastgetrapt, het
zaad wordt er opgestrooid, met den
hark onder den grond geharkt en
de grond opnieuw vastgetreden.
De eerste dagen moet de grond goed
vochtig worden gehouden door voorzichtig gieten. Als het gras geknipt
of gemaaid is, moet steeds worden
gesproeid, omdat het anders licht
verdroogt.
Het maaien heeft voor het eerst
plaats, als de halmen 4 a 5 cm. lang
zijn, en moet daarna iedere week
worden herhaald; met een bezem
wordt het gras schoongeveegd en
om de 3 weken wordt het gewalst.
12

Moestuin
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Voor het laatst wordt het eind October gemaaid ; gras moet kort den
winter ingaan. Midden November
wordt er een dun laagje humus-aarde
of compost-aarde over gestrooid.
Bij betrokken lucht krijgt het gras
nu en dan een begieting met water,
waarin een der in den handel verkrijgbare voedingszouten is opgelost.
Wordt te veel kunstmest opgebracht,
dan wordt het gras te lang. Onkruid
wordt, zoodra het zich vertoont,
voorzichtig uitgestoken , vertoont
zich mos, dan wordt in den herfst
kalk gestrooid, op geheel beschaduwde plaatsen groeit het gras
slecht,daar zette men liever schaduwplanten.
Het rotstuintje kan in een tuin
eveneens bijzonder aardig staan.
Uit alle deelen van de wereld zijn
planten verzameld, die op droge,
steenachtige plaatsen groeien en die
door hun kleur en vorm zeer aantrekkelijk zijn. Het rotstuintje wordt
liefst op een zonnige plek aangelegd
en bestaat uit een mengsel van
moeras- of heidegrond en zand, en
niet te fijn puin, liefst van kalk- of
bazaltsteen. Een aardlaag van 30 A
40 cm. is voldoende.
Grootere brokken steen, die men
laat uitsteken, geven schaduw voor
planten, die niet van zon houden.
Dikwijls legt men het rotstuintje
ook aan in den vorm van een muurtje.
Kalksteenen of baksteen zijn hiervoor
het mooist. De steenen worden
zonder kalk op elkaar gelegd; ertusschen komen leem en graszoden ,
iedere Nolte wordt goed met aarde
aangevuld en de steenen moeten zO6
liggen, dat de aarde en de plantjes
niet door den regen worden weggespoeld.
Heel aardig staat ook het leggen
van z.g. „flagstones", platte roode
steenen, die tevens het gemak
hebben, dat men zonder iets te beschadigen in den rotstuin kan loopen
en komen.
De moestuin. Men dient zich er
tevreden mee te stellen, als de

Bemesting

groentetuin groenten oplevert, die
in het eigen huishouden kunnen
worden gebruikt; groente te kweeken,
die verkocht kan worden, is meestal
verloren moeite, die men zich beter
besparen kan. Men bedenke bij den
aanleg van een moestuin, dat de
meeste groenten, om sterke planten
en een goede opbrengst te leveren,
veel zon noodig hebben ; men kan
dus geen groenten kweeken in de
schaduw van vruchtboomen ; liever
zette men er bijv. bessenstruiken
onder, daar die half-schaduw verdragen ; op den duur geven bessen
echter geen vruchten, als ze onder
een gesloten loofdak staan. Als er
gebrek aan ruimte is, late men
liever de vruchtboomen weg en
bepale zich tot groenten en bessen.
De bemesting is voor een groentetuin
veel belangrijker dan voor den siertuin. Het is precies uit te rekenen,
hoeveel voedingszouten bij elken
oogst aan den grond onttrokken
worden en hoeveel er dus weer uitgebracht moeten worden. Als een
groentetuin economisch wordt geexploiteerd, kan men van sommige
bedden twee of drie maal oogsten,
en in dit geval is het niet moeilijk
in te zien, dat de grond behoefte heeft
aan bemesting. Natuurlijk moet
ook steeds weer humus aan den
grond worden toegevoegd. De behoefte aan voedingstoffen is bij
verschillende groenten zeer verschillend. Over het algemeen hebben
bladgroenten veel zuurstof, knolgroenten veel kali noodig. De behoefte aan fosforzuur is overal
ongeveer gelijk, fosforzuurbemesting
is waarschijnlijk gunstig voor de
vorming van zaden en vruchten.
Uit het gezegde vloeit tevens voort,
dat men eenzelfde bed niet jaar in
jaar uit met dezelfde groenten kan
beplanten, zonder het steeds armer
te maken aan een bepaald voedingszout. Men kan dat wel eenigszins
verhelpen door een toevoeging van
dat zout maar dat kan toch niet
voorkomen, dat op den duur zulke

„Vroege” en „late" groenten 353-354
grond„ vermoeid" raakt, en de betreffende groente niet meer in dezelfde goede kwaliteit vermag op te
leveren. De goede tuinman doet als
volgt: in den herfst geeft hij den
grond een stalbemesting; in het
volgend voorjaar plant hij groenten,
die veel stikstof gebruiken ; daarop
volgen groenten, die minder stikstof
noodig hebben en bovendien geen
versche bemesting verdragen ; in de
derde plaats komen dan groenten,
die de stikstof vermeerderen, d.w.z.
die stikstof uit de lucht opnemen
en als ze afsterven, die in den grond
overbrengen. Daartoe behooren erwten, boonen, klaver, lupinen, enz.
Tot de eerste groep, die in het
voorjaar geplant wordt, behooren
de meeste koolsoorten, spinazie,
kropsla, selderie, look en tomaten;
tot de tweede de meeste wortel- en
knoigroenten en aardappelen en tot
de derde alle peulvruchten. In een
kleinen tuin wordt echter deze
volgorde niet zoo precies genomen,
omdat hierbij ook de levensduur
der planten van belang is, indien
we in een jaar twee of drie maal
willen oogsten, en we bovendien
vaak op hetzelfde bed verschillende
groenten door elkaar plaatsen, bijv.
kropsla tusschen bloemkool, spinazie
en worteltjes op rijen afgewisseld,
of knolraap en augurken. In dit
geval kiest men groenten van zeer
verschillenden levensduur, zoodat
de eene kan worden geoogst voordat
de andere uitgegroeid is en dus meer
plaats gaat eischen.
Het verschil tusschen „vroege" en
„late" groenten is niet, dat de eerste
in het voor- en de andere in het najaar
geoogst worden, maar wel dat de
periode tusschen zaaien en oogsten
in het eerste geval korter is dan in
het tweede. Voor groenten, die in
den zomer en in den herfst geoogst
moeten worden, kiest men z.g.
„vroege" soorten, die nog rijp
kunnen worden voor de vorst invalt.
De bedden worden rechthoekig op
het pad gelegd. Dit pad hoeft niet

Zaaien

breeder te zijn dan 80 centimeter,
zoodat men er met een kruiwagen
over kan rijden voor het vervoer
van mest, aarde, enz.
Het moet z66 worden gemaakt, bijv.
door het opbrengen van fijne sintels
of puin, dat het bij regen niet te
zacht en modderig wordt. Men kan
de bedden zoo lang maken als men
wil, maar liefst niet breeder dan
1,20 meter, zoodat men van beide
kanten het midden met zijn handen
kan bereiken. Tusschen de bedden
behoeft slechts een voetpad van
ongeveer 30 cm. breedte te liggen,
dat vanzelf ontstaat doordat men
een voet loodrecht op de zijde van
het bed neerzet, daarna zijn anderen
voet vlak tegen den eersten en zoo
doorgaat. Meer behoeft er aan het
voetpad niet te worden gedaan.
Voor het zaaien geldt over 't algemeen de regel, dat het zaad ongeveer
zoo dik met aarde moet worden
bedekt als het zelf dik is. Zaaien
we uit de hand over de geheele
oppervlakte, dan is het voldoende,
het onder den grond te harken.
Zaaien we op rijen of in geultjes,
dan moeten diegeultjes niet te diep
worden getrokken. Uit de hand
zaait men bladgroenten als spinazie
of veldsla en ook worteltjes. Bovendien doet men dit in het zaaibed
met die groenten, die later worden
uitgeplant. Overigens is het gewenscht
in rijen te zaaien. Op den voor iedere
soort voorgeschreven afstand worden
geultjes getrokken met een stukje
hout langs een gespannen touw, die
voor erwten ongeveer 3 cm., voor
fijner zaad 1 1/2 cm. diep moeten zijn.
Is de grond wat schraal, dan wordt
de geul twee keer zoo diep gemaakt
en voor de helft aangevuld met goede
compost-aarde.
Het zaad wordt uit het zakje of
uit de hand in de geul gestrooid,
zoodat de zaadjes ongeveer op den
afstand komen te liggen, die de
planten later moeten hebben. De
ongeoefende liefhebber zal in het
begin altijd te dicht op elkaar
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zaaien, zoodat later flink moet
worden gedund. Het voordeel van
zaaien op rijen is o.a. dat men gemakkelijker het onkruid kan wieden,
den grond trouwens tusschen de
rijen goed los kan houden en bovendien zoo noodig ook tusschen de
rijen nog altijd een andere groente
kan planten. Als over het geheele
oppervlak gezaaid is, weet men
bovendien in den beginne niet, of
de kleine opkomende plantjes onkruid zijn of niet, zoodat men het
onkruid vrij lang moet laten staan,
eer het gewied kan worden.
Aanaarden wordt bij veel groentesoorten toegepast, om daardoor de
planten te dwingen, aan het onderste
eind van den stengel, dus boven de
eigenlijke wortels, nieuwe wortels
te vormen, waardoor nog meer
voedsel wordt aangevoerd. Boonen,
erwten, verschillende soorten kool
en ook aardappels moeten worden
aangeaard.
Van het afdekken van den grond
verwacht men meestal meer voordeelen, dan het geeft. Men doet het
met papier, karton of jute, die met
een teervrije asfaltsoort zijn geimpregneerd om althans gedurende
een seizoen niet weg te rotten. Het
voordeel is, dat de grond niet zoo
snel afkoelt na een warmen dag en
dat ook overmatig veel regen den
grond niet al te nat maakt. Maar
wie niet in de eerste plaats rendabiliteit van zijn tuin verwacht, kan
volstaan met het afdekken van
boonen, augurken en aardbeien.
Alle koolsoorten hebben vOOrcultuur
noodig. Ze worden dus in het broeibed of zaadbed gezaaid en naderhand uitgeplant. Het gevoeligst is
de bloemkool, het minst eischend is
boerekool, die pas werkelijk te
genieten is, als de vorst er flink
overheen is gegaan.
Om te voorkomen dat de verschillende koolsoorten door insecten worden
aangetast, moeten de stronken na
den oogst niet in den grond gelaten
worden, maar dadelijk worden uit-

Augurk-gewassen

getrokken, gedroogd en verbrand.
Dus ook niet op den mesthoop
werpen I Behalve de boerekool moeten alle koolsoorten flink gemest
en natgehouden worden; ze hebben
veel stikstof noodig.
Van de meest gebruikelijke soorten
salade vereischt de kropsla de meeste
zorg; ze verlangt een goeden, zachten
bodem, veel water, veel mest, maar
geen versche mest. De winterandijvie heeft een zorgvuldige vO6rcultuur noodig: de planten, die eind
Juli zijn gezet kunnen van September
af worden opgebonden, liefst steeds
8 dagen vOOr het gebruik, daar ze
antlers doorgroeien en bederven.
Veldsla geeft in den herfst, den
winter en het voorjaar teere blaadjes.
De spinazie „schiet" in de warmte
van den zomer te snel, d.w.z. dat
ze bloemen voortbrengt, en kan
daarom alleen in het voorjaar, den
winter en den herfst worden gekweekt.
De meest bekende soort wortel,
de gewone gele worteltjes, ontwikkelt
zich vrij snel. Er zijn verschillende
soorten. Het zaad is nogal fijn en
moet voor het zaaien uit de hand
met zand worden vermengd. Knolselderie heeft veel bemesting noodig.
Het zaad ontkiemt pas na eenige
weken; men laat het daarom dikwijls
tevoren in de warme kamer ontkiemen en eerst na een paar weken
wordt het gezaaid in het halfwarme
broeibed. De ramenas wordt onderscheiden in zomer-, herfst- en winterramenas. Radijs kan men van het
voorjaar af den geheelen zomer
door zaaien.
Alle augurk-gewassen, waartoe ook,
behalve de augurken, de meloenen
en pompoenen gerekend dienen te
worden, hebben een vetten, lossen
bodem noodig en een beschutte,
zonnige plaats. Meestal maakt men
reeds in het voorjaar op de plaats,
waar men ze wil zaaien of planten,
een geul, die met vergane mest wordt
opgevuld en met compost-aarde
toedekt. Pompoenen gebruikt men
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dikwijls ter beschaduwing van zonnig
gelegen compost-hoopen. Daar de
vrucht voor 95% uit water bestaat,
kan men, door na het oogsten de
bladeren en stengels weer op den
hoop compost te werpen, pompoenen
kweeken zonder dat het veel voedingswaarde kost. Meloenen worden
in ons klimaat nooit zoo zoet en
geurig als in warmere streken ; in
ieder geval moeten ze gezaaid worden
op een zeer warme en zonnige plek,
bij voorkeur echter in een „koude
kas".
De tomaat is in korten tijd volkomen
in ons land ingeburgerd. Ze heeft
goeden tuingrond en veel zon noodig.
Gewoonlijk worden alle scheuten
op een na verwijderd ; gedurende
het groeien van de plant moeten
iedere week alle zijscheuten uit de
bladoksels worden weggeknepen met
de vingers; ook de vruchtscheuten,
die in Augustus ontstaan, kan men
gerust verwijderen, omdat die toch
geen tijd meer hebben, voordat
de vorst invalt, tot vruchten te
rijpen, en ze dus onnoodig kracht
aan de plant onttrekken.
De peulvruchten nemen de vrije
stikstof uit de lucht op en verrijken
daarmee den bodem. Ze hebben
daarom betrekkelijk weinig stikstofbemesting noodig, hoewel ze in
hun eersten groeitijd toch voor
eenige stikstof wel dankbaar zijn,
omdat dan de weinige wortels nog
geen noemenswaardige hoeveelheid
stikstof kunnen produceeren.
Van de boonen zijn de klimboonen
over het algemeen fijner dan de
struikboonen. Deze laatste zijn echter
eerder rijp dan de eersten. Boonen
molten niet worden verplant, zoodat
men met het zaaien moet wachten
tot begin Mei.
De uigewassen hebben een lossen,
reeds vroeger gemesten bodem noodig; men vermijde kunstmest, maar
geve wel kali. Winteruien en winterlook zijn buitengewoon wintervast ;
zomeruien en zomerlook moeten
gedurende den zomer worden ge-

Rulmte

geten en kunnen niet tot den winter
worden bewaard. Look moet ongeveer 15 centimeter diep worden geplant, om lange, bleeke uitloopers
te krijgen.
DE VRUCHTENTUIN
Vruchtboomen stellen meer eischen
aan de diepere lagen van den grond
dan groenten, en bessenstruiken, omdat hun wortels, in het bijzonder bij
pereboomen, dieper rei ken. Ze kunnen
worden geplant als hooge stammen,
die veel ruimte noodig hebben en eerst
na 6 tot 10 jaar beginnen te dragen,
als struikboomen, die reeds eerder
vruchten dragen, maar ook veel
plaats behoeven, of als vormboomen,
die vroeg dragen, maar slechts kort
leven. Men kan ze nooit uit zaad
telen (behalve enkele soorten perziken), maar moet ze steeds veredelen.
Perziken, kersen, abrikozen, pruimen kunnen niet als vormboomen
worden gebruikt, daar ze niet tegen
veel snoeien bestand zijn.
De meeste ruimte hebben appel,
peer en Spaansche kers noodig.
Men late zich nooit verleiden, de
boomen dichter op elkaar te zetten
dan in het hieronder volgende
staatje is aangegeven, al ziet de
omgeving er in den beginne ook
nog zoo kaal uit. Te dicht op elkaar
geplaatste vruchtboomen geven weinig en minder goede vruchten en
zijn een gemakkelijke prooi voor
ongedierte en ziekten.
AFSTANDEN VOOR HET PLANTEN VAN VRUCHTBOOMEN
NAAM

Appel, peer
Spaansche kers
Zure kers
Pruim
Perzik
Abrikoos

Hooge of
halve
stam
meter
8-12
8-12
5-8
6-10
1,••••••

Struik
meter
4-6
4-5
3-4
5-8
5-6
5-8
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Welke soorten men zal planten, is
niet alleen van den wensch van den
eigenaar van den tuin afhankelijk,
maar allereerst van de plaatselijke
verhoudingen. Er zijn soorten, die
snel en andere, die langzaam groeien ;
de bloesem van sommige wordt
vernield door late vorst, andere
kunnen daar veel beter tegen ;
sommige hebben een beschutte
plaats noodig, andere staan het best
op een winderige plek, omdat ze
antlers spoedig last hebben van
bloedluizen, sommige vereischen weinig zorg, andere zijn zeer veeleischend
ten opzichte van warmte, voedselrijkdom en losheid van den bodem.
Wanneer dan ook een vruchtboom
op een verkeerde plaats wordt gezet,
kan men zeker zijn van een mislukking.
Het planten van vruchtboomen heeft
liefst in den herfst plaats, van
midden October af. Men kan het
echter den geheelen winter door
doen, wanneer de grond maar niet
bevroren is. Men graaft een kuil
van 1 meter doorsnede, 80 cm. diep.
Als de boom daarin is gezet, wordt
de kuil met losse aarde aangevuld.
De boom moet zoo worden geplant,
dat het begin der wortels juist met
grond is bedekt. Daarbij zorge men,
dat de grond ongeveer 8 centimeter
ligt boven de omgeving, omdat hij
later nog inzakt en er dan een kuil
zou ontstaan, waarin water blijft
staan. jonge boomen worden aan
een paal gebonden, die liefst aan de
windzijde, dus aan den Noordwestelijken kant wordt geplaatst,
zoodat bij sterken wind de bast
van den boom niet door het drukken
tegen den paal wordt beschadigd.
Wil men eerst in het voorjaar planten,
dan doet men goed, reeds in den
herfst of den winter de kuil te graven,
om die goed te laten doorvriezen.
Het is niet wenschelijk, de kuilen
met bijzonder vette aarde te vullen
of te bemesten. Immers zou de boom
dan eerst zeer sterk uitgroeien, en
zoodra de wortels in de gewone

Mesten

aarde komen, zou in den groei een
noodlottige vertraging intreden. Wel
kan men bijzonder zwaren grond
vermengen met wat turfmolm of
aan kalkarmen grond wat kalk
toevoegen.
Het snoeien van vruchtboomen heeft
altijd plaats met een scherp mes of
met een schaar met twee scherpe
kanten, omdat men met een gewone
schaar de takjes zou kwetsen en dichtdrukken. Het snoeien bepaalt zich
in de eerste jaren tot het uitdunnen
van de kruin, zoodat licht en lucht
overal toegang hebben. Het mag
nooit plaats hebben als het vriest.
Vormboomen snoeien is niet te leeren
uit enkele korte voorschriften. Men
late dit over aan den ervaren vakman. Natuurlijk groeiende vruchtboomen behoeven niet gesnoeid te
worden.
Steenvruchten hebben een minder
zwaren bodem noodig dan pitvruchten. Men vermenge daarom
voor de eerste zwaren grond met
wat puin. Aan lichteren grond
voege men flink wat kalk toe.
Kersen gedijen nooit goed in uitgesproken kalkarmen grond.
Het mesten van vruchtboomen heeft
meestal op totaal verkeerde manier
plaats. Men denkt algemeen, dat de
wortels eenzelfden omvang hebben
als de takken ; de wortels gaan
echter veel verder; vandaar dat
het geheel verkeerd is onder de
grens van de kruin een geul te
graven en die met vloeibare mest
te vullen. Op deze wijze worden de
uiterste uitloopers, die alleen in
staat zijn, de mest op te nemen,
niet bereikt. Waar het land om
de boomen wordt geploegd en gemest, is bijzondere bemesting der
boomen gewoonlijk overbodig. Het
best is, het geheele land in den
herfst met een laag mest te bedekken
en deze onder te spitten.
Als de boomen op een grasvlakte
staan, boort men ongeveer 70 cm
diepe gaten in den grond en giet er
vloeibare mest of een oplossing van
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voedingszouten in. De beste tijd
voor het mesten is de late herfst;
vaste meststoffen, die slechts langzaam vergaan, kunnen evenwel gedurende het geheele jaar worden
gegeven. Aileen zij men voorzichtig
met het mesten in den vroegen
zomer, wanneer de knoppen voor
het volgende jaar worden gevormd.
Vooral passe men op met stikstoftoevoeging, daar zich dan ten koste
der vruchtknoppen te veel bladknoppen ontwikkelen. Zoolang de
vruchten zich ontwikkelen, die immers veel water en voedsel noodig
hebben,kan men vloeibare mest geven.
De kweepeer heeft graag een goeden
bodem; ze wordt meestal als struik
of heg geplant. Ook als sierstruik
heeft ze met haar mooie, groote
bloesems waarde.
De verschillende bes-soorten zijn zeer
geschikt voor kleinere tuinen. Ze
hebben slechts weinig plaats noodig,
geven reeds spoedig een bevredigenden oogst zonder veel jaarlijksche
schommelingen en kunnen voor
allerlei doeleinden worden gebruikt.
De wijnstok gedijt slechts op warme
plaatsen, het best als klimplant
tegen een zuidelijken muur.
De aardbei heeft slechts een korten
levensduur. De meeste soorten geven
reeds na vier jaar zoo weinig vruchten, dat ze moeten worden opgeruimd. Ook constateert men dikwijls
een soort moeheid van den bodem,
als men een aardbeibed opruimt en
opnieuw met aardbeien beplant.
Men doet daarom het beste, ieder
jaar een ander bed aan te leggen
en de aardbeien dus langzamerhand
door den geheelen tuin te laten
wandelen. Van Mei of vormen bijna
alle soorten ranken, waaraan een
of meer jonge plantjes ontstaan;
voor de voortplanting zijn het meest
geschikt de plantjes, die zich het
dichtst bij de moederplant bevinden,
dus de eerste of desnoods ook nog
de tweede. Over het algemeen gebruikt men ook niet de rank-plantjes
van moederplanten, die ouder zijn

Kruisbes

dan twee jaar. Na den oogst worden
ze afgesneden en Of dadelijk op de
juiste plaats gezet Of eerst geplant
in een bijzonder los en goed klaargemaakt bed en in September verplaatst naar de definitieve plaats.
Om goed te kunnen uitgroeien heeft
een aardbeiplant ten minste 40 cm.,
groote soorten zelfs 50 A 60 cm.
ruimte noodig. Daar de wortels
niet diep zitten, moet het bed zoo
min mogelijk worden geschoffeld.
Bramen hebben ten onrechte den
slechten naam, dat ze den grond
sterk zouden uitputten en ongebreideld door den geheelen tuin voortwoekeren. Ze hebben niet zooveel
voedsel noodig als bijv. de frambozen.
Men lette erop, vooral als men ze
wil gebruiken voor het beplanten
van heggen, dat ze speciaal naar
het Zuiden en Oosten sterk uitgroeien. Evenals bij de framboos
bepaalt het snoeien zich tot het verwijderen van het tweejarige hout,
dat gedragen heeft.
Frambozen dragen reeds in het
tweede jaar zeer behoorlijk. Ze
houden van matig vochtigen bodem
en halve schaduw, en zuigen den
bodem sterk uit. Na 6 tot 8 jaar
is de grond dan ook uitgeput en
moet deze zeer overvloedig worden
gemest. Ze moeten zeer diep worden
geplant, zoodat de wortelhals ongeveer 10 cm. met aarde bedekt is.
Als ze in het voorjaar worden geplant, moeten ze door afdekken
met compost, stalmest of bladeren
worden beschermd tegen uitdrogen.
Op rijen geplant, moeten deze op
een afstand van 1,5 meter worden
gezet, en de planten onderling 50
tot 70 cm. van elkaar staan.
De kruisbes wordt het best in den
herfst geplant; in het voorjaar zou
het zeer vroeg moeten plaats hebben,
omdat de kruisbes zeer vroeg begint
uit te loopen. De afstand tusschen
de planten moet 1,5 meter bedragen.
Evenals de aalbes moet ze jaarlijks
worden gesnoeid, door het afsnijden
van Lange uitloopers.

Aalbes
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De aalbes bestaat in zwarte, roode
en witte kleur. Van de roode bes
bestaan twee soorten, waarvan de
eene, die van de „ribes rubrum"
afstamt, meer geschikt is voor
lichteren grond en omdat ze vroeg
bloeit, gevoelig is voor late vorst.
De witte aalbes is zoet en zacht van
smaak, vereischt echter meer zorg
dan de roode en stelt ook meer
eischen aan de kwaliteit van den
bodem en de temperatuur. Alle
aalbessen worden liefst als struiken
geplant, die, als ze goed worden
verzorgd, regelmatig en rijkelijk
dragen en tot 25 jaar oud kunnen
worden.
HET HOUDEN EN VERZORGEN
VAN DIEREN
ZOOGDIEREN
De hond. De hond is het oudste
huisdier en het eenige, dat kans
heeft gezien, blijvend vriendschap
met den mensch te sluiten, die zich
dikwijls heeft ontwikkeld tot ware
kameraadschap. Er is vrijwel geen
enkel ander wezen, dat zoozeer
zich aansluit bij zijn meester en
vreugde en smart met hem deelt
als de hond. Voor de meest verschillende doeleinden bestaan er
hondenrassen. Voor den stedeling
met zijn weinige ruimte en weinig
buitenlucht is de kleine hond het
meest geschikt. Zoowel de foxterrier
van allerlei ras, als de keeshond, die
slechts verzorging van zijn haar
vereischt, de eigenwijze takshond
en de sierlijke Pekingees, zijn alle
geschikt voor kleine woningen. Nuttig
zijn de jachthonden, de herdershonden voor de politie, de doggen
als waakhonden. Er is een zekere
mode ook in dit opzicht: sommige
soorten genieten eenigen tijd de
voorkeur, andere worden vergeten,
zooals de eens zeer gezochte mops.
Alle honden hebben dezelfde psychische eigenschappen. Als ze goed
verzorgd worden, hechten ze zich
aan hun meester en hun huis.

Voedering

Trouw is elke hond, al leert de eene
wat vlugger het maken van kunstjes,
terwijI de andere soort meer geschikt
is voor de jacht of voor het bewaken
van een woning.
In hoofdtrekken is ook de verzorging
van alle soorten gelijk. Ze verlangen
reinheid, voldoende, krachtige voeding en een droge ligplaats zonder
ongedierte. De voedering moet bij
voorkeur door den meester zeif
plaats hebben. Deze bestaat uit
vleesch, nu en dan zachte beenderen,
met gebroken rijst, brood of aardappelen. Allerlei etensresten kunnen
daaraan worden toegevoegd, maar
mogen niet de hoofdschotel uitmaken. Hondebrood is voor iederen
hond een voedzaam en goed bijvoedsel. Als drank kan men iederen hond
frisch water geven, slechts de jonge
hond krijgt in het begin van zijn
leven met water verdunde melk.
Het voedsel wordt altijd in een
schoone bak, eens per dag, liefst
's middags, in lauwen toestand gegeven. 's Avonds geve men den hond
slechts weinig te eten.
Wanneer men een hond wil aanschaffen, koope men liefst een jong
dier van ten minste 8 a 10 weken
oud, dat men zeif opvoedt. Beginsel
van elke dressuur is, slaag te vermijden. Niets is zoo'n onaangenaam
gezicht als een hond, die slagen
heeft gehad en kruipend van angst
zijn baas aankijkt. Het is niet
moeilijk, een hond kamerzindelijk
te maken, omdat zindelijkheid in
den aard van het dier ligt.
Geen hond bevuilt zijn eigen ligplaats. Er zijn natuurlijk geduld en
oplettendheid noodig voor deze eerste
dressuur. Om de twee uur moet
de hond op straat worden gelaten.
Merkt men dat het dier in huis
onrustig wordt, dan brengt men het
dadelijk naar buiten. Als de hond
zich ondanks al onze oplettendheid
vergist, dan brengen we hem naar
de plaats van het misdrijf en straffen
hem met booze woorden, maar zonder
te slaan. Iedere hond hoort geen
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onderscheid tusschen verschillende
woorden, maar wel merkt hij het
verschil in toon op.
De eigenlijke dressuur van een hond
begint pas met einde van het eerste
levensjaar. Wanneer men meent,
daartoe de noodige rust en het geduld te bezitten, kan men de africhting zelf ter hand nemen ; is dit
niet het geval, dan doet men beter,
haar over te laten aan de handen
van een beproefden dresseur. Leergierigheid en opmerkzaamheid van
het dier worden beloond met vriendelijke woordjes, liefkoozingen en
lekkernijen.
Wie honden wil houden om ze te
fokken, heeft daartoe allereerst voldoende ruimte noodig en zal ervoor
moeten zorgen, dat hij edele fokdieren aanschaft. De honden paren
in het vroege voorjaar en in den
herfst en werpen na een dracht van
63 dagen drie tot tien jongen. Men
late een moederhond niet meer dan
vier jongen, daar anders het zoogen
teveel van haar krachten vergt.
Een hond kan ten hoogste twintig
jaar oud worden, gewoonlijk is de
leeftijd niet meer dan 12 A 15 jaar.
Hondeziekten kunnen dikwijls door
krachtige voeding, bescherming tegen
kouvatten en reinheid worden vermedal. Een jeugdziekte is de droes,
die besmettelijk is en dikwijls pas
te laat wordt herkend. Ontstoken
oogen, wondeplekken op de slijmhuid van den mond en gebrek aan
eetlust zijn de eerste kenteekenen.
Men behandele het dier niet zelf,
maar roepe dadelijk de hulp van een
veearts in. Hetzelfde is zeer raadzaam ingeval van de veelvoorkomende huidziekten.
De waakhond aan de ketting is
meestal een beklagenswaardig schepsel. Deze dient tegen koude en vocht
te worden beschermd. Een goed
beschutte ligplaats, met een dikke
stroolaag en in den winter een warme,
dichte zak vOer de opening van het
hok zijn absoluut noodzakelijk. Men
geve het dier ten minste eens per

Dracht

dag gelegenheid, zich vrij te bewegen, door hem van de ketting los
te maken.
De kat. Onze huiskat stamt of van
de Egyptische wilde kat, die in
Nubia het eerst aan het huis werd
gewend en bij den dood van haar
meester dikwijls als mummie tegelijk
werd begraven. De kat is een nuttig
huisdier in den strijd tegen de
muizen, maar wordt een gevaarlijke
plaag, wanneer men haar zonder
toezicht laat zwerven, en niet den
moed heeft, pasgeboren jongen te
dooden, maar ze laat verwilderen.
Men kan als dierenvriend zonder
twijfel van zijn kat gaan houden,
maar men mag nooit vergeten, dat
alle katten roofdieren zijn, die zonder
toezicht gelaten, enorme schade
kunnen aanrichten in de vogelwereld.
Niemand kan bezwaar hebben tegen
een kat, die met verstand wordt
behandeld. Men kan zelfs het roofdier-instinct onderdrukken, zooals
het voorbeeld bewijst van Brehm,
die een kat liet rondloopen in zijn
voli ere. Verwilderde katten zijn echter bloeddorstige roofdieren.
De kat is hoofdzakelijk vleescheter
en men geeft haar afwisselend rauw
en gekookt vleesch met allerlei
etensresten en brood als voedsel.
Graag eet ze ook rauwe, gekookte
of gerookte visch. Visch heeft door
haar rijkdom aan fosfor een gunstigen
invloed op den glans van het vel.
Daarnaast geve men melkpap met
havermout of griesmeel, die speciaal
voor jonge katten zeer geschikt is.
Als drank wordt melk gegeven.
Omdat de kat een nachtdier is,
neemt ze graag 's avonds voedsel
tot zich, zoodat ook 's avonds
voedsel moet klaar staan. Veel katten
lusten naast vleesch ook groente,
als spinazie, boonen of peentjes.
Katten hebben de gewoonte, hun
uitwerpselen onder den grand te
stoppen. Daarom zette men een
platte bak met zand gereed, waaraan
ze gemakkelijk gewend raken.
De dracht duurt ongeveer 60 dagen

Ziekten
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Er worden 4 tot 6 jongen geworpen.
De moeder toont een roerende liefde
voor de jongen, die blind geboren
worden, en den negenden dag de
oogen openen.
Den laatsten tijd is een groote liefhebberij voor katten ontstaan ; op
tentoonstellingen ziet men prachtige
exemplaren van Angora-, Perzische
en Siameesche katten.
De ziekten der katten zijn voornamelijk huidziekten, die alle besmettelijk zijn. Omdat desinfectiemiddelen vaak niet verdragen worden, is het noodzakelijk, het dier
te laten behandelen door een veearts.
Het dieet is in dit geval belangrijk
en moet uit afwisselende kost bestaan.
Het fokken van pelsdieren. In de
laatste jaren heeft het fokken van
pelsdieren een grooten omvang aangenomen. Men meende vooral, zich
op deze wijze een aardige bijverdienste te kunnen verschaffen. In
den beginne fokte men zonder
onderscheid een groot aantal verschillende dieren. Eerst langzamerhand ontdekte men, dat men zijn
Joel voorbij geschoten was. Slechts
een klein aantal der vele pelsdierfokkerijen heeft weten stand te
houden.
Het gaat er om, uitstekende fokdieren in daartoe aangelegde farms
te laten voorttelen en daardoor
kostbare nakomelingen te kweeken,
wier huid een goed handelsartikel
vormt.
In de eerste plaats moet de fokkerij
van zilvervossen worden genoemd.
Niet ieder klimaat is echter voor
dit dier uit het Noorden geschikt.
Bovendien is het noodig, nu en dan
nieuw bloed toe te voeren, om de
pelzen der nakomelingen op peil te
houden. Zilvervossen zijn vrij duur,
en er Is veel vakkennis noodig, om
een zilvervossenfarm rendeerend te
doen zijn.
Het konijn is vooral den laatsten
tijd sterk op den voorgrond gekomen,
omdat het als leverancier van bont

Konljnenhok

meer dan vroeger wordt gefokt.
Het is dan ook heel gemakkelijk te
houden, omdat het heel weinig
eischen stelt, zelfs met het kleinste
hok tevreden is en kan Leven van
den afval van het huishouden. Er
zijn zooveel soorten, dat ieder er
een kan uitkiezen, dat hem het best
aanstaat. Wie over slechts weinig
ruimte beschikt, zal zich op een klein
ras toeleggen, wie meer plaats heeft
houdt groote konijnen, die een
flinke hoeveelheid vleesch leveren.
Het meest gezocht is tegenwoordig
het middelgroote, snelgroeiende ras,
dat zoowel terwille van het vleesch
als om de pels voordeelig is.
Het konijnenhok bestaat uit een
eenvoudige kist, die van voren met
gaas is afgesloten. De bodem wordt
een weinig schuin naar voren hellend
gemaakt, zoodat het vocht er niet
op blijft staan. Turfmolm met een
laag stroo of hooi komt op den
bodem te liggen. Twee bakken voor
voedsel en drinken, die beide steeds
schoon gehouden moeten worden
en zoo zwaar zijn, dat ze niet door
de dieren kunnen worden omgeworpen worden in een hoek gezet.
Het konijnenhok kan zonder meer
in de buitenlucht worden opgesteld.
Men behoede de konijnen slechts
voor vocht en tocht. Daartoe wordt
het van boven, van achteren en
opzij met asfaltpapier bedekt. Een
zak voor de deur houdt koude en
tocht buiten. De mannetjes komen
afzonderlijk in een hok, de wijfjes
met de jongen in een ander. Het
voedsel bestaat uit keukenafval,
wortelen, bieten en droge koolbladeren. Gelegenheid tot knagen
krijgen de konijnen door een stuk
droog brood of versch rijshout in
het hok te leggen. Tijdens de dracht
en om een mooie pels te krijgen,
voert men bovendien met haver.
Als drank dient water; alleen gedurende het dragen en het zoogen
krijgt het wijfje met water verdunde
melk. In het voorjaar begint het
fokken, waarbij voor goede fok-
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dieren gezorgd moet worden. Na
het dekken wordt het wijfje verwijderd; het werpt na 30 tot 35
dagen. In dezen tijd moet voor
overvloedig voedsel en water gezorgd
worden. Konijnen, die haar jongen
niet met zorg behandelen, zijn ongeschikt voor de teelt. Na tien dagen
worden de jongen ziende, en als ze
drie weken oud zijn, zijn ze reeds
zelfstand ig.
Na 8 weken worden de dieren langzamerhand van de moeder gescheiden, en na 3 maanden worden
mannetjes en wijfjes gescheiden.
Meer dan drie worpen per jaar verlange men niet van een konijn.
Het slachten dient zoo snel mogelijk
plaats te hebben. Men slaat het
konijn met een houten hamer of
ijzeren staaf zoo hard mogelijk
achter den kop, waardoor het meestal
onmiddellijk gedood wordt, en opent
den halsslagader om het te laten
leegbloeden. Het vel wordt zorgvuldig van alle vleeschdeelen gereinigd en op een plank strak uitgespannen.
Het Guineesch biggetje verheugt
zich vooral in de liefde der kinderen.
Het is een onschuldig knaagdiertje,
dat in allerlei kleurvariaties wordt
gefokt. Ze zijn alle tevreden met een
klein kistje, waarvan de bodem
met turfmolm is bedekt; beter is
het echter ze in een dergelijk hok
als voor de konijnen, te houden.
Het voedsel is eveneens hetzelfde
als dat van konijnen. Des zomers
kan men ze zelfs vrij laten rondloopen, mits ze een onderkomen
hebben voor ongunstig weer.
Men houde eenige wijfjes met een
mannetje, aangezien ze elkaar zeer
goed verdragen. De wijfjes werpen
elke 8 weken 2 tot 4 jongen. Deze
jongen leven reeds 12 uur na de
geboorte geheel als de volwassen
dieren.
Een stuk oudbakken brood en
versche takjes geven de diertjes de
gelegenheid, hun snijtanden te gebruiken. Ze zijn tegenover den

Ratten

mensch volstrekt niet schuw; als
men voldoende voor de reinheid
zorgt, kan men ze zelfs in de kamer
houden.
Het eekhoorntje. Dit is een alleraardigst huisdiertje, mits het van
zeer jeugdigen leeftijd af wordt
opgevoed. Jonge eekhoorntjes zijn
meestal bij een handelaar in dieren
wel te krijgen. Men voedt ze eerst
met de melkflesch, later met zemelen
in melk, totdat ze zoo groot zijn, dat
ze vast voedsel beginnen te eten,
zooals zonnebloempitten, haver, beukenootjes, dennenaalden en hazelnooten. Van jongs af aan opgevoede
dieren kennen zeer goed hun verzorgers en hun gezin, waar tegenover
ze allerminst schuw zijn. Tegenover
vreemden gedragen ze zich wantrouwend. Men bouwe, liefst op een
balkon, een hooge kooi van gaas
met een kistje als slaapplaats. In
de kooi komen wat takken, waarin
ze kunnen klimmen. De trommels,
waarin de eekhoorntjes soms ook
in dierentuinen worden opgesloten,
zijn ten eenenmale te verwerpen
als dierenkwelling.
Van jong opgevoede eekhoorntjes
kan men veel genoegen beleven,
oud-gevangen dieren blijven steeds
schuw. Tamme eekhoorntjes kan
men zelfs in de kamer vrij laten
rondloopen, hoewel dan het gevaar
bestaat, dat meubels worden afgeknaagd. Men geve de diertjes gelegenheid om te knagen door nu
en dan wat denappels mee te brengen
en ze wat versche twijgjes te geven.
Alle jonge huisdieren geve men
tweemaal per week vijf druppels
van het vitamine-preparaat Vigantol
in het voedsel. Aangezien het eekhoorntje in wilden staat een roofdier
is, hebben ze nu en dan ook graag
een rauw ei of een gedoode musch.
Witte muizen en ratten worden dikwijls ook gehouden als bijverdienste,
omdat ze in klinieken en laboratoria
veel gevraagd worden voor proeven.
Ratten houdt men het best in een
goed gesloten kooi van gaas met
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kleine mazen en brengt alleen voor
het fokken, dus ongeveer om de zes
weken het mannetje bij het wijfje.
De jongen zuigen twee weken en zijn
dan zelfstandig, en eten hetzelfde
voedsel als de ouden, dus haver, gerst
en andere zaden. De doordringende
onaangename lucht is van dien aard,
dat er een aparte, warme ruimte voor
moet worden afgezonderd. Men kan
daarvoor het best een niet al te donkere kelder bestemmen. Het voedsel
moet men goed afsluiten, daar anders
wilde ratten en muizen worden aangelokt. Muizen kan men in grooter
aantal bij elkaar houden. De kooi
wordt bekleed met watten of turfmolm. Een variatie is de Japansche
dansmuis. die tengevolge van een
anatomische vervorming van het gehoorapparaat zich meestal in een
cirkel voortbeweegt.
Apen zijn ook alleraardigste huisdieren. Ze zijn zelfs zeer geliefd wegens hun hooge ontwikkelingsgraad
en hun tamheid. Jammer, dat ze,
ook bij de grootste reinheid, een doordringende geur hebben. Apen zijn
lang niet zoo gevoelig, als men gewoonlijk meent, en kunnen in gevangenschap vrij lang leven, wanneer
ze goed worden verzorgd. Behalve
etensresten, geve men ze vooral veel
fruit. Daarbij mengt men twee maal
per week vijf tot tien druppels Vigantol in het voedsel, afhankelijk van de
grootte der dieren. Ze zijn voor koude
minder vatbaar dan voor tocht en
vochtig weer. Grootere soorten kan
men moeilijk anders houden dan in
een kooi of aan een ketting, terwijI
men ze nu en dan ander toezicht een
wandeling toestaat. Apen zijn geen
speelgoed voor kinderen, die ze gewoonlijk plagen. Dat maakt ze valsch
en boos. Dergelijke eigenschappen
zijn altijd slechts het gevolg van een
slechte opvoeding. Alle apen hebben
graag een kistje met een ervoor hangend doek om in weg te kruipen en
te slapen.
De gewone egel komt in onze bosschen veel meer voor, dan men ge-
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woonlijk meent. Zelfs volwassen
egels gewennen spoedig aan het huis
en zijn omgeving en zijn nuttig als
verdelgers van ongedierte. Ze voeden
zich met vleesch, vruchten en rijst.
Ze leeren spoedig hun voedingsplaats
te vinden ; ze slapen den heelen dag
in een kist met een laag hooi. Men
kan een egel gemakkelijk op een
balkon houden en des avonds in de
kamer te eten geven. Ook kan men
van Baas, dat een flink eind in den
grond is gegraven, een hok maken.
De egel leert spoedig zijn schuwheid
tegenover den mensch af. Het ongedierte, dat pas gevangen egels gewoonlijk met zich dragen, verdwijnt
vanzelf, wanneer men het nachtleger dikwijls vernieuwt. Evenals in
de natuur moet men den egel de gelegenheid geven den winter in rust
door te brengen. Na flinke voedering
bergt hij zich op in een kist met een
flinke laag hooi. In het voorjaar komt
hij dan weer te voorschijn en stort
zich uitgehongerd op het hem voorgehouden voedsel. Zelfs met honden
sluit de egel op den duur vriendschap.
VOGELS
De kip is wel de meest gezochte en
nuttigste van alle vogels. Ze werd
oorspronkelijk ingevoerd uit Azie,
maar was spoedig aan ons klimaat
gewend en verbreidde zich daama
over de geheele wereld. De kip is nuttig door haar eieren, mest, veeren en
vleesch. Men kan, naar eigen verlangen, in het voorjaar een kloek en
goede broedeieren koopen, of zich
dadelijk een toom kippen aanschaffen. Bij de keuze van het ras, dient
men zich af te vragen of men goede
legsters wil hebben of kippen, die
een grooten voorraad vleesch leveren.
Alle lichtere soorten zijn goede legkippen, maar hebben een ruime loopren noodig ; de kuikens groeien snel
en zijn sterk; de volwassen exemplaren worden gemiddeld 2 kilogram
zwaar. Minder loopruimte vergen de
middelzware soorten; het zijn eveneens goede eierproducenten; som-
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mige blijven zelfs in den winter aan
de leg; hiertoe behooren o.a. de bekende Wyandottes en de Rhode Islands. De veel voorkomende Orpingtons behooren tot de echte vleeschkippen ; ze worden 4 kilogram zwaar,
leggen weinig, bijna uitsluitend des
winters, hebben weinig loopruimte
noodig, en zijn goede broedsters.
Van groot belang is de inrichting van
het kippenhok. Het nachthok moet
zoo hoog zijn, dat het gemakkelijk
schoongemaakt kan worden en zoo
groot, dat 5 a 6 kippen 1 vierkanten
meter ruimte hebben. Ongeveer 1/2
meter boven den grond worden zitlatten aangebracht van omstreeks
6 cm breedte. De nesten worden
rondom aan de wanden bevestigd en
moeten iedere week worden schoongemaakt. Op den grond wordt een
laag zand met turfmolm aangebracht,
die later uitstekend als mest is te gebruiken. Twee maal per jaar wordt
het hok grondig schoongemaakt en
gekalkt. Wanneer men de kippen niet
vrij in zijn tuin kan laten rondloopen,
dan maakt men een ren, waarvan de
bodem met asch, turfmolm of mortelkalk wordt vermengd. lederen dag
moet deze bodem flink worden omgeharkt.
Het voer wordt gegeven in bakken,
die pijnlijk schoon moeten worden
gehouden. In den drin kbakmoet steeds
zuiver water aanwezig zijn. De aard
van het voedsel is geheel afhankelijk
van de vraag, of de kippen al of niet
vrij rondloopen. Over 't algemeen
geve men 's morgens graan, 's middags zacht voedsel, gekookte aardappelen, tarwezemels enz. en's avonds
gemengd graan, bestaande uit 3 deelen gerst op een deel haver of tarwe.
Bovendien groen voeder, en in den
winter beetwortels en kalkmortel.
Om kippen te fokken heeft men een
zeer sterk dier noodig van 2 a 3 jaar
oud. Het broednest bestaat uit een
kist van 50 cm. in het vierkant, gevuld met turfmolm. Een droge kelder of een niet te fel verlichte zolder
zijn daarvoor zeer geschikt. De kloek

Tuberculose

wordt dagelijks van het nest genomen en gevoerd. De kuikens hebben
in het begin veel warmte noodig;
het eerste voedsel krijgen ze na 48
uur. Dit bestaat uit in den handel
verkrijgbaar kuikenvoer of een mengsel van fijngemaakt wittebrood met
een hardgekookt ei. Na een maand
gebruiken ze graan en zacht voedsel
precies als de volwassen hoenders.
Het is zeer gewenscht, de kuikens,
die veel op elkaar gelijken, te merken
door gekleurde ringetjes om de pooten.
Kippen zijn dikwijls onderhevig aan
allerlei ziekten. Meestal is de oorzaak te vinden in een onreine omgeving of in een tochtig en vochtig
nachthok. Bij besmettelijke ziekte
moeten de aangestoken dieren dadelijk worden geisoleerd en het geheele
hok grondig gereinigd en gedesinfecteerd. Vooral kippen, die men koopt
ter uitbreiding van zijn toom moeten
een paar dagen apart worden gehouden. Ingeval van besmettelijke ziekte
moet men altijd een veearts te hulp
roepen. Een der veel voorkomende
ziekten is de diphtherie. De kippen
zijn lusteloos, de snavel en de neusgaten vertoonen een taaie afzetting.
De behandeling bestaat uit het afkrabben van deze afgezette laag en
het penseelen met jodium-tinctuur
van de aangedane slijmhuid. Diarrhee
ontstaat door onjuiste voedering of
te koud water. Men menge in het
geweekte voedsel een mespunt ijzervitriool. Maden nestelen zich gaarne
onder de vleugels en onder de veeren
van de onderborst. De hierdoor aangetaste dieren warden afzonderlijk
geplaatst en met een goed ontsmettingsmiddel grondig ingewreven. Het
veerenpikken kan een gevolg zijn van
gebrek aan kalk. Men doet daarom
wat fosforzure kalk in het voeder en
geeft de dieren zooveel mogelijk gelegenheid vrij rond te loopen. Tuberculose verloopt langzaam en is ook
besmettelijk. Bij het doorsnijden van
de lever van een hierdoor aangetaste
kip vindt men daarin harde plekken.
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Afslachten is het eenige middel om
uitbreiding over andere kippen te
voorkomen. Verstopping wordt genezen door een theelepel ricinus-olie
aan het voedsel toe te voegen alsmede door veel afwisseling te brengen in het voedsel in den vorm van
groen voedsel en groente-afval. Kalkpooten worden veroorzaakt door maden. Hiertegen helpen afdoend het
flink reinigen van het hok met groene
zeep, gevolgd door desinfectie met
creoline.
Duiven. Ook bij het houden van deze
aardige vogelsoort, maakt het een
groot verschil uit, welk doel men zich
daarbij voor oogen stelt. Is het den
liefhebber alleen te doen om, vorm
en kleur, dan schaft hij zich rasexemplaren aan, wordt lid van een
der vele duivenhoudersvereenigingen
in ons land, zendt zijn dieren nu en
dan naar tentoonstellingen en heeft
dan de voldoening van een bekroning. Men kan echter, behalve de
vreugde van het duivenhouden ook
het nut in het oog houden ; in de keuken zijn ze zeer welkom, terwijl ook
de mest te gebruiken is, en men zich
een kleine bijverdienste kan verschaffen door duiven te fokken en te
verkoopen. De duif, terwille van het
voordeel gehouden, is een niet veeleischend dier, dat deels zijn eigen
voedsel opzoekt en in tegenstelling
met de dikwijls te verfijnde rasduiven, aan weinig ziekte onderhevig
is. De hoofdzaak is de wijze, waarop
de duiven worden ondergebracht. De
ouderwetsche, aan weer en wind
blootgestelde duiventil is te verwerpen. Liefst bouwe men het hok tegen
den warmen muur van een stal of
schoorsteen, of men neme een deel
van een schuur of stal. Belangrijker
dan warmte is nog de bescherming
tegen tocht en vocht. Per duif rekene
men op 1/2 vierkanten meter bodemoppervlak. De naden tusschen de
planken van den wand moeten worden dichtgestopt en daarna moet de
geheele wand worden gekalkt, om
het ongedierte geen gelegenheid te

Het broeden

geven, zich te ontwikkelen. Om goed
te gedijen hebben duiven Licht en
lucht noodig. Twee maal per jaar
wordt het inwendige van het hok
gewit met kalkmelk, waarvan per
liter drie theelepels lysol of creoline
worden toegevoegd. Op den bodem
komt een laag van eenige centimeters
zand met kalkmortel, die iederen
morgen wordt omgeharkt. Eenige
vlieggaten worden aangebracht op
een hoogte van 1 , meter, opdat de
/ uit kunnen valjonge duiven er niet
len. Een schuif, die met een touw
over een katrol kan worden geopend
en gesloten, dient om het hok 's nacht
of te sluiten. Men doet goed, vOOr de
vliegopeningen een kleine gazen kooi
te mazen, die eveneens met een schuif
kan worden geopend en gesloten, en
die dient, om de jonge duiven eerst
aan hun omgeving te wennen. Binnen
in het hok maakt men zitlatten, die
5 cm. breed en aan de kanten afgerond
zijn. Liefst make men ze uitneembaar. Van kisten hout worden nestkastjes vervaardigd. Het voedsel
wordt in den tuin gestrooid, of bij
ongunstig weer gegeven in lange,
smalle bakjes in het hok. Twee dingen mogen verder nooit ontbreken :
een bakje met frisch water om te
drinken en een groote schotel water
om te baden. Het eenige voedsel, dat
men moet geven, is graan ; de rest
zoeken de duiven zelf. Het best zijn
gerst, rijst, tarwe, gierst, wikke en
erwten. Onmisbaar zijn balletjes, die
men zelf maakt van leem, kalkmortel, zout en anijs. In den winter voert
men twee maal per dag, overigens
slechts eenmaal, n.l. des namiddags.
Nauwkeurige voeding is een voorwaarde voor een goeden groei der
dieren. Wanneer men paren bezit,
die goed bij elkaar passen, begint
het broeden reeds in Januari. Noodzakelijk is, de broednesten vrij te
houden van ongedierte door grondige
desinfectie, het strooien van insectenpoeder. Na 18 dagen komen de jongen
te voorschijn en worden dan door de
ouders uit hun krop gevoerd. 8 dagen

De rui en ziekten

377-378

later eten ze reeds graan, en als ze
vier weken oud zijn, verlaten ze het
nest. Men zoekt dan de beste exemplaren uit voor het verder fokken en
slacht de andere. Na 18 dagen doet
men goed het nest te vervangen door
een frisch ander nest. Als een broedsel mislukt, ligt dat aan te hoogen
ouderdom der dieren of aan het feit,
dat ze bloedverwanten waren. Duiven
kunnen tot hun zesde jaar jongen
telen. De ouderdom van duiven kan
men bepalen naar de dikte en hardheid van de ringen om de oogen en
naar de dikte der pooten en teener'.
De rui en ziekten. De rui is een natuurlijk verschijnsel, dat in den herfst
optreedt en omstreeks zes weken
duurt. In dezen tijd geve men ruim
voedsel en kalk. Aanbeveling verdient, per liter drinkwater een theelepeltje gezuiverd zoutzuur toe te
dienen. De beste voorbehoedmiddelen tegen ziekten zijn reinheid, goed
voeder en zuiver drinkwater. Zieke
dieren, die opvallen door lusteloosheid, moeten dadelijk worden afgezonderd. Ziekten der veeren worden
door maden veroorzaakt. Insectenpoeder helpt, terwip tevens het hok
moet worden schoongemaakt en gekalkt. Verstopping geneest men door
drie druppels ricinusolie in den snavel te gieten. Diphtherie is te herkennen aan een taai beslag in de
keel. De dieren moeten worden gedood. Bij diarrhee de daaraan lijdende
dieren afzonderen, V, gram subliniaat
op 3 liter drinkwater geven, en verder warmhouden. Het is niet mogelijk in een kort bestek een overzicht
te geven van de tallooze soorten en
rassen der duiven. Men vindt een dergelijk overzicht in speciale handboeken.
De gaps, die in tegenstelling met de
algemeen gangbare opvatting vrij
snugger is, zich spoedig aan een
mensch hecht en zelfs kan worden
afgericht tot het doen van kunstjes,
kan in een niet al te klemen tuin met
een vijvertje van ten minste 1 meter
middellijn gemakkelijk worden ge-
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houden. Het is het best een mannetje
te plaatsen bij 10 A 15 wijfjesganzen,
en voor de teelt dieren te nemen van
ongeveer twee jaar. De dieren beginnen eind December te leggen. Ze
nestelen gaarne in een halfdonkeren
stal met wat twijgen. Gemiddeld worden 10 A 12 eieren gelegd. Men zette
verschillende broedende ganzen niet
bij elkaar, daar er anders vechtpartijen ontstaan. In de buurt worden water en voedsel neergezet, en
als het broedende dier eet worden de
eieren en het nest onderzocht op verontreiniging. Men kan de eieren ook
laten uitbroeden door kalkoenen of
groote kippen. De uitgekomen kuikens worden in een kist met wollen
doeken bij de warme kachel geplaatst
en krijgen de eerste 48 uur Been voedsel. Daarna geeft men gekruimeld
roggebrood, vermengd met een hard
gekookt ei. Wat later wordt groenvoer, gerst en rijst gevoerd. Nog later
brengt men met gekookte rijst, fijngemaakte aardappelen en geweekte
granen afwisseling in het eten. Groen
voedsel is belangrijk en mag niet ontbreken. Na zes weken worden de
jongen evenals de oudere dieren gevoerd met graan-, groen- en geweekt
voedsel. Dit laatste kan men maken
uit een mengsel van aardappelen,
zemelen en karnemelk. Verder vergete men nooit versch water en kalkmortel. Het nachthok moet hoog zijn,
om goed te kunnen worden gelucht.
Men zorge steeds voor schoon stroo,
zoodat de dieren droog kunnen liggen. Om ze te mesten, worden de
ganzen in een klein hok opgesloten
en iedere drie uur gevoed met ballen
van gerstemeel. Ziekten zijn meestal
het gevolg van kouvatten en kunnen
worden voorkomen door een warm
hok en goed voedsel. Vergiftiging
komt soms voor bij ganzen door het
eten van giftige planten in de weide,
waarin ze vrij rondloopen.
De eend wordt evenals de voorgaande
vogels, ook reeds sinds eeuwen door
den mensch gekweekt. De eend eet
alles en is daarom gemakkelijk te
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houden. Men geve allerlei etensresten
uit de keuken met wat graanvoedsel.
Groenvoer zoeken de dieren zelf, als
men ze vrij laat rondloopen. Voor
fokdieren kan men een krachtig voedsel samenstellen uit 4 deelen aardappelen, 2 deelen gerstezemelen, 1
deel vleeschmeel en 1 deel fijngehakt
vleesch van vogels. Een levensvoorwaarde is een vijvertje of althans een
groote bak water. Tegen koude zijn
de eenden uitstekend bestand, het
hok moet slechts tegen tocht en vocht
zijn beschermd. Op den bodem legge
men een laag turfmolm en daarop
grof stroo. Men doet goed, als men
het hok afsluit met wegneembaar
gaas, om daardoor de eenden te
dwingen, hun eieren 's morgens in het
hok te leggen. Het broed-instinct
hebben de eenden bijna altijd verloren, en daarom kan men de eieren
het best door een kip laten uitbroeden. De jonge eenden laat men de
eerste dagen van hun leven in een
verwarmde ruimte van 25-30°C. Na
een week laat men de temperatuur
langzamerhand dalen tot 20°, en
daarna kan men de kuikens overdag
buiten laten loopen. Het is niet gewenscht, de kuikens lang bij de kip
te laten, omdat deze het zeer vochtige voedsel der jonge eenden niet
kan verdragen. Als ze vier weken oud
zijn, leven de jongen reeds geheel op
dezelfde wijze als de voiwassen eenden. Men voert de kuikens in de
eerste levensdagen met een dikke
pap van wittebrood, magere melk en
hardgekookte eieren. Na een dag of
vier begint men daar doorheen gemalen gerst en fijngemaakte garnalen
te mengen en voert men tevens wat
groen voeder. Als ze tien jaar oud
zijn, geeft men afwisselend gemalen
macs, haver, gerst en boekweit en natuurlijk het onmisbaar groene voedsel. Aan het eind van de eerste maand
komt in de plaats der gebroken granen een mengsel van zemelen en
vischmeel. Onontbeerlijk is een flinke
bak water, dat steeds zuiver gehouden moet worden. Het paren heeft
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reeds in Februari plaats. Als de eend
zes jaar is, is het hoogtepunt bereikt
van haar legcapaciteit en men slacht
dan het dier. Ziekten kan men slechts
in de kiem verstikken door het slachten der aangetaste eenden. Op weiden en akkers doet een eend nuttig
werk door het verdelgen van schadelijke insecten, in tuinen kan het
dier veel schade aanrichten door zijn
wroeten en woelen.
SIERVOGELS
De pauw is uit

Voor- en Achter-Indie
afkomstig, maar reeds sinds vele
eeuwen ingeburgerd. Men kan hem
houden overal waar boomen staan,
dus in groote tuinen en parken. Als
hij vrij kan rondloopen, zoekt hij
zelf het grootste deel van zijn voedsel, maar komt op vaste tijden naar
huis om graan te eten. Aileen tijdens
de rui is het noodig, den pauw bijzonder krachtig te voeren met vleeschmeel, kalk en gierst. Tijdens den paartijd, die in Maart begint, ontplooien
de mannetjes de geheele pracht van
hun vedertooi. Het wijfje legt vier
tot zes eieren, die op den grond in
20 dagen worden uitgebroed. De kuikens moeten met veel zorg worden
beschermd tegen vocht en koude en
loopen een half jaar lang achter de
moeder aan. Er zijn talrijke soorten,
het meest bekend is de groene pauw
met eel., witte variatie.
Uit Azle komt de fazant, die bij
behoorlijke verzorging zich in gevangenschap zonder bezwaar voortplanten. Ze zijn tegen den winter
bestand en dus slechts gevoelig voor
vocht en een natten grond. Het best
aarden ze in een groote voliere, waarin op den grond palm- en jeneverbesboompjes worden gezet. Een deel
van den bodem wordt belegd met
graspollen. Alle soorten zaad kunnen
als voedsel dienen. Bovenaien is in
den handel speciaal fazantenvoeder
verkrijgbaar. Na den paartijd in Februari of Maart legt het wijfje de
eieren in een kuiltje en broedt 28
dagen. De kuikens geeft men melk,

Een bron van veel genoegen, mits goed verzorgd, is het siervisschenaquarium.

•

Tuinaanleg zonder paden en met een groot gazon
(Tuinarch. H. ROETERS VAN LENNEP).
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waarin een gekookt ei, gebroken gerst
en fijngemaakt witbrood met een
weinig vleeschmeel. De jongen moeten vooral tegen vocht worden beschermd. Het mannetje krijgt pas in
den loop van het tweede levensjaar
zijn prachtige veeren. De paren moeten steeds afzonderlijk worden gehouden, daar anders vechtpartijen op
leven en dood ontstaan tusschen de
haantjes. Men wake vooral tegen het
paren van bloedverwante dieren, anders mislukt het broedsel. Van de
vele soorten noemen we de prachtige
goudfazant, de bekende jachtfazant,
de trotsche koningsfazant en de witte
zilverfazant.
Het parelhoen, dat men tegenwoordig dikwijls ziet, komt uit Afrika.
Voorwaarden voor zijn gezondheid
zijn een warm hok, overvloedig groen
voedsel en vrijheid van beweging. In
den loop van een jaar legt een hennetje 50 tot 80 eieren. De jongen
groeien snel op en veranderen tevens
van kleur.
Wie de beschikking heeft over groote
watervlakten, kan die verlevendigen
met een paar zwanen. Aan alle verlangens van deze dieren wordt voldaan met stroomend water, rijkelijke
natuurlijke voeding, een eenvoudig
plankenhok voor den winter en een
eilandje om te nestelen. Behalve het
voedsel, dat ze zeif zoeken, geeft men
de zwanen roggebrood, hennep, garnalen en groen voeder, als sla, wortelen en dergelijke. Er zijn groote en
kleine soorten. De zwaan legt 5 A 6
eieren vroeg in het voorjaar. Na een
broedtijd van 35 tot 40 dagen komen
de jongen te voorschijn, die in den
beginne zeer vatbaar zijn voor vocht
en koude.
ZANGVOGELS
behooren tot de meest geliefde kamergenooten van den mensch. Ze verschafferi ons vreugde door hun gezang, hun mooi-gekleurde veeren en
dikwijls ook door hun tamheid. Men
houdt ze in een kooi in de kamer, die
men zoo groot kan maken als men
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wil, of men richt een klein vertrek in
het huis in als vogelkamer. Dikwijls
is het ook mogelijk, met gaas een
stuk van een kamer of een balkon af
te schieten, zoodat ze zich volkomen
vrij kunnen bewegen. Welke vogels
men aanschaft hangt volkomen af
van ieders persoonlijken smack. Er
is geen sprake van, dat het houden
van vogels dierenmishandeling zou
zijn, wanneer ze behoorlijk worden
verzorgd althans. In de natuur bereikt een vogel slechts zelden een zoo
hoogen ouderdom als in een kooi. Het
verzorgen van vogels kweekt bovendien liefde tot de natuur en is een
ontspanning van uitstekende soort.
De kamervogels, waarvan men zoowel de binnenlandsche als de uitheemsche soorten in huis kan houden,
hebben een verschillende verzorging
noodig in verband met hun voedsel.
Er zijn n.l. twee soorten ; een deel
voedt zich met zaden en graan, terwijl andere, waaronder de beste zangvogels behooren, zooals de nachtegaal, verschillende soorten lijsters,
het roodborstje, de bastaardnachtegaal en het winterkoninktje insecteneters zijn en zacht voedsel moeten
hebben.
Voor de graaneters neemt men liefst
een metalen kooi, die gemakkelijker
te reinigen is en meer bescherming
biedt tegen ongedierte. Een kooi met
tralies of gaas, die zoo nauw moeten
zijn, dat de vogel zijn kopje er niet
tusschen kan wringen, veerend aangebrachte zit-stangen en een vierkante of hoogstens zeshoekige vorm
zijn het meest geschikt. Ronde kooien
zijn niet doelmatig. De uitschuifbare
bodem wordt bedekt met een laag
zand, waarin kalk of fijngemaakte
eierschalen zijn gemengd en dagelijks
gereinigd. Eet- en drinknapjes moeten
pijnlijk schoon gehouden worden. Men
kan over de beste voeding in een
vogelhandel advies vragen. Men
plaatse in de kooi een schotel met
water om te baden, dat dagelijks ververscht wordt en met nieuw lauw
water wordt gevuld. Punctueele voe13
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dering is van het grootste belang. Het
is niet aan te raden, zelf de verschillende soorten zaad voor de graaneters te rnengen ; wel kan men dat
doen met het zachte voedsel voor
de vogels, die dat eten ; daartoe ontdoet men een stuk oudbakken wittebrood van de korst, weekt het en vermengt het daarna met evenveel fijngemaakt mager, gekookt rundvleesch
of runderhart. Bovendien mengt men
er ongeveer een vierde zooveel lijsterbessen, krenten en vlierbessen doorheen. Naarmate de vogels kleiner zijn,
is het aan te bevelen, er ook nog wat
versche zoete kaas en miereneieren
doorheen te doen. Ook fijn geraspte
worteltjes eten de vogels gaarne. In
den zomer vangt men op een weide
gemakkelijk met een schepnet de absoluut noodzakelijke levende insecten. In de plaats daarvan kan men
ook in een winkel versche z.g. „meelwormen" (eigenlijk larven daarvan)
koopen. Een vogel ter grootte van
een roodborstje moet per dag na het
zachte voedsel (dat ook gereed in den
handel te koop is) ongeveer 8 A 10
rneelwormen hebben. Kleinere vogels
naar verhouding minder. In dierentuinen voert men de meer teere vogeltjes, die zacht voedsel eten, met
een universeel voedsel, dat bestaat
uit geweekte miereneieren, fijngewreven zemelen, zoete kaas, gekookt eiwit met een weinig geraspte wortelen
en stuk gemaakte hennepzaden. Alle
vogels houden van versche twijgjes
van boomen en struiken.
De kooi voor deze zachtvoedsel-eters
bestaat uit een smalle, rechthoekige
kooi, waarvan de achterwand van
hout is, terwiji de bovenkant wordt
gevormd door een stuk wasdoek om
te voorkomen, dat de vogels zich
bezeeren als ze er tegenaan springen.
De zit-latjes, die eenigszins moeten
veeren, moeten zoover mogelijk van
elkaar verwijderd zijn, omdat deze
vogelsoorten gaarne ver springen.
Voor op den grond levende dieren,
als kwartels, heeft men in 't geheel
geen zitstokken noodig, maar men
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belegd een deel van den bodem met
een graszode, die van tijd tot tijd
vernieuwd wordt. Voor het nestelen
der vogels geeft men ze pluksel,
kokosvezels en zet slechts een paartje
in een kooi. In gemeenschappelijke
kooien kan men verschillende bij elkaar passende soorten samenbrengen,
mits men er eenige voerbakjes in zet,
om vechtpartijen te voorkomen.
Voor beginnende vogelliefhebbers zijn
inheemsche kamervogels het meest
geschikt, daar vooral de graaneters
daaronder zeer sterke vogels zijn,
die hun eigenaar door hun vriendelijkheid en zang veel genoegen doen.
Ook zij worden onderscheiden in
graaneters, zooals het gemakkelijk
wennende sijsje, de aardig gekleurde
distelvink of putter, de zanglustige
gewone vink, de goudvink en op een
kleine papegaai lijkende kruisbek, er
zijn eters van zacht voedsel, zooals het
altijd tam wordende roodborstje, het
sierlijke blauwborstje, het roodstaartje, de nachtegaal en de grootere lijsters. Alle eters van zacht voedsel zijn
gevoeliger voor hun verzorging dan
de graaneters en zijn daarom, zooals
alle meezen, meer geschikt voor den
liefhebber met ervaring.
Uitheemsche kamervogels. Van de
exotische vogels zijn slechts weinige,
die zacht voedsel eten, ingeburgerd,
zooals de Chineesche nachtegaal, die
in werkelijkheid zomervogel heet en
bewezen heeft, zeer opgewekt en
sterk te zijn. Vermelding verdient
nog de Ichamalijster uit Indie, wiens
zang op dien van de nachtegaal lijkt,
en wel duur in het onderhoud is, maar
de kosten dan ook volkomen loont.
De meerderheid der exotische vogels
bestaat uit graaneters, zooals de kleurige prachtvinken uit Afrika en Indic,
de wevers, astrilden en amadinen,
die ook in de kleinste kooi uitstekend
aarden. Bijna alle zijn het giersteters, die daarnaast graag nu en dan
versch ooft en groen voeder hebben.
Heeft men het geluk, geschikte paartjes te kunnen krijgen, dan gelukt
het fokken zelf in kleine kooitjes. Tot
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de regelmatig in den handel voorkomende soorten behooren de tijger-,
vlinder- en amarant-vink, de ekstertjes, zilverfazantjes, nonnen, diamant
en zebra-vinkjes evenals de bloedroode amadine. De wevervinken echter kenmerken zich behalve door hun
prachtige veeren in den paartijd door
den kunstvollen bouw van hun nesten
uit kokos- en senegal-vezels. Later
verliezen ze hun mooie kleuren en
worden tot den volgenden paartijd
eentonig bruin. Van de grootere soorten zijn in den handel de kardinalen,
waarvan speciaal de roode kardinaal
veel gevraagd wordt. De verzorging
der exotische vogels komt in groote
trekken overeen met die der inheemsche, alleen moeten ze tochtvrij staan.
Terwip de kleinere de verschillende
soorten gierst eten, willen de grootere
gaarne hennep, ongepelde rijst en
mats hebben. Alle hebben graag versche miereneieren.
Papegaaien. Een groot deel van deze
tropische vogels wordt geregeld in
den handel te koop aangeboden en
heeft veel vrienden. Vele leeren zoowel spreken als het nadoen van andere geluiden. Als jonge dieren zijn
ze vaak zeer tam. Papegaaien zijn
graaneters, die naar hun grootte worden gevoerd met hennep, noten,
gierst enz. Daarnaast houden ze alle
van zoete vruchten, nu en dan ook
van gebak, knagen graag, waarom
men van een wandeling versche twijgjes meebrengt. De kooi moet van
metaal en dus tegen vernieling bestand zijn. Een stuk hout dient als
speelgoed. De geschiktheid om te
leeren spreken hangt af van de soort.
Leerzaam zijn de Afrikaansche grijze
papegaai en de Zuidamerikaansche
amazone. Maar ook de kleinere soorten leeren soms spreken. Dat hangt
ook af van de mate van tamheid en
van het geduld van den eigenaar, om
eenvoudige woorden ontelbare malen
rustig op denzelfden toon voor te
zeggen. Middelen als het vroeger dikwijls toegepaste doorsnijden van, den
tongband zijn dierenmishandeling.

Het aquarium

Ziekten herkent men aan de mindere
levendigheid der vogels, de verwarde
veeren, natte oogen of verstopte neusgaten. Dergelijke dieren moeten altijd onmiddellijk worden geisoleerd.
Maden zijn zeer schadelijk en worden
voorkomen door pijnlijke reinheid en
het voederen der vogels met een der
in den handel verkrijgbare middelen.
Een goed middel is in het algemeen
gelijkmatig warme, vochtige lucht,
waartoe men de kooi bedekt met
warme natte doeken. Dit helpt ook
tegen de veel voorkomende leg-nood
der wijfjes. Ook kan men hiertoe een
niet te fijne koude waterstraal over
het onderlijf van zoo'n wijfje laten
loopen.
Kleine papegaaien worden veel gevraagd en komen in den handel veelvuldig voor. Er zijn verschillende
soorten verkrijgbaar. De grootere
worden evenals de grijze papegaai,
amazone en kakatoe gehouden in
een ruime, stevige metalen kooi. Veel
behoefte aan warmte hebben de papegaaien niet, wel moeten ze met veel
zorg worden beschermd tegen vocht
en vochtig koude tocht. Het voeder
bestaat uit een mengsel van hennep,
aardnoten, ongepelde rijst en macs.
De veel voorkomende diarrhee bestrijdt men het best door een druppel opium in het gekookte drinkwater te doen.
Van de graaneters komt de kanarie
wel het meest als huisdier voor. Sinds
de Spanjaarden in 1473 de eerste
exemplaren van de Canarische Eilanden meebrachten, hebben ze zich
snel verspreid over de geheele wereld.
De vogel komt in de bergwouden in
het wild voor als een groengrijs beestje, en eerst de teeltkunst der menschen heeft daaruit het helder citroengele sierlijke vogeltje gekweekt.
Thans onderscheidt men een groot
aantal rassen en verscheidenheden in
den zang.
HET AQUARIUM
Er is voor den natuurliefhebber geen
prettiger bezigheid dan het verzor-
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gen van een aquarium. Men haalt
daarmee een stukje natuur in huis,
dat vele jaren Lang steeds nieuwe
vreugde verschaft. Naarmate men er
geld voor beschikbaar heeft, zal men
een uit een stuk glas gegoten aquarium aanschaffen of er een maken
of koopen van metalen ribben, waarin glazen platen zijn vastgekit. Glazen aquaria hebben een vilten of
kurken onderlaag noodig, om niet te
springen. Op den bodem komt zuiver
gewasschen rivierzand zonder aarde
of leem. De keuze der planten is afhankelijk van die der visschen. Voor
uitheemsche visschen kiezen we ook
uitheemsche planten, zooals hoornblad, waterpest, vlottende waterweegbree, biesvaren, duizendblad en
dergelijke. Voor uitheemsche visschen
vindt men in de betreffende winkels
een groote keuze van passende planten. Daarvan zijn het meest bekend
verschillende soorten waterpest, pijlkruid, exotische soorten duizendblad,
Ludwigia mulertii en cabomba.Uiteraard zijn van de vele soorten inheemsche visschen alleen die voor een
aquarium geschikt, die klein blijven.
In de eerste plaats de stekelbaarsjes,
n.l. de driedoornige en de tiendoornige, die ook in het aquarium voorttelen. Van plantenvezels bouwen de
baarzen een zeer kunstig nest, waarin
de eieren wordengelegd en trouw bewaakt. In den paartijd wordt de
driedoornige stekelbaars rood, de
tiendoornige zwart. Verder de elrits,
kleine baarsjes, modderkruipers, verschillende karpersoorten. In den loop
van den tijd, waarin de liefhebberij
voor het aquarium opkwam, is een
groot aantal aquariumvisschen gei mporteerd. Slechts enkele daarvan
kunnen we hier noemen. Wie hierover meer wil weten, en trouwens
over het aquarium in het algemeen,
vindt in de speciaal daarover verschenen werken alles wat hij verlangen kan. Zonder veel pretenties
wat de verzorging betreft, zijn de
eierlevendbarende tandkarpertjes. De
meeste hiervan komen uit Middel-
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en Zuid-Amerika, en zijn mooi en
levendig. Het meest bekend is de
Xiphophorus, waarvan het mannetje een staartvin draagt, die tot een
„zwaard" is verlengd. Aardig is de
schitterende Lebistes reticulatus. Het
wijfje valt niet door kieurenpracht
op, maar het veel kleinere mannetje
heeft ongeveer alle kleuren van de
regenboog. Wij besluiten onze opsomming met de Limia en de groote
Mollienisia met zijn hooge rugvin. Al
d eze visschen brengen 20 tot 30
levende jongen ter wereld, omdat ze
de eitjes met zich ronddragen tot ze
zijn uitgekomen ; men doet 't beste,
de jongen te vangen en over te brengen in een apart aquarium. Ze zijn
ook, wat het voedsel betreft, gauw
tevreden te stellen ; behalve levend
voedsel, zooals daphnia en muggenlarven, nemen ze ook vischvoer. Voor
de jonge dieren is zeer fijn samengesteld voer verkrijgbaar.
Nog grooter is de variatie onder de
eierleggende tandkarpers. Hieronder
vindt men de aan de oppervlakte van
het water levende Haplochilussoorten, de bontgevlekte Fundulus en
veel andere. De karperzalmen komen
zoowel met de karpers als met de
zalmen in veel opzichten overeen en
ontleenen daaraan hun naam. Eenige
hunner, zooals de roode Tetragonopterus, nemen genoegen met de kamertemperatuur. De Aziatische Labyrinthvisschen bouwen hun schuin nest
aan de oppervlakte van het water, en
leggen daarin hun eieren. De bekendste is de Paradijsvisch of Macropode.
Uit Azle komen verder verschillende
soorten Barbus, zooals de Barbus
Conchonius, Lateristriga, phutunio;
uit Noord-Amerika zijn de verschillende sierbaarzen afkomstig, zooals
de Zonnebaars, Diamantbaars, Pauwoogbaars, Gestreepte Baars, Steenbaars, enzoovoorts. Deze dieren leven
in onverwarmde aquaria en hebben
geregeld levend voedsel noodig. Ook
een aantal Cichliden behooren tot de
roofdieren ; ze moeten paarsgewijze
in een verwarmd aquarium worden
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gehouden. De broedwijze van alle
Cichliden is zeer interessant. De
eieren worden tegen een Steen of in
een kuil gelegd en zorgvuldig door de
ouders bewaakt. De jongen worden
later door de oude visschen meegevoerd tot zezelfstandig zijngeworden.
Dan schijnt plotseling alle „ouderliefde" te verdwijnen, en de ouders
zouden hun nakomelingschap verslinden, wanneer deze niet op tijd
wordt weggenomen. Gedeeltelijk behooren de laatstgenoemde visschen
tot de bekbroeders, waarbij het wijfje
de eieren en later ook de uitgekomen
jongen in den bek meedraagt.
De aquariumvriend kan dus uit zeer
verschillende soorten een keus doen;
raad van een handelaar in siervisschen is zeer aan te bevelen. Hij kan
tevens inlichten over de verschillende systemen voor de verwarming
van het water, die kan plaats hebben met spiritus, met een gasvlam of
electrisch, wat wel het allergemakkelijkst en trouwens volkomen reukeloos is. Bij grootere aquaria zal men
ook voor luchtdoorvoer moeten zorg
dragen. Primitief kan men dit doen
met een volgepompte autoband of
luchtketel, die men door het water
heen laat leegloopen, Of men koopt,
als men het wat beter wil doen, een
zuigperspompje met luchtgeleiding
en uitstroomer, zooals de „PatentDurchluftung", die bij alle goede
handelaars te verkrijgen is. Dit pompje wordt aan een waterkraan bevestigd en werkt zoo noodig dag en
nacht door.
Het terrarium. Wie hagedissen, slangetjes, schildpadden en amphibian
als kikkers, padden en salamanders
wil houden, heeft een terrarium noodig. Een dergelijke bak moet veel
licht toelaten en op een zoo warm
mogelijke plaats worden opgesteld.
De inrichting ervan hangt of van de
dieren, die men erin wil brengen. Men
kan een woestijnlandschap nabootsen
met fijn zand, steenen en cacteeen,
of een landschap uit Zuid-Europa
namaken met behulp van klimop,

Bijen

takken en steenen. Ideeen hiervoor
vindt men in elk goed handboek voor
de terrariumkunde. Hieruit blijkt
reeds, dat een terrarium niet te klein
mag zijn ; een halve meter in het vierkant is wel het minimum. Meestal zal
men niet buiten een verwarming kunnen. Vrijwel alle terrariumdieren hebben veel warmte noodig. Het best
maakt men hiertoe gebruik van electrische verwarming. Men kan het
doen met kabels of platen, die in den
grond worden begraven, of met een
kunstzon, bestaande uit een electrische kooldraadlamp, die niet alleen
verwarmt, maar ook verlicht. Behalve de dieren, die men in de desbetreffende winkels kan koopen, kan
men op de wandeling vaak aardige
aanwinsten bemachtigen.
Hun voedsel bestaat hoofdzakelijk
uit insecten, die men zelf op weiden
en velden verzamelt. Vliegenvallen
met een vischkop als lokaas, leveren
de noodige vliegen. Daarnaast kan
men zelf gemakkelijk meelwormen
kweeken. Amphibieen eten tevens
gaarne regenwormen. Groote hagedissen kan men voeren met kleine,
slangen eten kikvorschen, muizen
en hagedissen. Schildpadden met
rauw vleesch, salamanders met regenwormen, muggenlarven en watervlooien. De beplanting hangt samen
met de bevolking van het terrarium.
Hagedissen zijn het meest geeigend
voor gematigd vochtige terraria. Men
neme vooral niet teveel dieren in een
terrarium. Hier leert de ervaring,
hoever men gaan kan. En ook op dit
terrein kan men goede handboeken
krijgen zooveel men wil. Door lid te
worden van een vereeniging van aquarium- of terrariumhouders kan men
zijn ondervindingen aan die van anderen toetsen.
Bijen zijn de eenige insectensoort, die
de mensch zich ten nutte heeft weten
te maken. Een bijenvolk bestaat uit
de eierleggende koningin, die voor de
nakomelingschap heeft te zorgen, de
werkbijen, wier aantal naar de grootte van het yolk 20.000 tot 60.000 be-
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draagt en de darren ongeveer 1000
a 5000 in aantal. Uit de eieren ontwikkelen zich via de larven de vrouwelijke werkbijen of de mannelijke
darren. De werkbijen vormen het
grootste deel van het yolk en hebben
tot taak de voedselverzorging, den
bouw der woonruimten en de opvoeding der jongen, terwijl de darren tot
eenige taak hebben, de koningin te
bevruchten. Bijen worden gehouden
in korven of kasten. In de eerste zijn
de raten onbeweeglijk, in de kasten
beweegbaar aangebracht en verdeeld
in een broed- en een honigruimte. Men
kan de bijenteelt het best in het voorjaar beginners met 2 of 3 volken,
waartoe men vooral moet zorgen voor
een onderkomen dat groot en warm
genoeg is. Wanneer in het voorjaar
het weer ongunstig is en er niet veel
voedsel is te vinden, dan geeft men
het yolk, dat in het begin slechts
weinig raten in de kast mag hebben,
een speciaal noodvoedsel van honig
of suiker, deze laatste is een verhouding van 2 deelen suiker op 1 deel
water. Men geve dit voedsel 's avonds
omdat overdag licht vreemde bijen
zouden worden verlokt om op roof
uit te gaan. Tusschen Mei en Augustus worden de eieren gelegd; als de
verzorging goed is, vermenigvuldigt
het yolk zich flink en begint te„zwermen", d.w.z. de oude koningin verlaat met een deel van haar yolk op
een windstillen, warmen dag, de oude
woning. Men vindt dan de bijen ais
een groote druiventros in de buurt van
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een boom of lets dergelijks hangen,
en schudt het geheel in de gereedstaande nieuwe woning. Men kan het
zwermen voorkomen, door bijtijds de
kast te vergrooten met nieuwe kunstraten. De gevulde raten worden uit de
kast genomen en door middel van
slingeren geledigd. In de oude raten
kan dan opnieuw honing worden verzameld. Bij het uitzoeken (in den
herfst) van een fokvolk voor het komende jaar, lette men op een jonge,
een- of tweejarige koningin, een
krachtig, talrijk yolk met weinig darrencellen en een voedselvoorraad van
8 a 12 kilogram. Is het voedsel niet
voldoende, dan geeft men er 1 a 2
kilo van het genoemde noodvoedsel
bij. De leege ruimten worden des
winters met mos gevuld en bij bijzonder koud weer wordt de kast
voorzien van een warm omhulsel, dat
echter weer wordt weggenomen, zoodra het weer zachter wordt. Het
vlieggat wordt op enkele centimeters
na afgesloten en beschermd tegen
muizen. Frissche lucht, bescherming
tegen kou en rustverstoring zijn
naast goede voeding hoofdvoorwaarden voor het goede gedijen van een
bijenvolk. Onder de ziekten der bijen
is het meest gevreesd het vervuilen
van het broedsel, waardoor de jonge
larven sterven. Hierdoor aangetaste
raten moeten direct vernietigd worden. Een parasiet is de wasmot, die
zijn spinsel in de raten weeft. Die
raten moeten dadelijk worden verbrand.

VII. Wij ontspannen ons graag en doen
dat doelmatig
REI ZEN
Goed reizen is niet zoo gemakkelijk,
als velen denken. Het moet geleerd
worden. Een der eerste voorwaarden
om van een reis te genieten, is, dat
men zich niet ergert. Het is onverstandig, op reis dezelfde dingen te
zoeken, die men thuis heeft. Wie zich
boos maakt, wanneer het eten, de
bedden, de bediening, de vervoermiddelen, enzoovoorts, niet precies
z(545 zijn als thuis, zal veel schoons en
nieuws aan zich voorbij laten gaan.
Reizen moet zich ontspannen zijn.
Of men zich werkelijk ontspant is
afhankelijk van de vraag, of men
daartoe geestelijk en lichamelijk voorbereid is. Iemand, die het iederen dag
zeer druk heeft, een dokter, een advocaat met een groote practijk zal het
best zijn vacantie doorbrengen in een
rustige, kleine plaats. Anderen, die
een rustigen werkkring hebben, zullen slechts genieten, wanneer ze veel
drukte en bedrijvigheid om zich heen
hebben. Bovendien dient wie op reis
gaat, zich degelijk rekenschap te gevan van eigen bekwaamheid en kennis. Wie niet in staat is, bergtochten
te maken, ga niet naar een plaats, die
een middelpunt is van zulke bergtoeren , wie niet tegen de hitte kan,
zoeke een koelere plek op; wie nog
nooit een der vele wintersporten
heeft beoefend, zal zich niet thuis
voelen op een wintersportcentrum.
Wie lichamelijk niet sterk is, jakkere
niet van de eene plaats naar de andere. Wie op deze wijze niet met zijn
persoonlijke gesteldheid rekening
houdt, komt teleurgesteld van de reis
terug, omdat zijn verwachtingen niet
zijn beantwoord. Wie in twijfel verkeert, vrage een dokter, die hem goed
kent, om raad.

De voorbereidingen tot de reis. Wanneer we, volgens het zooeven gezegde
beginsel, hebben vastgesteld, wat de
aard van onze reis zal zijn : bergen of
zee, rondtrekken of verblijf in een
plaats, gaan we het doel van de reis
nailer bepalen. Aan de hand der prospecti, die ieder reisbureau ons gaarne
verstrekt, kunnen we ons alvast
oppervlakkig orienteeren. Heeft men
zijn besluit dan genomen, dan koope
men in ieder geval een reisgids. Voor
een plaats is een eenvoudige gids voldoende, gaat men naar vreemde landen, dan zij men niet zuinig, maar
neme een uitvoerig handboek, waarvoor in de eerste plaats de Baedeker
in aanmerking komt. Zoo'n boek
immers maakt ons bekend met de
hoogte, het klimaat en andere eigenaardigheden van het land. Het zegt
ons, welke de beste kleeding is, Licht
in omtrent de geldsoort, de formaliteiten om binnen te komen, de tijden,
waarop de hoofdmaaltijden worden
genomen. Het somt de verkeersmiddelen tusschen de verschillende plaatsen, en de bezienswaardigheden van
die plaatsen op en geeft een lijst van
hotels en restaurants .
De verkeersmiddelen. Den reiziger
van onzen tijd staan vele verkeersmiddelen ten dienste. Het meest gebruikt zijn spoorweg, autobus, boot,
vliegtuig, en de eigen auto, motorfiets of fiets. Terwijl bij de eerste vier
door de ondernemers — rijk, gemeente, maatschappijen — de verantwoordelijkheid voor de veiligheid,
voor uren van vertrek en aankomst
en den te volgen weg, wordt gedragen, moet iemand, die van een der Brie
laatste voertuigen gebruik maakt,
voor deze dingen zelf zorgen. Vandaar
dat hiervoor eenige wenken volgen.
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De reis per auto. Voor zoover men
binnen de grenzen blijft, heeft men
niet antlers noodig dan de gewone
papieren, die vereischt worden voor
het besturen van een-`wagen, n.1. rijbewijs, nummerbewijs en bewijs dat
de wegenbelasting is betaald. Gewenscht is, dat men ook de polis van
de autoverzekering meeneemt. De
bestuurder van een auto dient goed
op de hoogte te zijn van de verkeersen waarschuwingsteekens langs den
weg en in de steden. Men neme zoo
weinig mogelijk bagage mee. Deze
bagage dient verzekerd te worden,
waarbij moet worden opgegeven, of
de bagage in de auto wordt meegevoerd of afzonderlijk wordt verzonden. Men informeere bij den verzekeringsagent of het reisbureau, dat de
verzekering afsluit, nauwkeurig naar
bijzonderheden, om latere teleurstelling te voorkomen. Zoo dient men
bijv. te weten, wat de verzekeringsmaatschappij doet, als bagage wordt
ontvreemd uit een parkeerende auto,
of uit een open auto. Laat men de
auto alleen, dan moet deze natuurlijk steeds worden afgesloten. Het is,
gelijk gezegd, gewenscht, weinig bagage mee te nemen, althans niet meer,
dan men in de auto zelf meenemen
kan. Zendt men afzonderlijk eenige
koffers per spoor, dan bindt men zich
aan een bepaalde route, en het grootste genoegen van het reizen per auto,
de bewegingsvrijheid, gaat verloren.
Men zorgt natuurlijk, dat het gewicht
van bagage en inzittenden de maximum-draagkracht van den wagen
niet overschrijdt.
Onderhoud. ledere auto dient, vOOr
men ermee op reis gaat, grondig te
worden nagezien. Het is onderweg
niet altijd gemakkelijk een reparatieinrichting te vinden. Zoodra tijdens
de reis de benzinetank voor het grootste deel leeg raakt, vult men bij de
eerstvolgende pomp bij, om te voorkomen,dat men op een langen afstand
niet zulk een benzinepomp zal vinden.
Voor een auto-reis naar het buitenland is het zeer gewenscht, tid te

Auto-reis bultenland

worden van de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club te 's-Gravenhage, en/of van de Algemeene
Nederlandsche Wielrijders Bond, die
alle gewenschte inlichtingen en medewerking verschaft inzake de noodige
documenten, als: internationaal rijbewijs, triptiek of Carnet de passage
(dit laatste geldt voor bijna alle Ianden), nationaliteitsbewijs voor den
wagen, terwijl de inzittenden natuurlijk ieder hun pas en eventueel
een visum noodig hebben. Aan den
wagen moet vOOr het passeeren van
de grens een nationaliteitsteeken
worden aangebracht, dat voor Nederlandsche wagens de letters NL op
ovaal schild bevat. De kenteekenen
voor de voornaamste Europeesche
landen zijn :
OR Griekenland
A Oostenrijk
H Hongarije
B Seigle
I
Italie
BO Boelgarije
CD Corps Diplo- L Luxemburg
MC Monaco
matique
CH Zwitserland N Noorwegen
CS Tsjechoslo- NL Nederland
Portugal
vakije
P
D Duitschland PL Polen DA Dantzig
R Roemenie
DK Denemarken- S Zweden
SE lerland
E Span j e
SF Finland
EW Estland
SAS Joegoslavie
F Fran krij k
FL Lichtenstein SU Rusland
GB Groot-Brit- TR Turkije
tannie
De kenmerken der verschillende Nederlandsche provincies zijn:
A of AZ
B of BZ
D of DZ
E of EZ
G of GZ
H of HZ
K of KZ
L of LZ
M of MZ
N of NZ
P of PZ

Groningen
Friesland
Drente
Overijsel
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Utrecht
Gelderland
Noord Brabant
.... Limburg
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Aangezien verschillende banden bijzondere voorschriften hebben omtrent het binnentreden en weer verlaten van een auto, en omtrent het
oponthoud,vrage men bij de K.N.A.C.
of A.N.W.B. daarover uitvoerige inlichtingen.
Deze stelt op verzoek ook een reisroute samen, en geeft inlichtingen
omtrent den toestand der wegen in
het betreffende land. Ook wanneer
men eenmaal op reis is, verschaft het
lidmaatschap van deze Clubs allerlei
gemakken. Een goede, uitvoerige
auto-kaart is natuurlijk onmisbaar.
Vliegverkeer bestaat regelmatig tusschen alle belangrijke plaatsen der
beschaafde wereld. leder reisbureau,
en in de groote steden de eigen kantoren der K.L.M., verstrekken uitvoerige gegevens omtrent vertrek en
aankomst, aansluiting, en over het
vervoer van de passagiers naar en
van de vliegvelden, alsmede over de
bagage (handbagage tot 15 kg is vrij).
De benoodigde papieren zijn dezelfde
als die op den spoorweg.
Reizen per boot. Hiervoor geven, behalve de reisbureaux, ook de eigen
scheepvaartkantoren in de groote steden inlichtingen. De bekendste maatschappijen, die vaste lijnen bevaren
of nu en dan speciale reizen organiseeren, zijn de „Maatschappij Nederland", de „Rotterdamsche Lloyd",
de „Holland-America Lijn", de „Koninklijke Nederlandsche Stoomboot
Maatschappij" en de „Koninklijke
Hollandsche Lloyd". Zij verstrekken
gegevens omtrent zaken- en vacantiereizen, welke laatste, in den vorm
van gezelschapsreizen, zeer billijk in
prijs en zeer leerzaam zijn. Bovendien hebben ze het voordeel, dat men
niet zelf behoeft te zoeken naar de
juiste verkeersmiddelen en naar goede
hotels, zonder dat ze al te veel geld
kosten. Wie bang is voor zeeziekte,
late zich door zijn dokter een voorbehoedmiddel daartegen geven.
De fiets. Wie een tocht van eenige
dagen of weken door ons land wil
maken per rijwiel, dient op de hoogte
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te zijn van de wijze, waarop dit voertuig dient te worden onderhouden, en
kleine reparaties kunnen worden uitgevoerd. Bij het aanschaffen dient
men erop te letten, dat, als wij erop
zitten, ons lichaam een hooding
heeft, die weinig vermoeit. Dit hangt
vooral of van een juiste plaatsing en
inrichting van het zadel, den vorm
van het stuur en den bouw van het
frame. De versnelling is afhankelijk
van het terrein, waar men wil fietsen.
Wie op het vlakke land blijft, doet
het best, een gemiddelde versnelling
te nemen. Zoowel te groote als te
kleine versnellingen vermoeien. In
de zadeltasch dienen zich de meest
voorkomende gereedschappen te bevinden, n.l. een of meer sleutels met
openingen, die op de verschillende
moeren passen, of een Engelsche
sleutel, een schroevendraaier, oliespuitje, bandafnemers, tube solutie,
schuurpapier, stukjes rubber of een
stuk fietsband, en een poetslap. De
benoodigdheden voor het plakken
van fietsbanden zijn ook voor enkele
dubbeltjes in een doosje verkrijgbaar.
De meeste defecten komen voor aan
de banden, en daarom is het zeer gewenscht, dat men die zelf kan repareeren. De oorzaak van een lekken
band is gewoonlijk beschadiging door
een scherp voorwerp gedurende het
rijden, hetgeen bijna niet te voorkomen is, of het springen door slechte
montage. Om dit laatste euvel tegen
te gaan, zorge men dat nergens een
vouw in de binnenband ontstaat, en
late men nimmer een fiets met hard
opgepompte banden in den fellen
zonneschijn staan.
Een klein gaatje in een fietsband is
dikwijls niet zonder meer te vinden.
In de eerste plaats moet de binnenband van het wiel worden gehaald.
Men plaatst daartoe, na het ventiel
te hebben uitgehaald, een afnemer
tusschen buitenband en velg, drukt
den afnemer neer en zet hem vast
om een der spaken van het wiel. Vervolgens wordt ditzelfde een eindje
(ongeveer 10 dm) verder herhaald,
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en beide banden zijn zonder moeite
af te nemen. Hierbij moet, evenals
bij het naderhand weer op het wiel
zetten van de banden, bijzonder worden opgepast, dat de binnenband niet
beklemd raakt tusschen velg en bandafnemer, omdat dan bijna zeker de
binnenband een kwetsuur krijgt. Nu
gaan wij onderzoeken, waar zich de
punctuur bevindt. Het ventiel wordt
weer bevestigd en de band een weinig
opgepompt, niet te veel, want anders
zou hij spoedig springen. Door een
platten bak met water schuift men
nu langzaam den band heen, oplettend of zich ook ergens luchtblaasjes
vertoonen. Deze plek wordt dan duidelijk gemerkt, bijvoorbeeld met anelinepotlood. Vervolgens wordt de omgeving met schuurpapier en benzine
flink gereinigd. Een stukje van een
ouden fietsband wordt geknipt op
een grootte, die de opening tenminste
1 1'% cm aan alle kanten bedekt, de
hoeken worden rond afgeknipt. Nu
wordt zoowel de band op de schoongemaakte plaats als het (eveneens
goed gereinigde pleistertje met solutie uitgesmeerd. Men laat ze daarop
ongeveer 5 minuten drogen en drukt
dan het lapje op den band. Het hecht
dadelijk, en de reparatie is gereed.
Voordat de band weer op het wiel
wordt gelegd, moet nauwkeurig onderzocht worden, of zich nergens
scherpe kanten of puntige deelen bevinden, die de oude kwetsuur hebben veroorzaakt en nieuwe tengevolge zouden kunnen hebben. Scherpe kanten worden bijgevijld.
Thans brengt men het ventiel weer
door de opening in de velg, pompt den
band een weinig op (een paar slagen
zijn voldoende) en brengt binnen- en
buitenband op hun plaats. Het laatste stuk van den buitenband kost
wat moeite. Men tracht dit over de
velg te wringen met de handen, en
gebruike alleen in de uiterste noodzakelijkheid de bandafnemers, omdat
die zeer licht beschadiging aan den
band toebrengen. Voordat de band
nu geheel wordt opgepompt, moet
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worden nagegaan, of nergens de binnenband tusschen buitenband en velg
beklemd is geraakt.
Om een reparatie uit te voeren, is het
niet noodig, het wiel van het rijwiel
te verwijderen. Wel is dat noodig,
wanneer een nieuwe band moet worden opgezet. De bewerking is niet
moeilijk uit te voeren. De twee moeren aan beide zijden van de as worden
er af geschroefd en het voorwiel is
onmiddellijk uit de vork te nemen.
Met het achterwiel zal men een beetje
meer moeite hebben. Nadat de moeren zijn losgedraaid, brengt men het
wiel een weinig naar voren (eventueel
na het losdraaien van de kettingspanners) en door het wiel een halven
slag om te wentelen, komt de ketting
los en is deze geen verhindering meer
om het wiel er af te nemen. Het inzetten van een wiel geschiedt in omgekeerde volgorde. Men onderzoeke
echter eerst of er soms speling is gekomen in de conussen van de kogellagers en werke die dan weg door de
conussen aan te draaien. Dit moet
zeer nauwkeurig geschieden , worden
ze te vast aangedraaid, dan loopt
het wiel niet gemakkelijk, indien te
los, dan blijft er speling in het wiel
en loopt dit spoedig tegen de binnenzijde van de vork aan. De speling aan
den buitenomtrek van het wiel mag
niet grooter dan 1 centimeter zijn.
Wanneer het wiel in de vork is gezet
en vastgedraaid, late men het vrij
ronddraaien. Het moet dus, heen en
weer zwaaiend, zijn zwaartepunt zoeken en er eenige malen doorheen
draaien, eer het stil staat.
Bij het achterwiel dient ook nog gelet
te worden op de spanning van de
ketting. Het o.nderste gedeelte mag
hoogstens 1 cm. doorbuigen, terwip
het bovenste deel gespannen staat.
Door een te sterk gespannen ketting
wordt het loopen bemoeilijkt en slijten de kogellagers abnormaal snel.
Is de ketting te slap, dan loopt ze gemakkelijk van het kettingwiel af.
Men rijde slechts op hard opgepompte
banden om vroegtijdig slijten te voor-
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komen. Als men de fiets schoonmaakt
mag men de banden niet vergeten.
Olie en vet zijn slecht voor de banden. Bij het smeren passe men er dus
op, dat Been druppels olie op de banden vallen. Men koope slechts banden van een bekend goed merk; goedkoope banden zijn zeer snel versleten
en dus duur.
Kapotte kogels in een kogellager, die
zich kenbaar maken door kraken en
het zwaar loopen van het wiel, moeten ten spoedigste verwijderd worden
en door andere vervangen. Liever
doe men het voorloopig met een kogel minder, dan dat men het gevaar
loopt, dat ook de andere kogels mee
vernield worden.
Er zijn drie gevaren, waartegen men
zijn rijwiel zorgvuldig moet, en ook
met eenige zorg gemakkelijk kan beschermen : ruwheid, roest en stof. Na
elken tocht in den regen, moeten de
vernikkelde deelen droog worden gewreven en Licht met machineolie ingevet. Begin van roest wordt verwijderd met een weinig petroleum
of terpentijnolie. Plaatsen, waar de
lak is afgesprongen, worden schoongeschuurd met schuurpapier en twee
maal met rijwiellak gelakt. Op gezette
tijden worden alle loopende deelen
door de daarvoor bestemde openingen met machineolie gesmeerd.
Wanneer men bij het koopen van een
rijwiel niet in de eerste plaats vraagt
naar lagen prijs, maar er een aanschaft van een algemeen bekend goed
merk, en zijn fiets goed onderhoudt,
is de slijtage zeer gering. Voorkomen
van afwijkingen is ook hier beter
en goedkooper dan genezen.
Autobus. Over binnen- en buitenland ligt een uitgebreid net van
autobuslijnen. De reisbureaux en de
kantoren der betreffende ondernemingen geven inlichtingen.
Spoorweg. Voor groote afstanden
blijft de trein nog steeds het meest
comfortabele vervoermiddel. Men kan
de klasse kiezen, die men wil, de wagens zijn goed verwarmd, en men kan
in den trein slapen en eten. De rijtijd

Het pakken van een koffer

der D- en bliksemtreinen wordt steeds
korter, de inrichting steeds luxueuser.
Alle inlichtingen vindt men daaromtrent in de spoorboeken en aan de
reisbureaux. Deze reisbureaux vormen steeds meer een onmisbaar centrum voor ieder, die zich niet geheel
zeker gevoelt omtrent alle details
van een groote reis. De meeste hunner stellen gratis geheele reizen samen, bestellen kamers in de hotels,
zorgen voor de biljetten, wisselen
vreemd geld, enzoovoorts. Het verdient niet altijd aanbeveling, voor de
geheele reis zijn hotels vooruit te
laten bespreken, omdat het de vrijheld van beweging beperkt. Het is
prettig, wanneer het ons op een
plaats minder bevalt, eerder dan het
plan was, verder te kunnen trekken,
en omgekeerd langer op een plaats te
blijven, waar we ons bijzonder op ons
gemak gevoelen. Ook omtrent weekabonnementen, rondreisbiljetten, vacantiekaarten, toeslag in D-treinen,
niet meerijden van slaap- en eetwagens, geeft een reisbureau kosteloos
alle inlichtingen. Plaatsen in slaapwagens moeten zoo mogelijk 24 uur
van te voren, plaatsen in gewone wagens 12 uur te voren worden gerese rvee rd .
Bagage. Door het meeslepen van
groote koffers wordt een reis veel
duurder en minder gemakkelijk. Zoo
eenigszins mogelijk beperke men zich
derhalve tot handbagage. Een reiziger heeft recht op de plaats van het
net, die zich boven zijn zitplaats bevindt en wake ervoor, door zeer veel
bagage mee te nemen, zijn medereizigers last te bezorgen. Men kan
zoowel aan een reisbureau als aan
het bagageloket van het station de
bagage laten verzekeren.
Het pakken van een koffer. Wanneer
de op reis gaande familie op een bepaalde plaats blijft, is de groote koffer het aangewezen vervoermiddel
voor de bagage. Onderin worden de
schoenen gelegd, die kunnen worden opgevuld met kousen en sokken
en andere onbreekbare kleine voor-
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werpen. Daarop de jassen en mantels en sportkleeding. In de uitneembare bak bovenin den koffer legt men
het linnengoed, eerst de overhemden.
Klein zljden damesondergoed, dat
gemakkelijk uiteenvalt, pakke men
afzonderlijk in vloeipapier. Over het
algemeen wordt de volgorde bepaald
door de zwaarte der kleedingstukken,
de zwaarste onder, de lichtste bovenop.
Veer de riemen worden aangehaald,
dekt men den inhoud van den koffer
of met een schoone doek.
Daar in den handkoffer nog minder
ruimte is dan in den grooten koffer,
is er bij het pakken hiervan nog meer
overleg noodig. jassen en mantels
kan men in dit geval beter over den
arm meenemen. De volgorde is dezelfde als bij den grooten koffer. De
„suit-case" of nicessaire bevat alle
wasch- en toiletbenoodigdheden.Flesschen pakke men nooit tusschen de
kleeren. Al doet men het nog zoo
zorgvuldig, toch blijven onaangename
verrassingen niet uit. Sponzen en
nagelborstels worden in een waterdicht gummi-zakje verpakt. Zeep in
een loos van celluloid. Doozen met
creme legge men nooit los in den
koffer. Men vergete niet naaigereedschap mee te nemen, en vooral zorge
men ook voor een reisapotheek. Deze
moet bevatten : een snelverband, leukoplast of een dergelijke soort pleister, valeriaan, jodium, aspirine, pyramidon, watten, en verbandgaas.
Jodium en valeriaan zijn in vasten
vorm verkrijgbaar. Eau de cologne
behoort eveneens tot de noodzakelijke toiletwaters, omdat het door
zijn alcoholgehalte desinfecteerend
werkt.
Voor korte uitstapjes is de rugzak het
aangewezen middel om kleine bagage mee te nemen. Waschgoed, blouses e.d. rolle men liever op dan ze te
vouwen, om te voorkomen dat er te
veel plooien in komen. Men vergete
nooit een paar gemakkelijke pantoffels. Levensmiddelen worden in linnen zakjes en aluminium doozen verpakt. Papieren zakken zijn onbruik-

Het verblijf

baar, omdat ze stuk gaan. Het is aan
te bevelen, v6ör men op reis gaat,
een lijst te maken van wat men aan
bagage meeneemt, en dit te geven
aan iemand, die thuis blijft. Wanneer men naderhand aanspraak moet
maken op uitbetaling van een bagageverzekering, zullen veel moeilijkheden voorkomen worden, wanneer men kan wijzen op een lijst, die
tevoren is opgemaakt. Wie voor bagage heeft te zorgen en niet van te
voren voor zijn kaartje heeft gezorgd,
make, dat hij op tijd aan het station
is. Het is Been goed begin, wanneer
men zich moet afjakkeren.
De aankomst. Wanneer men in de
plaats, waar men aankomt, slechts
een enkelen nacht wil blijven, doet
men verstandig, het dichtst bij het
station gelegen hotel op te zoeken.
Betreft het een langer verblijf, en
heeft men niet van te voren kamers
besproken, dan laat men zijn bagage
aan het station staan en gaat op zoek
naar kamers. Men heeft zich natuur
lijk te voren op de hoogte gesteld van
de voorhanden hotels en kan nu rustig een keuze doen. Vooral wie met
kinderen op reis gaat, en in het bijzonder wie dit in het reisseizoen, op
feestdagen enz. doet, bestelle vooruit
zijn kamers. In andere perioden kan
men het er rustig op wagen, dat men
wel logies zal vinden, en het verdient
zelfs aanbevelmg, dit te doen. Bij het
informeeren naar den prijs vrage men
in het buitenland tevens naar daarbij
komende belastingen, procenten,
fooien, enz. In ieder land is het daarmee weer anders gesteld.
Het verblijf. Eenige wenken voor den
omgang met menschen mogen hier
volgen : vertel niet aan ieder, met
wien ge op reis kennis maakt, dadelijk alle mogelijke familie-aangelegenheden. Ge kunt nooit weten, aan
wie het verder wordt verteld. Kwaad
spreken van menschen, die ge kent,
is nooit heel mooi, maar op reis al
heel onverstandig. Bedenk, dat de
meeste hotelkamers gehoorig zijn,
maak dus zoo min mogelijk lawaai,

Het vertrek
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Niet iedere buurman houdt van grammofoonmuziek of zang. Zijt ge volledig en pension, kom dan op tijd aan
de maaltijden ; het is niet beleefd, altijd te laat te komen. Ruim uw kleeren en toiletbenoodigdheden in uw
kamer zelf op; kamermeisjes zijn er
niet om alleen u te bedienen. Sluit
uw kostbaarheden, als ge die bij u
hebt, goed weg, meestal kunt ge ze
wel in bewaring geven; dingen, die
door uw eigen nonchalance verloren
raken, worden door de verzekeringmaatschappij gewoonlijk niet vergoed. Houd den sleutel van uw kamer niet in uw zak, als ge uitgaat,
maar geef hem af. Dat eischt OOk de
verzekering. Valt den portier niet
telkens lastig met allerlei dwaze vragen, hij is geen informatiebureau.
Hebt ge een afspraak, zorg dan
punctueel op tijd te zijn. Maak niet
overal aanmerkingen op; als het hotel u niet bevalt, ga dan ergens anders heen. Doe alles kalm aan, ga
niet geregeld laat naar bed, zorg
dat ge werkelijk verkwikt zijt als g,
thuis komt. Eet niet teveel uit angst
den hotelhouder sets cadeau te doen.
Men moet in een vreemd land altijd
even wennen aan het andere eten ; te
weinig eet men niet spoedig, wel te
veel. Pas u met uw kleeding aan het
land, waar ge vertoeft, aan, tracht
niet op te vallen door uw uiterlijk.
Ontbijt niet in badcostuum, als niemand antlers het doet. Trek aan tafel
een donker pak aan. Bij uitzondering
is een witte pantalon aan het ontbijt
toelaatbaar. Geniet van de vrije lucht,
loop veel, doe aan sport, slaap veel.
Pas op voor kou vatten, bederf uw
maag niet en tracht u niet te ergeren.
Aileen dan zal een vacantiereis u
werkelijk van nut zijn.
Het vertrek. Geef, als ge ergens Langer wilt vertoeven, in uw hotel op,
hoe lang ge ongeveer denkt te blijven, wanneer het u er bevalt. Moet
ge eerder vertrekken of uw vertrek
uitstellen, bespreek dit dan bijtijds
met den portier of hotelhouder. Hotelkamers moeten des namiddags om

De badkuur

zes uur ontruimd zijn, tot zoo lang
heeft men er recht op.
De rekening, Het is verstandig, wanneer men en pension is, de dagelijksche kleine verteringen dadelljk te
voldoen. Worden ze op de rekening
geschreven, dan is contrOle niet gemakkelijk en kunt ge alleen reclameeren, wanneer ge zelf alles hebt
genoteerd.
Fooien. In veel hotels in het buitenland wordt een percentage op de rekening gezet voor bediening. In dit
geval is het volkomen overbodig, nog
eens extra fooien te geven. Wil men
echter een kamermeisje of kellner,
die zich bijzonder heeft ingespannen,
het ons naar den zin te maken, nog
een kleinigheid geven, dan is daartegen uiteraard geen bezwaar. De
portier valt buiten de regeling, dus
zal men hem een fooi moeten geven
in verhouding tot de door hem bewezen diensten. Men kan ongeveer
rekenen op een gulden voor elke
week, of I 1,25 a / 1,50 als men met
meer personen samen is. Ook de huisknecht krijgt dikwijIs niets van den
toeslag op de rekening. Als hij de
schoenen niet voor ons poetste en
ook verder ons geen diensten bewees,
behoeft men hem, behalve voor het
bezorgen van onze bagage, weinig te
geven. Fooien zijn eigenlijk een kwestie van gevoel. Over het algemeen is
het echter niet gewenscht, boven het
op de rekening gezette percentage
nog meer fooien te geven.
Het reisgeld. Het is niet geraden, veel
contant geld mee te nemen. Men
volsta met voldoende geld voor ongeveer een week; de rest neme men
mee in reischeques of verzende men
via een bank. Wat men niet dadelijk
noodig heeft, geve men tegen recu
in bewaring aan den hotelhouder of
kassier.
De badkuur. Een reis naar een badplaats is aan eenigszins andere voorwaarden gebonden dan de gewone
vacantiereis. Men is verplicht, er veel
te rusten en langeren tijd te blijven.
Men kieze de badplaats niet zelf,

Vreemd geld
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maar overlegge met zijn dokter. Veel
hangt af van de sterkte der bronnen,
de hoogteligging, e.d. Men reserveere vooruit zijn kamers. Lang zoeken daarnaar vermoeit en het is jammer van den daaraan besteden tijd.
Eenige algemeene practische wenken voor het verblijf in een badplaats
moge hier volgen : neem geen baden,
drink geen bronwater en volg geen
kuur zonder dat ge uw dokter hebt
geraadpleegd. Gebruik geen alcohol.
Vermoei u niet te veel. Houd uw
nauwkeurig aan het voorgeschreven
dieet, anders brengt ge het resultaat
van de geheele kuur in gevaar. Ook
voor den middenstand is een verblijf op een badplaats tegenwoordig
niet uitgesloten. Vooral het voor- en
naseizoen ligt binnen het bereik van
kleinere beurzen. Houd met de kuur
enkele dagen v6Or het vertrek op,
om uit te rusten. Het is een voorzichtigheidsmaatregel, omdat elke kuur
aangrijpt.
Vreemd geld. Wanneer men reist naar
een land met een andere muntsoort,
is het aan te bevelen, tevoren wat
geld te wisselen bij een bekende bank
of bij een goed ander kantoor. In een
vreemd land is men dikwijls geneigd,
het belang van een klant-voor-denkeer eenigszins uit het oog te verliezen. Hoe men gemak kan hebben
van reiscredietbrieven, vertellen alle
reisbureaux en banken u gaarne.

hoofdkraan van gas en waterleiding
af te sluiten en de stoppen uit den
electriciteitsmeter te nemen. Tijdig
de post en de kranten ons tijdelijk
adres opgeven. Zorgen, dat het huis
er keurig uitziet, als we het verlaten.
Reizen met kleine kinderen. Als ze
lezen en schrijven kunnen, neme men
boeken,papier en gekleurde potlooden
mee, om ze bezig te houden.Vooral
niet onophoudelijk laten eten, maar
op gezette tijden, net als thuis. In
de coupe kan men een baby uitstekend laten slapen in een hangmat, die
tusschen de bagagenetten wordt gespannen. Het schudden maakt dat
het kind spoedig inslaapt. In treinen
met restauratiewagens is het onnoodig flesschenmelk mee te nemen; ze
is in hygienisch gesloten flesschen in
den trein te krijgen. Men kan ze
door den kok laten verwarmen. Men
vermijde onderweg fruit, geve hoogstens een uitgeperste sinaasappel of
een appel. Kinderen, die niet goed
tegen reizen kunnen, late men zoo
min mogelijk eten. Voldoende is wat
heete, slappe thee zonder suiker en
af en toe een droge beschuit. Verhongeren doet een kind niet spoedig.
Men zorge, dat kinderen in het hotel
bescheiden optreden. Zoowel voor de
kinderen zelf als voor de volwassenen
is het prettiger, wanneer de kinderen hun maaltijden tevoren afzonderlijk gebruiken.

ALGEMEENE WENKEN
Wanneer de geheele famille op refs
gaat, en het huis dus gesloten wordt,
dienen de bedden geheel afgehaald
te worden ; vloerkleeden rolle men
op en doe er een middel tegen de
motten in. Dit laatste geldt ook voor
kussens en dekens. Men sluite niet
alle gordijnen en luiken, dat is het
beste teeken voor inbrekers, dat er
niemand thuis is. Men kan met een
laken de zon aan Zuid- en Westzijde
buitensluiten. Het verdient aanbeveI ing,den sleutel te geven aan goede bekenden met verzoek, nu en dan alles te
controleeren. Vooral niet vP-geten : de

ONTSPANNING EN SPORT
Waartoe client de sport als ontspanfling? Lichamelijke zoowel als geestelijke arbeid verbruikt stoffen in ons
lichaam en brengt daardoor afvalstoffen voort als koolzuur, melkzuur, urinezuur, e.d. Dit zijn giften,
die met onze uitwerpselen, urine en
zweet uit het lichaam worden verwijderd. Maar niet altijd kan de
stroom van ons bloed ze snel genoeg
afvoeren. Bij langdurigen arbeid hoopen ze zich op in de spieren en veroorzaken pijn, moeheid en ten slotte
uitputting. Daarom moeten wij het
werken aflossen met rust en voedsel-

Wat is eigenlijk sport
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opname. Ook ontspanning is noodzakelijk. Want het werk neemt niet
alle organen in gelijke mate in beslag. Die, welke het zwaarste werken,
worden beter gevoed, de andere minder en verschrompelen daardoor.
Longen en hart bijv., die zeer belangrijk voor ons Leven zijn, worden door
een zittend bestaan veronachtzaamd
en onze geheele gezondheid lijdt daaronder op den duur. Daarom moet de
oorspronkelijke harmonie teruggevonden worden door afwisselende
werkzaamheden. De menschheid heeft
zich tot zijn huidigen lichamelijken
vorm ontwikkeld door te loopen, te
springen, te werpen, te zwemmen,
en te speuren, waartoe hij gedwongen
was bij de werkzaamheden, die noodig waren voor zijn levensonderhoud
en levensbehoud: jagen, visschen,
dieren hoeden, landbouwen, oorlogvoeren. Wanneer wij weer tijdelijk
terugkeeren tot deze oorspronkelijke
levenswijze, en onze lichamelijke en
geestelijke vermogens op deze wijze
oefenen, herstellen wij ons krachtig.
Wanneer wij de eene zittende bezigheid vervangen door een andere, bijv.
kaartspel of bioscoopbezoek, beteekent dat slechts schijnbaar ontspanWat is eigenlijk sport? Het woord
stamt af van het Latijnsche werkwoord disportare, dat : zich ergens
van verwijderen, zich van iets bevrijden, beteekent, bijv. van zorgen.
Sport beteekent tegenwoordig spel,
genoegen, een opgewekte bezigheid
in de vrije natuur; het heeft niets te
maken met de een of andere zittende
bezigheid of met toezien als anderen
iets doen. Postzegels verzamelen of
renpaarden bezitten is geen sport.
Voorwaarde voor sport is strijd met
natuurkrachten, tegenstanders, verzet of ook met eigen traagheid of
ongeschiktheid. Een dergelijke strijd
moet eerlijk volgens vastgestelde
regels, fair en sportief worden gevoerd en verhoogt onze activiteit.
Wat is voor echte sport noodig? Wandelen, loopen, springen, werpen, rij-

De sportieve prestatie

den, zwemmen, voetballen, fietsen,
autorijden, vliegen, roeien, zeilen,
worstelen, boksen, klimmen, dat wil
dus zeggen vrijwel iedere lichame1 ijke bezigheid, speciaal in de vrije
natuur, en voorzoover ze vrijwillig
wordt beoefend, behoort tot de
sport. Wie met zulke oefeningen
zijn onderhoud geheel of gedeeltelijk verdient, is geen sport-amateur
meer, maar een professional of beroeps-sportbeoefenaar. Deze laatste
mag aan sportwedstrijden voor amateurs, als bijv. de Olympische Spelen,
niet deelnemen. De grenzen zijn niet
scherp te trekkers. Terecht worden
aan spelers de reiskosten vergoed; de
vergoeding van gederfd loon wordt
soms reeds als ongeoorloofd beschouwd. In sportkringen is over
deze kwestie reeds veel te doen geweest.
Sportbeoefenaar moest leder mensch
van zijn prilste jeugd tot in hoogen
ouderdom zijn. Lichaamsoefening
is plicht tegenover onszelf en tegenover onze familie en naasten. Want
door sport worden onze spieren en
onze zenuwen gestaald, onze gezondheld behouden ; wij leeren onze geheele persoonlijkheid op het spel
te zetten als de omstandigheden dit
vereischen, ons te beheerschen, de
prestaties van anderen te respecteeren en opnieuw ons een voelen met
de ons omringende natuur. Er zijn
vele uitwassen, maar die hebben
met de sport als zoodanig niets te
maken.
De sportieve prestatie hangt af van
de lichamelijke gesteldheid en neiging. Records bereiken kan en behoeft niet iedereen. Ze zijn dan ook
volstrekt geen maatstaf voor de
waarde van een persoon of yolk. Topprestaties zijn evenwel als maatstaf
voor onze eigen prestaties en daarom
van waarde voor de sport. leder heeft
een grens, die hij, hoezeer hij zich
ook inspant, nimmer zal kunnen
overschrijden ; tot een gemiddelde,
goede hoogte kan echter vrijwel
iedereen het brengen.

Aanvullende sport
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Aanvullende sport. Het doel van de
tegenwoordige sport is geen eenzijdige topprestatie op een beperkt
terrein. Eenzijdige oefening heeft geen
volkomen mensch-wording, maar een
karikatuur ten gevolge. Grondbeginsel van alle sportbeoefening is de beheersching van het wandelen, loopen, springers en werpen en de algemeene harmonische ontwikkeling van
het lichaam. Aanvullende sport wordt
beoefend, wanneer een bepaalde
tak van sport beperkt is tot een jaargetijde. Zoo kan de tennisspeler in
den winter hockey spelen, de roeier
in den winter turnen. Om lichaamsgebreken ten gevolge van een bepaalde Ievenswijze te voorkomen, is
eveneens sport noodig. De man, die
den geheelen dag aan een bureau, het
kind, dat jaar in, jaar uit op de
schoolbanken zit, moeten verkromming van den ruggegraat en verkorting der lendespieren tegengaan door
lichaamsoefeningen. De voetballers
trainen het lichaam door kogelstooten en turnen. Voor iederen sportbeoefenaar ten slotte is wandelen een
noodzakelijke aanvulling.
Gelukkig doen tegenwoordig ook
vrouwen aan sport: De vrouw verliest daardoor niet haar vrouwelijkheid, maar vindt een gezonde natuurlijkheid terug. De meeste Nederlandsche vrouwen onderscheiden zich
tegenwoordig zeer gunstig van haar
grootmoeders door slanker vormen,
betere houding, zekerder optreden en
een meer kameraadschappelijke verhouding tot den man. Zwaarlijvigheid en bleekzucht komen lang niet
zoo veel meer voor als vroeger. De
vrouw kleedt zich practischer en gezonder, niet alleen dan vijftig jaar
geleden, maar ook: dan de man. De
spieren van de vrouw, did aan sport
doet, worden niet hard als bij den
man, maar blijven zacht ; de gelaatstrekken, die bij groote inspanning
wel eens verwrongen worden, houden
hun charme; de vrouw wordt door
sportbeoefening niet mannelijk en
niet leelijk. De sportprestaties der

Uitwassen der sport

vrouw zijn niet te vergelijken met
die van den man; haarlichaamsbouw
is anders, haar besluitvaardigheid
is minder groot; haar prestaties zijn
over het algemeen minder groot dan
die van den man, hoewel ze dikvvijIs
meer uithoudingsvermogen bezit,
en minder onderhevig is aan ziekte
dan hij. Wedstrijden tusschen jongens en meisjes zijn daarom niet aan
te bevelen.
Oevaren van de sport. Door een langdurige voorbereiding, verstandige
oefening en voorzichtigheid kan men
bijna alle gevaren, die ongetwijfeld
aan vrijwel alle soorten sport verbonden zijn, voorkomen. Tot de gevaarlijkste sporten behooren het
bergenbeklimmen, de skisport en de
watersport. Men zij zoo verstandig,
de desbetreffende raadgevingen van
deskundigen niet in den wind te slaan,
zijn capaciteiten niet te overschatten en de gevaren niet te onderschatten. Voorzichtigheid is speciaal geboden bij Lange tochten. Als men
oververmoeid is, kan zelfs een 1ichte
verwonding noodlottig worden. Men
make geen inspannende tochten, als
men zich niet wel gevoelt of er niet
sterk genoeg voor is. Bij voetbal,
hockey en korfbal voorkomt men
het gevaar door een juiste sportieve
opvoeding en scherp optreden tegen
onverantwoordelijke elementen. Geregelde contrele door een dokter
voorkomt over-inspanning van het
hart bij gewichtheffen, worstelen en
wielrijden. Alle gevaar behoeft echter
niet te worden weggenomen ; integendeel, de factor gevaar is zeer belangrijk bij elke sport. Alle gevaren
der sport zijn samen niet zoo groot
als het gevaar voor onze gezondheid,
als we in 't geheel niet aan sport
doen. Sterke mannen en flinke vrouwen zien niet tegen een beetje gevaar
op. Tuberculose, alcohol, hazardspel
en gebrek aan levensvreugde zijn
veel erger gevaren dan die der sport.
Uitwassen der sport zijn gewoonlijk niet de schuld der beoefenaars
maar van het toeziende publiek. De

De harmonische beweging kan een van
de schoonste sieraden van de vrouw zijn ;
zij beoefene daarom lichaamscultuur.

ZIJWAARTS OPDRUKKEN
Dit bestaat uit het langzaam opheffen van de heupen vanuit de houding op de eerste
afb. in ,die op de tweede afb. Men maakt de beweging in twee tellen, langzaam en nooit
met eenlruk en zoo, dat de heupen zichzelf in evenwicht en omhoog houden en niet zoo, dat
het grootste deel van het lichaamsgewicht op de hand steunt. Men laat de heupen ook weer
in twee tellen langzaam neer en doet de oefening zoowel op de rechter- als op de linkerzijde vier maal.

VLIEGEN
Hef zoowel het bovenlijf als de beenen langzaam in twee tellen van den grond en zoo
hoog mogelijk. Tracht echter nooit door forceeren en rukken hooger to willen heffen, dan
vrij gemakkelijk gaat. In twee tellen weer in de liggende houding terugkomen. Deze beweging wordt zes maal gedaan en oefent de rugspieren en de spieren aan den achterkant
van het dijbeen.

V00 ROVERBU IG ING (Z ITTEND)
Hef het bovenlijf in vier tellen omhoog tot in zittende houding, terwip de armen zijwaarts
omhoog geheven worden. Daarna buigt men in vier tellen voorover, tot het hoofd op de
knieen rust, zooals in de tweede afb. Dan maakt men de beweging weer terug in_tweemaal
vier tellen, terwij1 bij de laatste vier tellen de armen weer zijwaarts omlaag gaan. Men doet
deze oefening eerst in acht tellen (heen en 8 tellen terug), dan in vier, dan in twee tellen en
Rita Gerlach.
ten slotte nog viermaal ineens met een zwaai voorover en terug.

Het trainen
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massa laat zich gemakkelijk beinvloeden en verheerlijkt dan dikwijls
op overdreven wijze een sportheld
en heldin. Men doet alsof iemand, die
een record heeft behaald, een redder
van zijn yolk ware. De ernstige sportbeoefenaar laat zich daardoor echter
niet van de wijs brengen, vooral omdat achter de schermen van zulke
geestdrift dikwijls zakelijke belangen
als de werkelijke drijfveer zijn te bevroeden.
VOORBEREIDING TOT DE SPORTBEOEFENING
Het trainen is een noodzakelijke voorwaarde voor ieder, die aan een wedstrijd wil deelnemen. Een wedstrijd
stelt zulke zware eischen aan zenuwen, spieren, bloedsomloop en ademhaling, dat men zijn lichaam eraan
moet gewennen, met deze dingen zoo
zuinig mogelijk te zijn. Overbodig
lichaamsgewicht en vetaanzettingen
moeten worden weggewerkt door
harden arbeid en juiste voeding. Men
dient zich zoo te trainen, dat men op
den dag van den strijd tot de hoogste
prestatie in staat is, en men mag dus
ook niet tevoren door te zware oefeningen zich afmatten. Vooral longen
en hart moeten over een groot uithoudingsvermogen beschikken. Voor
alle soorten sport is een geregelde
duvrloop een zeer doelmatige training. Bovendien huidverzorging en
massage. Men lette bovendien steeds
in de eerste plaats op een juiste uitvoering der bewegingen meer dan op
hooge prestaties.
De voeding behoeft voor den sportbeoefenaar niet veel te verschPlen
van de normale. Men ete niet te veel
en niet te vet; maar men lijde ook
geen honger, om of te vallen in gewicht. Men gebruike niet te veel
zout, om dorst en daardoor te veel
drinken te voorkomen. Gedurende
het trainen is onthouding van nicotine, alcohol en sexueel verkeer noodzakelijk. De eenige opwekkende middelen, die toegelaten zijn, zijn suiker
en chocolade. Sulker werkt reeds een

De voeding

kwartier na het gebruik in de spieren.
Bij groote inspanning kan men tot
50 gram tegelijk innemen. Vruchten,
versch of gedroogd en compote zijn
eveneens goed, ze bevatten behalve
suiker belangrijke mineralen en vitaminen en zijn minder schadelijk voor
de tanden. Sport maakt alleen slank,
indien ze gepaard gaat met doelmatige voeding; wie toegeeft aan
den honger en de dorst, die door het
oefenen ontstaan, worden desondanks
dikker.
Van groot belang voor de gezondheld en het prestatievermogen is de
verzorging der huid. Iederen morgen
wassche men het geheele lichaam
met water op kamertemperatuur;
snel afdrogen en met een ruwen handdoek wrijven tot men het aangename
gevoel krijgt, dat het gevolg is van
nieuwe doorstrooming van het bloed
in de huid ; hoofd en voeten flink met
zeep wasschen. Ten minste eens per
week een lauw of warm bad of douche.
Geen douche vOOr de lichamelijke inspanning, wel daarna, en wel eerst
lauw of warm, daarna koud. Een
koude douche nadat men in het
zweet is geraakt, maakt nerveus. Des
zomers dagelijks zwemmen, te beginnen als het water 14 graden warm
is en in den herfst doorgaan tot 12
graden. Koud baden wordt vaak
overdreven. In water van 16 tot 18
graden niet langer dan 15 tot 20 minuten zwemmen ; hoe kouder, hoe
korter men in het water blijft; ook
in warm water niet te lang wegens het
gevaar van zacht worden van het
oorsmeer en daardoor middenoorontsteking. VOOr het zwembad zich
zOO ver afkoelen, dat hart en adem
rustig blijven ; dan echter niet met
veel omhaal eerst de borst vochtig
maken, enz., maar met een flinken
sprong in het water. Na het zwemmen beweging, afwrijven en masseeren van de huid, bij koud weer snel
aankleeden. Zwakke kinderen en
oude menschen zeer voorzichtig I
Raad vragen aan den dokter 1 Menschen met huidziekten of open won14
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den e.d. dienen uit het gemeenschappelijke bad te blijven. Belangrijk is
ook het lucht- en zonnebad. Bij gunstig weer veel oefeningen in de open
lucht, luchtig gekleed of in badcostuum uitvoeren. Men geve echter
zijn naaste geen aanstoot.
Het zonnebad beginne men voorzichtig; zich nu en dan omdraaien, om
het pijnlijke en gevaarlijke verbranden der huid te voorkomen. Gedurende het zonnebad zich bewegen
of spelen. Niet te lang rekken; tevoren en ook voor lange zwemtochten
de huid invetten met een goede
creme.
Massage wordt vooral in Zweden en
Finland meer op juiste wijze geschat
dan in ons land. Ze bestaat uit drukken, kneden, wrijven, kloppen, slaan
der spieren, steeds in de richting van
het hart. \TO& de oefening maakt ze
de spieren los en warm; tijdens de
oefening voorkomt ze het te vroeg
opgeven ; erns bevordert ze de bloedcirculatie, verdrijft de vermoeiingsstoffen en verhindert zoo de „turnkoorts". Gedeeltelijk kan de turner
zichzelf masseeren, mits hij zich de
juiste handgrepen door een deskundige laat leeren.
Turnkoorts is hevige spierpijn, die optreedt na een ongewone oefening,
meestal na de eerste training in springen en hardloopen in het voorjaar,
bij het turnen aan een toestel na een
lange rustpooze of bij vrije oefeningen, waaraan men niet gewend is.
Er worden in deze gevallen door de
vermoeidheid giften in de spieren
opgehoopt. De pijn verdwijnt door de
groote spiergroepen afwisselend te
oefenen en daarna de spieren licht te
bewegen en te masseeren. Het beste
middel om deze spierpijn te voorkomen is voortdurend blijven oefenen
en in vorm blijven.
Ademhalingsgymnastiek, die zoo dikwijls wordt aanbevolen als middel
tot versterking der longen, client
slechts te worden toegepast op voorschrift van een arts. De ademhaling
is een onwillekeurige beweging, die

Rythmische gymnastiek

zich vanzelf regelt naar gelang van
het koolzuurgehalte van ons bloed.
Door de ademhaling wordt dit koolzuur n.l. omgezet in zuurstof. Liggend gebruikt de mensch bij 15 ademhalingen van 500 cm 3 per minuut
7112 liter lucht; bij een ingespannen
duurloop in ongeveer 30 ademhalingen van 1500 cm' 45 liter lucht
per minuut, en dit kan zonder bezwaar urenlang worden volgehouden.
Opzettelijk diep ademhalen kan men
slechts korten tijd volhouden ; bovendien ontstaat het gevaar, dat de longblaasjes te sterk worden uitgezet. De
beste ademgymnastiek is het ontwikkelen der ademhaling door zwemmen, bergbeklimmen, hardloopen,
wandelen of door voor het open venster 30 kniebuigingen te maken zonder aan de ademhaling te denken.
Wie bij het oefenen een adempauze
noodig acht, ademe diep uit; dat
schaadt nooit, en het inademen volgt
vanzelf. Op den duur is het verkeerd,
bij groote inspanning diep in te
ademen en dan den adem in te houden ; bij herhaling leidt dit tot hartstoornissen. In pauzen is het trainingspak zeer aan te bevelen, omdat het
te sterke afkoeling en stijfheid der
spieren voorkomt. Aan de voeten
liefst geen schoenen; antlers lichte
gymnastiekschoenen ; voor voetbal,
bergsport, enz. speci ale schoenen.
Rythmische gymnastiek bestaat uit
bepaalde bewegingen bij muziek, die
meestal een afwisseling van spanning en ontspanning vertoonen, het
geheele lichaam in beweging brengen
en moeten inwerken op het gevoelsleven van dengene, die ze uitvoert
doordat de beweging rhythmisch
wordt herhaald, soms in zwakkeren,
dan weer in sterkeren vorm. Men
heeft zich grootendeels afgewend van
de houterige bewegingen, die men
vroeger gymnastiek noemde en die
vrijwel geheel nutteloos waren. Aanverwant met de rythmische gymnastiek zijn bijv. schaatsenrijden, speerwerpen en kogelstooten, wanneer ze
geheel worden beheerscht en z66 wor-
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den uitgevoerd, dat de bewegingen
in elkaar overvloeien.
Andere voorbereidende gymnastische
oefeningen. 1. Met halters, niet zwaarder dan 1/ 2 A 1 kilogram in het bijzonder geschikt voor ouderen. 2. Met
knotsen, tegenwoordig ook in combinatie met springen en loopen;
zwaaien van een of twee knotsen;
over het algemeen van geringe waarde. 3. Springtouw-gymnastiek, voor
loopen, springen en boksen van groote
waarde ; touw is 1.75 Meter lang, in
het midden verdikt, aan de einden
knoopen voor het vasthouden. Oef eningen : Springen op een voet, geruimen tijd links of rechts achter elkaar of afwisselend, ook met beide
voeten, achter- en vooruit. Altijd
veerend op de teenen, nooit op de
hakken springen ! 4. Kogelgymnastiek. Vaardigheid van handen en
oogen wordt geoefend door het werpen en vangen van een 2 1/, kilogram
zwaren ijzeren kogel. Bijvoorbeeld:
den kogel laten vallen en van boven
weer opvangen met dezelfde en met
de andere hand, den hoog opgeworpen kogel opvangen met een hand,
met beide handen, over het hoofd,
over den schouder, vangspel met een
ander.
Ochtendgymnastiek, speciaal voor
mannen. 1. Spring ongeveer 20 keer
achter elkaar op de voetballen op;
zwaai daarbij de armen met kracht
naar voren en beneden.
2. Hef in den eersten stand de armen
met gebalde vuisten hoog naar voren;
vervolgens veerende kniebuigingen
en weer strekken, daarbij 5 tot 30
maal de armen naar voren en boven
brengen, langzamerhand sneller.
3. Plaats de voeten zoo ver mogelijk
zijwaarts uit elkaar. leg de handen
tegen het achterhoofd; buig den romp
voorover, waarbij het bovenlichaam
gestrekt moet blijven, buig zoover
mogelijk door en terug. Dit 10 keer
herhalen, oudere menschen langzamer, jonge met een ruk.
4. Uitgangsstand als 3; draai, terwiji
de voeten op hun plaats blijven, den
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romp zoover mogelijk door, 5 maal
naar links en 5 maal naar rechts.
5. Uitgangsstand als 3; hef de armen
gestrekt omhoog, pak met de eene
hand de andere vast en sla veerend
met de armen naar achteren ; vorrien
op hun plaats houden.
6. Uitgangsstand als 3; buig beide
armen, en stoot ze afwisselend met
kracht naar voren (boks-beweging);
den schouder van den stootenden
arm mede naar voren brengen.
7. Uitgaande van stand als 3 den
romp 4 maal naar links zijwaarts buigen onder het buigen van de rechterknie en daarna 4 maal naar rechts,
terwijl de linkerknie doorbuigt. Ongeveer 5 keer afwisselen.
8. Stand als 8; hef de armen zijwaarts
en buig den romp voorover. Draai
den romp naar rechts en breng de
linkervuist aan den rechtervoet, de
rechtervuist zwaait omhoog; daarna
met een krachtige zwaai wisselen en
rechtervuist aan linkervoet brengen;
tien keer wisselen.
9. Ga zitten met de beenen uit elkaar
gestrekt, hef de armen zijwaarts.
Buig den romp naar links over het
linkerbeen en breng tegelijk de rechtervuist aan den linkervoet; daarna
oprichten en rechts herhalen ; tien
keer wisselen.
10. Stand als 3; hef de armen voorwaarts ; draai den romp scherp naar
links en sla daarbij met den linkerarm ver naar links en achteren ; daarna hetzelfde naar rechts ; tien keer.
Ochtendgymnastiek voor vrouwen.
1. Hef het linkerbeen naar voren en
laat den voet een kring beschrijven.
4 keer naar binnen, 4 keer naar buiten ; daarna hetzelfde met den rechtervoet. Oudere vrouwen en vrouwen
met platvoeten dagelijks hiermee beginnen.
2. Spring 8 keer links en 8 keer rechts
veerend op, de tegenovergestelde knie
licht gebogen ; 4 keer wisselen.
3. Zak met gesloten knieen door; ga
nu op de hakken staan. Hef nu de
dij op met ingetrokken buik tot het
lichaam verticaal stag ; steeds in den
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kniestand blijven ; 8 keer herhalen.
4. Buig uit den uitgangsstand den
romp vooruit, de armen slap neerhangend, de knieen blijven gedurende
de geheele oefening gestrekt. Veer nu
met den romp op en neer, steeds dieper; 12 keer.
5. Laat uit den eersten stand het
lichaam slap vooruitvallen. Nu met
golfbeweging oprichten als volgt :
buig de knieen en breng ze vooruit.
Nu het bekken naar voren brengen;
den romp golvend van onderen naar
boven voorwaarts afrollen ; aan 't
eind der beweging staat het lichaam
verticaal, het hoofd een weinig terug;
de uitvoering wordt vergemakkelijkt
wanneer men zich voorstelt, dat men
de deelen van een wand met de voorzijde van het lichaam na elkaar wil
aanraken; 8 keer.
6. Hef de armen in den uitgangsstand
omhoog; laat den romp met opgeheven armen en met gestrekten rug
licht voorover zakken en richt u met
golfbeweging op; 8 keer.
7. Zet de beenen zoo ver mogelijk zijwaarts uit elkaar; hef de armen omhoog. Buig u vervolgens zijwaarts
naar rechts en veer 4 keer zijwaarts,
waarbij de knieen mee-veeren ; doe
hetzelfde 4 keer links; 8 keer verwisselen.
8. Kniel op den rechterknie en zet
het linkerbeen zijwaarts. Nu linkerknie buigen en het bekken zijwaarts
naar links brengen; dan terug, 8
maal.
9. Hef in den eersten stand de armen
zijwaarts. Buig het bovenlichaam in
het borstgedeelte voorover en draait
daarbij de handpalmen achteruit en
opwaarts. Richt u op en buig u achterover onder het vooruit en opdraaien der handpalmen ; 12 keer
wisselen.
10. Hef in den kniestand de armen
zijwaarts ;draai vervolgens het bovenlijf links zijwaarts en ga zoo op de
hielen zitten. Hef den romp en draai
u weer naar voren ; dan hetzelfde
naar rechts; 6 keer wisselen van
links en rechts in langzaam tempo.

Ringtennis

SPORTIEVE SPELEN
Deze moeten vol afwisseling en inhoud zijn, niet al te gemakkelijk te
leeren en steeds opnieuw boeien. Zij
vinden wel hun hoogtepunt in den
wedstrijd, inaar mogen toch nooit
tot verbittering voeren en moeten
steeds een genoegen blijven. Het vervelende krokketspel is verouderd,
boccia, ringtennis, tafeltennis, gewoon tennis en vuistbal zijn in huis
of tuin te spelen.
Boccia voor 2 tot 12 personen, verdeeld in 2 tot 4 groepen; noodig zijn
8 tot 12 harde houten ballen van 9
A 12 cm doorsnede, in 2 tot 4 verschillende kleuren, een kleinere doelbal
(lecco) en een speelplein bedekt met
kiezel of gras, van 30 bij 20 meter;
de oppervlakte moet niet te vlak
zijn. De ballen worden met een handruk weggeworpen, zoodat ze zoo min
mogelijk over den grond rollen. Van
den eenen smaller kant wordt eerst
de lecco weggeworpen, ten minste
20 meter ver. De groepen doen dit
na elkaar zoo vaak, tot deze afstand
bereikt is. Vervolgens werpen de
groepen op de rij of hun bal ; ten
slotte wordt gemeten wiens kogel
het dichtst bij de lecco ligt. Een
groep wint het spel met zooveel punten als daarvan ballen dichter bij de
lecco liggen dan van den tegenstander. tedere volgende werper mag beproeven, door het werpen van de
reeds liggende ballen of van de lecco
het spel gunstiger te doen zijn voor
zijn groep. Wie het eerst 21 punten
bereikt, heeft gewonnen. Heeft de
tegenstander geen 11 punten, dan
telt de overwinning dubbel. Bij het
volgende spel werpt de winnaar de
lecco.
Ringtennis wordt als enkelspel tusschen 2 personen op een klein veld
van 12,20 bij 3,70, als dubbelspel
tusschen 2 maal 2 personen op een
groot veld van 12,20 bij 5,50 meter
gespeeld. Dwars over het veld in het
midden is het net tusschen twee palen gespannen, aan die palen 1,52 M.
in het midden 1,45 m. hoog; de palen
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staan 6 meter van elkaar; aan beide
Wen van het net is een doode ruimte
van 0.91 meter breedte; het groote
veld is in twee speelvelden verdeeld
door een lijn in de lengterichting;
alle lijnen moeten duidelijk op den
grond worden afgeteekend. De ring
van poreuse gummi, ongeveer 17,5
cm buiten-doorsnede, 3 cm. dik, 225
gram zwaar, wordt over het net heen
en weer geworpen, totdat een verliespunt intreedt. De ring mag steeds
met slechts een hand worden geworpen en gevangen; terugwerpen zonder aarzelen en zonder verwisselen
van hand na het vangen. De ring
moet vlak geworpen worden en bij
elken worp 15 cm. stijgen. De ring
mag alleeen bij het terugwerpen het
net aanraken en niet buiten het veld
of in de doode ruimte belanden ; anders ontstaat een verliespunt voor
den speler. Op dezelfde wijze moet
de ring belanden bij den tegenworp,
anders krijgt de werper een verliespunt. Bij het niet vangen van juiste
tegenworpen of inworpen ontstaat
een verliespunt voor den ontvanger.
Bij het dubbelspel mag de inworp
slechts naar het schuin tegenovergelegen veld gaan en de ring door
den daar staanden tegenspeler worden opgevangen; de opgever wisselt
met den stand achter het rechter en
linker veld. Een verliespunt van de
opgevende partij heeft slechts de
wisseling van het opgeven ten gevolge ; een verliespunt van de nietopgevende telt ten gunste van den
opgever. Gewonnen is het spel bij
15 punten, wanneer de tegenpartij er
13 heeft; anders wordt verder gespeeld, tot er een onderscheid van
2 punten is. Het einde volgt na 3
partijen.
Tafeltennis of Ping-pong, wordt als
enkelspel tusschen 2, als dubbelspel
tusschen 4 personen gespeeld. De
rechthoekige tafel heeft een zuiver
gewaterpast dof-donkergroen tafelblad van 25 mm dik, sterk, hard, zeer
vlak hout van 2,75 bij 1,53 meter
op een hoogte van 0,77 meter van
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den grond; er omheen loopt een 1,9
cm breede witgeverfde rand. Het
donkergroene net van 1,83 m lengte
is gewoonlijk 17 cm hoog, tusschen
twee 17 cm hooge paaltjes gespannen, die aan beide kanten 15 cm
buiten de lange zijden zijn aangebracht; boven aan het net een 12
cm breede witte rand. De bal van
celluloid heeft een omtrek van 12
cm. en een gewicht van 2,2 gram;
de rackets zijn van elke gewenschten
vorm, afmeting en gewicht. Na den
ingooi moeten de spelers den bal zoo
lang heen en weer over het net in
het tegenovergestelde veld slaan, tot
een fout ontstaat. ledere fout beteekent een punt voor de tegenpartij.
De inworp heeft plaats van achter
de smalle zijde tusschen de verlengde
lengtezijden. De bal moet dan zOO
geslagen worden, dat hij eerst in het
eigen veld en dan in dat van de tegenpartij springt; de inworp is ongeldig,
als daarbij het net wordt aangeraakt ;
een tweede poging is toegestaan. Als
de tweede poging mislukt, beteekent
dit een fout. Om de 5 keer wordt de
inworp verwisseld. De terugslag mag
pas plaats hebben na het opspringen
van den bal ; de bal mag het net bij
het overvliegen aanraken. Als fouten worden gerekend: een fout bij den
inworp, het terugslaan voorbij het
tegenoverliggende veld, het missen
van den bal bij de poging tot terugslaan, het terugslaan veRjr het opspringen, het aanraken van de tafel
met de vrije hand, het aanraken van
het tegengestelde veld, van het net
of van een post met het lichaam of
met een voorwerp dat men draagt
of in de hand houdt, het bewegen
van het tafelblad, het twee maal opspringen van den bal, het twee maal
ernaar slaan, het aanraken van den
bal met een ander lichaamsdeel of
voorwerp dan het racket of de hand,
waarin het racket zich bevindt. Bij
het dubbelspel is het tafelblad door
een 1,25 cm. breede middellijn in 2
zijvelden verdeeld. De inworp heeft
steeds plaats van het rechter zijveld
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schuin naar het rechter tegenveld
en mag slechts worden genomen door
den rechter tegenspeler; de terugslag mag naar verkiezen in het tegenveld belanden maar slechts door den
linker opgever worden teruggeslagen,
en diens terugslag slechts door den
linker tegenspeler. Op dezelfde wijze
wisselt men na elke 5 inworpen, dan
wisselen de opgevers van plaats. De
volgorde wordt in denzelfden set
behouden. Een set is gewonnen, als
een partij 21, de tegenpartij hoogstens 19 punten gemaakt heeft;
antlers wordt zoo lang gespeeld, tot
een verschil van 2 punten is bereikt.
3 gewonnen sets beteekenen het eind
van het spel.
Tennis, oorspronkelijk naar het grasveld, waarop het werd gespeeld lawntennis geheeten, heeft tegenwoordig
plaats op een 23,77 bij 10,97 meter
metend veld van gravel, gemalen
baksteen, of op een baan van cement
of asfalt. Het veld is begrensd en ingedeeld in vakken door middel van
witte lijnen, en wordt doormidden
gedeeld door een net, dat aan de
kanten 1,07 en in het midden 0,91 m
hoog is. De met vilt overtrokken
gummi ballen worden geslagen met
een ongeveer 69 cm lang racket van
gespannen darmsnaren. Het spel
heeft in de 4 binnenste vakken plaats.
De ballen moeten telkens over het
net worden teruggeslagen zonder
buiten de lijnen of tegen het net te
komen. Heeft dit plaats, of wordt de
bal gemist, dan verliest de speler of
zijn partij een punt, dat voor de
tegenpartij telt. Een „set" of partij
bestaat uit ten minste 6 „games" of
spelen ; wie hiervan ten minste 2
spelen van zijn tegenpartij wint, heeft
de set gewonnen. Bij elke game wordt
ten minste 4 keer gespeeld. De slag,
die het eerst wordt gemaakt, beteekent voor den winnaar 15, de 2e slag
30, de 3e slag 40 punten. De vierde
doet het spel winnen. Wanneer de
tegenpartij ook punten heeft behaald,
wordt de game zoo lang voortgezet
tot de overwinnende partij 2 over-
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winningen meer heeft behaald dan
de verliezer.
Voetbal, het zeer populaire spel voor
jongens en rnannen, wordt gespeeld
op een rechthoekig grasveld van ongeveer 100 bij 75 meter. Aan beide
korte zijden staat een witgeverfd doel,
bestaande uit twee loodrechte, 2,40
meter hooge, 7,30 meter van elkaar
verwijderde palen, die met elkaar
verbonden zijn door een 12 cm breede
dwarslat. Daarvoor ligt het doelgebied, een rechthoek van 5,5, bij
18,3 meter, en daaromheen het strafschopgebied, 40,3 meter breed en
16,5 meter diep. De middenlinie verdeelt het veld in twee speelhelften ;
in het midden van het veld ligt de
cirkel met een straal van 9 meter.
Aan beide zijden 11 spelers (5 voorhoede, 3 middenlinie, 2 achterhoede,
1 doelverdediger) probeeren, na den
opgooi, den bal in het doel van de
tegenpartij te trappen. De bal, die
70 cm omtrek en 420 gram gewicht
heeft, mag met alle lichaamsdeelen,
maar niet met opzet met handen of
armen worden aangeraakt; heeft dit
laatste toch plaats, dan krijgt de
tegenpartij een vrijen schop ; alleen
de doelverdediger mag met zijn handen spelen, maar den bal niet meer
dan twee stappen ver met zich dragen. Niemand mag zijn tegenstander
vasthouden, tegen hem aanspringen,
hem beentje lichten of met kracht
van achteren tegen hem aanloopen ;
elk ruw spel is verboden en wordt
bestraft met een vrijen schop of in
het strafschopgebied met een doelschop van een afstand van 11 meter
van den goal, die onmiddellijk een
doelpunt ten gevolge kan hebben.
Wanneer iemand den bal over de zijlijn buiten het veld trapt, gooit de
tegenpartij hem van de grens weer
in. Trapt iemand den bal over de
achterlijn van de tegenpartij zonder
een doelpunt te maken, dan trapt
deze hem uit het doel weer het veld
in ; trapt iemand hem over de eigen
achterlijn, dan krijgt de tegenpartij
een vrijen schop uit den dichtstbij-
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zijnden hoek (hoekschop), die tot
een doelpunt kan leiden. Wanneer
een speler geen twee spelers \TO& zich
heeft of zich niet achter den bal bevindt op het oogenblik, dat de bal
wordt gespeeld, staat hij buitenspel
en mag geen spelhandeling verrichten ; in het eigen veld staat nooit
iemand buitenspel. Het spel duurt
2 maal 45 minuten en wordt gewonnen door de partij, die de meeste
doelpunten maakt.
Handbal heeft veel overeenkomst wat
indeeling van het veld en de spelers
betreft, met voetbal. Het doelgebied
is eenigszins anders van vorm en bestaat uit twee kwartcirkels met een
straal van 11 meter, getrokken met
een doelpunt als middelpunt, die met
elkaar verbonden zijn door een rechte
lijn van 11 meter lengte. Het strafgebied loopt over de geheele breedte
van het veld. De bal mag met elk
lichaamsdeel worden gespeeld behalve met den voet en het onderbeen,
niet langer dan 3 seconden in de
handen gehouden en niet meer dan
3 passen ver gedragen worden. Men
mag hem niet voor de tweede maal
spelen voor hij den grond of een anderen speler heeft aangeraakt. Mannen mogen hem met open hand een
tegenstander uit de hand spelen,
vrouwen niet. De tegenpartij mag
slechts op ongevaarlijke wijze worden gehinderd of aangevallen ; hij
mag niet worden vastgehouden, omklemd, gestooten, van achteren aangevallen, enz. De bal mag niet met
beide handen aan een ander ontrukt
of weggeslagen worden. De doelruimte mag slechts door den doelverdediger worden betreden, die teyens mag trappen. De overige regels
zijn vrijwel gelijk aan die van het
voetbalspel. De 11 metertrap wordt
een 13 meter-wore. Speelduur voor
mannen 2 maal 30, voor vrouwen
2 maal 20 minuten.
Hockey of stokbal heeft een dergelijke
indeeling der 11 spelers als bij voetbat; het grasveld is 90 x 55 meter
groot, de doelen echter slechts 3,60
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meter breed en 2,10 meter hoog. De
bal is keihard, wit geverfd (als er
sneeuw ligt, rood) met leer bekleed,
heeft een omtrek van 23 cm en een
gewicht van circa 160 gram. De
hockeystokken zijn aan het eene
eind omgebogen en hebben daar een
vlakke en een halfronde zijde, zijn
aan het eind afgerond, mogen niet
beslagen zijn en geen scherpe hoeken
of splinters hebben, en kunnen aan
het rechte eind met band omwikkeld
of van een gummiring voorzien zijn,
mogen ten hoogste 800 gram wegen
en moeten door een ring met een
middellijn van 5 centimeter kunnen
worden heengetrokken. Het doelgebied bestaat uit een halven cirkel
met een straal van 13,5 meter. De
spelers hebben tot taak, den bal met
stokslagen naar het doel der tegenpartij te drijven en hem van een
punt binnen het doelgebied door het
doel te slaan. Het aantal doelpunten
is beslissend. Bij het drijven van den
bal mag de stok niet boven schouderhoogte worden gebracht. De bal mag
slechts met den vlakken kant van
den stok worden geslagen, maar niet
van den grond of van onderen de
lucht ingeslagen worden. Hij mag
aangeraakt worden met den stok en
elk lichaamsdeel, maar als hij met
de handen wordt opgevangen, moet
hij dadelijk loodrecht op den grond
worden geworpen. Oprapen, voortdragen, stooten, werpen van den bal
zijn verboden. Eveneens dekken van
den bal met voet of lichaam. Met de
ronde zijde van den stok mag niet
worden gespeeld. Duur van het spel
2 x 40 minuten. IJshockey wordt op
dergelijke wijze op schaatsen gespeeld.
Golf wordt nog betrekkelijk weinig
gespeeld, vooral omdat het uitgestrekte terrein, dat ervoor noodig is,
het nogal kostbaar maakt evenals de
verschillende stokken, die gebruikt
worden naar gelang van de ligging
van den bal. Het kan door 2 personen
tegen elkaar, of door 2 groepen van
2 gespeeld worden, maar ook door
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427--428

Wandelen

een persoon, die zijn prestatie dan
kan vergelijken met die van een
ander, die vroeger speelde. Hoe meer
geaccidenteerd het terrein is, hoe
interessanter het spel. Het golfveld
strekt zich naar beide richtingen over
3 A 4 kilometer uit. Daarin zijn op
gelijke afstanden 18 gaten aangebracht, ze6 dat de speler aan het
eind van het spel terugkeert op zijn
uitgangspunt. Hij moet dus 7 A 8
km afleggen, hetgeen hem noodzaakt
geruimen tijd in de open lucht door
te brengen, en juist het aantrekkelijke van het spel uitmaakt. De taak
van den speler bestaat hierin, den
bal van gummi van 46 gram gewicht
en 41 mm middellijn door zoo weinig
mogelijk slagen van het uitgangspunt
te brengen naar het eerste gat, op
een afstand van 300 meter gemaakt
is een effen grasveldje van 15 bij 15
meter. Wie van de beide partijen
hiertoe het minste aantal slagen noodig heeft, heeft een punt gewonnen.
Daarna volgt het tweede gat, en zoo
verder. Wie meer dan 9 punten heeft,
kan niet meer verliezen, en dus wordt
het spel dan niet verder voortgezet.
De stokken worden gedragen door
een „caddy", die raad mag geven
omtrent de keuze van den stok, de
richting waarin geslagen moet worden, enz.

Boksen is de kunst, volgens bepaalde
regels tegen het hoofd en het lichaam
boven het middel van den tegenstander, stooten te geven. Er zijn twee
soorten wedstrijden: 1. die, waarbij
de tegenpartij zoodanig wordt afgemat, dat hij gedurende ten minste
10 seconden niet in staat is, op te
staan ; 2. die, waarbij het doei is, den
tegenstander in een bepaalden tijd
een zoo groot mogelijk aantal stooten
toe te brengen. Het aantal rondes,
waaruit een partij zal bestaan, wordt
tevoren vastgesteld, de ronde duurt
meestal 3 minuten ; tusschen de
rondes wordt 1 minuut gerust.
Worstelen heeft plaats tusschen 2
personen, waarvan de een den ander
tracht te overwinnen door grootere
kracht en behendigheid. Overwinnaar is hij, die den ander met beide
schouders tegelijk den grond doet
aanraken. Er zijn verschillende methodes en regelen voor het worstelen; in Nederland worden algemeen
twee regels aangenomen, n.l. de gewrichten mog€n niet in tegennatuurlijke richting worden gebracht en 2,
het doel is door afweren alle aanvallen of te slaan.
Gewichtheffen is het omhoog brengen van een staaf met halters, die
systematisch met eenige kilogrammen zwaarder worden gemaakt.

KRACHTSPORT
Hiertoe behooren Ju-jitsu, boksen,
worstelen, gewicht heffen, enz.
Julitsu is een Japansche sport, die
reeds ten minste 2000 jaar oud is.
Het doel hiervan is het zwaartepunt
van den aanvaller te verplaatsen
door zelf uit te wijken, daardoor in
staat te zijn, de tegenpartij vast te
grijpen en hem door een stoot of slag
onschadelijk te maken. Aan het leeren van ju-jitsu dienen vooraf te gaan
oefeningen in boksen, springen, worstelen en wandelen. Een eerste eisch
is, dat men leert vallen zonder zich
te bezeeren, en verder moeten een
aantal grepen, worpen, klemmen en
slagen worden beoefend.

WANDELEN EN LEVEN IN DE
VRIJE LUCHT
Aan wandelen wordt in ons land nog
veel te weinig gedaan, vooral omdat
het met zijn bosschen en weiden, zijn
rivieren en heuvels zich er zoo prachtig voor leent. Het is een eigenaardig
verschijnsel, dat ondanks het feit,
dat ieder de liefde tot zijn land is
aangeboren, door de Nederlanders
over het algemeen zoo weinig van
deze schoonheid wordt genoten. In
de natuur ligt een onuitputtelijke
bron van vreugde, kracht en verkwikking. Wij bedoelen met „wandelen" hier natuurlijk iets geheel
anders dan „een wandelingetje maken"; dit laatste is een korte lichte
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verstrooiing, wandelen daarentegen
geeft nieuwe kracht tot leven. Wie
gaat wandelen, dient zich voor te bereiden, al loopt hij maar een geheelen
of halven dag; hij dient zich te orienteeren door het lezen over de streek,
waarheen men gaat, over spoorverbindingen en over den toestand der
wegen, over prijzen en de gelegenheden tot nachtlogies. Als kleeding is
het meest aan te bevelen een stevig
tweed-pak met korten broek, een
waterdichte jas, een stevige wandelstok en bovenal gemakkelijke schoenen met breede hakken en dubbele
zolen ; als hoofddeksel een pet of
Alpino-muts, of, als men eraan gewend is, nog liever blootshoofds. Voor
het bergen van al wat men wil meenemen de rugzak. Onmisbaar voor
langere tochten zijn : ondergoed, zakdoeken en sokken, tandenborstel,
zeep, hechtpleister, tandpasta, talkpoeder, kompas en een weinig contant geld. Verder een reiscredietbrief.
Wanneer men met een gezelschap
gaat wandelen, speciaal met vrouw
en vrienden, en de reis zal eenige weken Buren, dan zendt men een reiskoffer een dag of 8 tevoren vooruit.
De dag-indeeling make men zoo, dat
men na het (lichte) ontbijt reeds om
7 uur op marsch is; de meeste menschen hebben reeds na het eerste
uur een korte pauze noodig; dan
volgt de eerste flinke marsch tot men
3m 10 uur a half 11 een half uur rust
en een tweede ontbijt gebruikt ; daarna weer op stap ; middagrust van I
tot 3 uur, laatste wandeling tot ongeveer 6 a 7 uur; het is gewenscht,
bijtijds zich van logies te verzekeren.
Overdag gebruike men uitsluitend
datgene, wat men in zijn rugzak bij
zich heeft : spek, worst, ham, kaas,
droog brood, vruchten ; men neme
geen glazen met boter en jam mee,
dat geeft onnoodig geknoei. Overdag
zoo weinig mogelijk drinken. vooral
zoo min mogelijk water, in geen geval alcohol ; bier maakt moede. Sommigen kan 's avonds bij het eten een
enkel glas wijn geen kwaad. Wie roo-

Voetverzorging

ken wil, passe vooral op vonken.
Voetverzorging. Een nauwgezette verzorging der voeten is noodzakelijk;
elk genot kan worden verstoord door
een miniem blaartje onder een teen.
lederen avond de voeten flink wasschen ; ze iederen morgen flink poederen met talk, vooral ook tusschen
de teenen ; nagels kort houden; waken
tegen plooien in de kousen of sokken ;
blaren met een uitgegloeide naald
doorprikken, het vocht uitdrukken
en er een stukje kleefpleister opplakken ; gewoonlijk bezorgen ze dan
geen last meer. Huidverzorging. Niet
zwemmen voor een lange wandeling,
liever er na; wanneer men iederen
dag veel zwemt, worden de voeten
week; daarom flink poederen. Vooral
de huidplooien 's morgens met een
goede creme invetten ; niet in vochtig gras of op koude steenen gaan
zitten. Tegen zonnebrand invetten
met Nivea-creme of Lanoline. Reisgezelschap. Het prettigst wandelt
men met zijn vieren ; men houdt elkaar afwisselend gezelschap en bij
ongunstig weer kan men een spelletje
kaarten. Aileen wandelen is niet voor
iedereen geschikt, maar biedt eigenaardig genoegen, doordat men geheel op zichzelf is aangewezen en niet
gedwongen is, om te praten. Wandelingen met grootere groepen beperke
men tot 15 a 20 personen ; zijn er
meer, dan deele men ze liever in
clubjes in, die afzonderlijk wandelen
en elkaar op afgesproken plaatsen
treffen. Men kan voor dit doel ook
een gemeenschappelijke tentenkamp
inrichten, waar men kookt, gemeenschappelijk zang, spel en dans beoefent ; ieder neemt dan een gedeelte
van de tenten, slaapzakken, kookgereedschappen en het eetgerei mede.
Er zijn altijd wel liefhebbers voor het
halen van water, zoeken van hout,
het koken en het doen van de inkoopen. Voor de muziek is vooral de
lichte, gemakkelijk mee te nemen
mondharmonica geschikt; zijn er een
aantal spelers aanwezig, dan kan
men een aardig orkest vormen. Men
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moet per dag niet meer loopen, dan
men kan, een man kan ongeveer 25,
een vrouw 20 kilometer loopen. Kinderen gewenne men zoo spoedig mogelijk aan een dergelijke prestatie.
Ook een goed wandelaar ga niet
verder dan 40 kilometer per dag,
anders boet hij in aan genot. Zonder
de rust rekene men per kilometer
12 minuten. Wandelt men in een
groote groep, dan dient iemand voorop te loopen, die den weg goed kent
en achteraan iemand met een sterken
wil ; vooral in bergachtige streken en
in bosschen behoort men zoo dicht
bij elkaar te blijven, dat men elkaar
blijft zien.
Bergtochten. De gebergten in Zwitserland, Belgie, Frankrijk en Duitschland zijn door de verschillende toeristen vereenigingen tegenwoordig
z615 voorzien van goede wegen en
pleisterplaatsen, dat men vrijwel voldoende heeft aan de bovengenoemde
uitrusting. Aileen is het bij grootere
tochten gewenscht spijkerschoenen
aan te trekken. Men houde vooral de
gebaande wegen, lette goed op het
weer en zij steeds voorzichtig, vooral
bij het dalen. Men kijke steeds naar
den weg en blijve staan, als men van
het uitzicht wil genieten, omdat het
gevaar van neerstorten ook in het
middelgebergte allerminst denkbeeldig is. Wanneer men bloemen wil
plukken of steenen wil rapen, bukke
men zich nooit naar beneden, maar
eike altijd naar boven, omdat anders
de rugzak voor onaangename verrassingen kan zorgen. Dat is eigenlijk alles, waarop men ook in het
hooggebergte moet letten. Bij tochten in de hooge Alpen dient men zich
altijd van een girls te voorzien en
diens raad omtrent uitrusting en
handelwijze op te volgen. Aileen zijn
in het gebergte is steeds gewaagd.
Autorijden en fietsen zijn een uitstekend middel om te komen op punten, vanwaar uit men wandelingen
wil ondernemen. Aileen is men er
sterk door gebonden aan de rustplaatsen en aan de gebaande wegen,

Borstzwemmen

terwijl de mooiste punten slechts te
voet zijn te bereiken langs moeilijk
begaanbare paden.
Jeugdherbergen liggen thans zoowel
in binnen- als buitenland overal verspreid en zijn goede en goedkoope
verblijfplaatsen voor jeugdige trekkers. Men vindt een opsomming ervan
in de betreffende handboeken, voor
Nederland uitgegeven voor de Nederlandsche Jeugdherberg Centrale.
Natuurbescherming. Het behoeft wel
geen uitvoerig betoog, dat vooral hij,
die zelf van de natuur wil genieten,
de plicht heeft, planten en dieren
in de natuur te sparen en te beschermen. Verschillende vereenigingen als
Heemschut hebben zich deze bescherming ten doel gesteld. Vooral
met vuur is de behoorlijke wandelaar
voorzichtig.
coed kunnen zwemmen is een eerste
vereischte voor elke watersport. Wie
roeit, zeilt of kano't of in een boot
zit als passagier zonder dat hij de
zwemkunst volkomen beheerscht,
handelt onverantwoordelijk en lichtzinnig. leder jaar verdrinken duizeaden menschen, die zich hadden kunnen redden, wanneer ze hadden leeren zwemmen. Men kan het kinderen
niet vroeg genoeg leeren, hoewel
daarbij geen dwang moet worden uitgeoefend. Het eigenlijke zwem-onderricht beginne niet later dan het tiende
of twaalfde levensjaar. Hulpmiddelen zijn daarbij niet noodig; het best
zijn twee gummikussens, die met
den mond kunnen worden opgeblazen.
Borstzwemmen leert men als volgt.
Uit den zwemstand (armen langs het
lichaam, beenen gestrekt) op een I
alleen de armen zijwaarts strekken
met de handpalmen naar achteren;
op twee 1 beenen intrekken (hielen
gesloten, knieen uit elkaar), tegelijk
de armen gebogen voor de borst
brengen, handen gesloten gestrekt
onder de kin; op drie 1 beenen strekken, scherp naar achteren en buiten
stooten (nooit opwaarts 1) en onmiddellijk sluiten — daartoe de armen
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met tegen elkaar gelegde palmen
scherp naar voren stooten ; in deze
nieuwe zwemhouding blijven, tot de
zwemstoot geheel ten einde is. De
bewegingen niet houterig, maar vloeiend en in elkaar overgaand, uitvoeren. De ademhaling is belangrijk:
men late bij 3 ! diep uitademen ; het
inademen bij 1 ! komt vanzelf. Deze
oefeningen late men eerst goed instudeeren in den vorm van droogzwemmen op het land, liefst zonder
hulpmiddelen staand als een vrije
oefening of op den rug liggend of op
den buik, ondersteund door twee
helpers. De z.g. „zwembokken" zijn
kostbaar en leiden tot onjuiste bewegingen. Het borstzwemmen is de
langzaamste wijze van voortbewegen door het water, maar tevens die,
waarbij men het meest geniet. Zwemmen op den rug of op de zijde biedt
minder weerstand van het water; het
snelste is het z.g. crawlen, waarbij de
beenen los gestrekt na elkaar worden
in- en uitgetrokken, terwip de
armen afwisselend naar achteren
worden gebracht onder draaiing
van het lichaam en afwisselend
inademen.
In het water springen vereischt moed
en volkomen beheersching van het
lichaam. Men lette op de voorgeschreven houding en trachtte zonder
lawaai en zonder spatten in het water te duiken. In water, dat men niet
kent, springe men nooit met het
hoofd naar beneden, maar onmiddellijk in de zwemhouding.
Redden van drenkelingen mogen alleen zij beproeven, die uitstekend
kunnen zwemmen en op de hoogte
zijn van de handgrepen voor het
redden en zich bevrijden. Een drenkeling nadert men steeds van achteren, zorgt dat hij zich niet aan ons
vastklemt, pakt hem vast bij het
hoofd of onder de armen en brengt
hem, op den rugzwemmend aan land.
De verschillende handgrepen moeten
goed worden geleerd van een ervaren
deskundige. Men vergete niet, dat
en poging, een an der te redden,

Kleeding

altijd voor den redder levensgevaar
met zich brengt.
Wedstrijdroeien heeft plaats in booten met riemen, waarin ieder met 2
handen werkt aan een roeiriem of
in scullbooten met 2 sculls voor ieder.
Ze varen met 2 man zonder stuurman, met 4 man met of zonder stuurman en met 8 man ; scullbooten met
een of twee man (skiffs). Deze booten
zijn slechts 40 A 60 cm breed, de
gieken 75 A 95 cm. De zitplaatsen
zijn glijdend, waardoor alle lichaamskracht nuttig kan worden gemaakt.
De sculls en riemen rusten gewoonlijk
in draaibare ijzeren vorken (dollen),
ze worden in het water gelegd, terwijl het blad verticaal staat en met
het blad in horizontalen stand door
de lucht terugbewogen. Gieken hebben vaste zitplaatsen. Roeien is een
uitstekende lichaamsoefening, mits
op de juiste wijze wordt geleerd.
Sneeuwloopen, skiloopen, sneeuwschoenloopen. De wintersport, die
het meeste genot verschaft, het meest
verfrisschend werkt en daarom het
belangrijkst moet worden genoemd,
is het skien. De ski is een lange,
smalle strook hout, die van voren is
opgebogen en op het versterkte middelste gedeelte opgebogen ijzeren
banden heeft, die om de schoenzolen
passen. De verbinding met de schoenen heeft plaats met riemen of (het
modernste) met schroeven. In den
beginne neme men goedkoopte ski's,
die, om de sport te leeren, even goed
zijn als de dure soorten. De beide
stokken zijn van bamboe of ander
hout, van boven voorzien van een
lus, en van onderen van een cirkelvormig plankje. De beste kleeding
is wollen, lichte,gladde,dichtgeweven
stof, lange pantalon, die in de laarzen wordt gestoken, stevige kousen, handschoenen, niet te warme
onderkleeding (behalve natuurlijk als
men dagenlange tochten in het hooggebergte maakt), wollen trui en daarover een kiel tegen den wind. De
laarzen stevig, ruim genoeg voor 2
paar kousen. Eerst leert men loopen op
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een vlakte. Grondig onderwijs door
een ervaren ski-looper is noodzakenik, om het glijden, opstaan, keeren,
omspringen , remmen en vooral ook
het springen van een hoogte te leeren.
Schaatsenrijden kan warden beoefend als hard- of kunstrijden. Voor
het hardrijden worden schaatsen met
lange, rechte ijzers gebruikt, voor het
kunstrijden schaatsen met een lichte
welving en van voren een punt. De
bevestiging aan de schoenen heeft
plaats met banden of met een schroef,
die hiel en zool tegelijk vastklemt ;
stevige schoenen met niet te lage
hakken zijn hiervoor noodig. Kunstrijders laten schoenen voor zich maken, waarmee de schaatsen een geheel vormen. Kleeding: torte jas of
mantel, wollen trui, wollen muts,
kniebroek of kort rokje, wollen handschoenen. Kinderen beneden hun
zesde jaar dienen nog niet schaatsen
te rijden. De beenderen zijn nog te
zwak. Eerste oefening: in evenwicht
op de schaatsen staan op den grond.
2e. Op het ijs staan en door een
ander aan een touw voortgetrokken
worden. 3e. Op een been rijden, door
zich met den anderen voet of te zetten ; voeten steeds vlug naast elkaar
plaatsen, wanneer het evenwicht verloren wordt; ditzelfde afwisselend
op beide voeten herhalen ; het lichaam wordt voorovergebogen, de
knieen een weinig gebogen. 4e. Vooruitloopen. 5e. Tegenhouden door de
voeten een kwart slag te draaien.
6e. Vooruitgaan in een steeds nauweren kring. 7e. Het buitenste been
over het binnenste heen zetten. 8e.
Achteruitloopen. 9e. Vooruitgaan

Paardrijden

met lange stappen met buitenwaartsche bochten. Daarmede begint het
kunstrijden en het maken van verschillende figuren op het ijs.
Andere wintersporten. 1. Rodelen op
de bekende rodelsleden met een of
meer zitplaatsen, besturing met voet
of hand. Bobslee rijden op een zeer
zware slede met 2 paar ijzers, waarvan het voorste draaibaar is, voor
3 tot 6 en meer personen , de snelheld op de daarvoor aangelegde banen met verhoogde bochten komt die
van een sneltrein nabij. 3. Skeletonen Toboggan-rijden, liggend op een
opgebogen plank van staal of hout.
4. I Jszeilen in sleden, die van een
zeil voorzien zijn.
Het zellen is in veler oogen de edelste
aller sporten. De zeiler moet beschikken over groote kennis en ervaring,
in staat zijn, snel een besluit te nemen, zijn vaartuig door en door kennen, alle technische handgrepen en
het vaarwater volkomen beheerschen,
vertrouwd zijn met wind en weder,
maar wordt dan ook rijkelijk beloond
door het natuurgenot, dat zelfs nog
grooter is dan dat van tochten in de
bergen. Omdat het zeer eenvoudig
is, op een gewone boot een zeil aan
te brengen, is zeilen in korten tijd een
echte volkssport geworden.
Ook paardrijden is een prettige sportieve bezigheid. Niet alleen in het
belang van de paardenfokkerij, maar
ook omdat deze sport uitstekend is
voor het lichaam, zou men wenschen,
dat er veel meer aan werd gedaan.
Het rijden moet men in een manege
leeren, maar het genoegen komt pas
bij het rijden in de vrije natuur.

VIII. Wij kennen andere menschen en
weten met hen om te gaan
Het familieleven is iets, dat niet
alleen voor onszelf, maar voor iedereen een groote rol in het bestaan
speelt, want het vult ons Leven van
elken dag. Daarbij komt het niet in
de allereerste plaats aan op de uiterlijke vormen en omgang, doch op de
intieme persoonlijke noot, die zich
aan den scherpen opmerker openbaart in allerlei fijne trekjes en waaruit hij zich een voorstelling kan maken van den aard der familie.
Goede omgangsvormen, beter nog:
voorname omgangsvormen, waren
vroeger het doel van iedereen, die
tot den beschaafden stand gerekend
Wilde warden. Men verviel daarbij
wel eens in de fout, dat men zich te
veel verdiepte in kleinigheden, of
zelfs dat men zich schuldig maakte
aan dwaasheden, waar wij tegenwoordig niet meer bij kunnen. Wij
zijn eenvoudiger en daardoor natuurlijker geworden — al is dit bij
velen slechts noodgedwongen, door
geldgebrek — zoodat wij niets meer
voelen voor overdreven galanterie
en hoffelijke plichtplegingen, die
den lachlust opwekken.
Dit mag echter aan den anderen karat
voor ons geen aanleiding zijn, om
dit alles geheel overboord te zetten
en ons van den goeden toon niets
meer aan te trekken. Daardoor zouden wij in een ander uiterste vervallen. Wij kunnen niet buiten beschaafde omgangsvormen. De goede
zeden werpen dammen op, die onze
gemakzucht, ongemanierdheid, nalatigheid en hoe men het verder noemen wil, binnen bepaalde perken
trachten te houden. De dWaze mensch
moet daar niets van hebben, maar
de verstandige mensch ziet zeer goed
in, dat goede vormen ook in onzen

tijd recht en reden van bestaan hebben en ons dienstig zijn om vooruit
te komen.
Nu is er echter een zeker soort menschen, dat het nut van goede manieren niet ontkent en daarvan in
den omgang met vreemden ook blijk
geeft. Doch daar stellen zij zich voor
schadeloos, als zij in eigen kring verkeeren ; thuis behoeven zij geen goede
manieren in acht te nemen, vinden
zij. Goede vormen hangen zij als het
ware met hun hoed op den kapstok,
als zij in eigen huis zijn. Den waren
goeden toon zullen dergelijke menschen echter nooit weten te vatten ;
in werkelijk beschaafde kringen zullen zij zich niet op hun gemak voelen.
Men kan de goede omgangsvormen
niet als een jasje aan- en uittrekken
en ze niet als een vernisje over een
ruwe onderlaag strijken. Zij moeten
deel van ons zelf uitmaken, zij moeten een zijn met onze persoonlijkheid, zij moeten van ons uitgaan ; en
dat kunnen zij alleen, wanneer zij
een innerlijke eigenschap zijn geworden. Zij moeten ons van jongsaf worden ingeprent en daarom zullen
ouders er steeds op moeten toezien,
met wie hun kinderen omgaan.
Laten wij in dit verband ook vooral
niet voorbij zien, dat goed voorgaan
goed doet volgen, m.a.w. dat de verhouding tusschen man en vrouw zOO
moet zijn, dat hiervan een goede invloed uitgaat, want deze verhouding
spiegelt zich of in kinderen, dienstboden en andere leden van het gezin.
Hoe vaak ziet men niet dat de liefhebbende bruidegom kort na de bruiloft verandert in een onaangenamen,
knorrigen tyran, of het beminnelijke
bruidje in een grillige, gemelijke
vrouw 1 Beiden voelen zich bedrogen,
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ontgoocheld en het ergste is, dat de
man de schuld daarvan bij zijn vrouw
zoekt en omgekeerd, terwip beiden
het aan zichzelf te wijten hebben,
omdat zij niet voldoende zelfbeheersching aan den dag leggen. Het huwelijk is nu eenmaal, meer dan iets
anders, een kwestie van geven en
nemen. Twee menschen, die verder
hun Leven naast en met elkaar zullen
moeten doorbrengen, die er individueele levensbeschouwingen en zienswizen op na houden, die soms ver
van elkaar afwijken, die vaak een
geheel verschillende opvoeding hebben gehad, staan plotseling voor het
grootste probleem van alle tijden,
een te worden, geheel in elkaar op
te gaan. Dit nu is onbereikbaar,
indien ieder van zijn kant niet bereid blijkt om, waar dit noodig is,
iets van zijn eigen standpunt prijs
te geven en zoo de mogelijkheid te
scheppen, het eens te worden. Wanneer daarbij niet een bepaalde dosis
tact wordt gebruikt, is een mislukking helaas maar al te waarschijn11k.
Tad aan den dag leggen in het huwelijk beteekent, de individualiteit
van een ander eerbiedigen en diens
recht erkennen, een eigen meening
te hebben, men moet zwakheden met
den mantel der liefde bedekken en
trachten ze uit den weg te ruimen.
Maar allereerst moet men beginnen
met eigen feilen te erkennen en deze
te bestrijden. Gun een ander het genoegen, zijn eigen zienswijze te hebben, gun hem of haar een bepaalde
liefhebberij, ook al voelt ge daar zelf
niets voor. lemand kan er van houden, zich af en toe een uurtje af te
zonderen, met zichzelf alleen te zijn.
Verlang niet van elkaar een omstandig verhaal van alles, wat er voorgevallen is, over iedereen, dien men
ontmoet heeft.
De tweede pijler, waarop een goed
huwelijk rust, is een onbegrensd, een
rotsvast vertrouwen. Elke zweem van
wantrouwen moet beiden echtgenooten verre blijven. Het is niet
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iedereen gegeven, een zoo vast vertrouwen te koesteren, vooral niet in
den tegenwoordigen tijd, nu de geheele wereld lijdt aan gebrek aan
vertrouwen; doch dan moet men
zich er met hart en ziel op toeleggen, want alleen dan kan er sprake
zijn van een gelukkig huwelijk.
leder, wiens karakter naar jaloerschheld neigt, dient zichzelf steeds voor
te houden, dat ongegronde jaloezie
hem zelf belachelijk maakt, het huwelijk in een hel doet verkeeren en
de liefde doodt. Doch zelfs als er
reden bestaat om jaloersch te zijn,
is het beter om niet aan die jaloerschheid toe te geven, wijl hierdoor de
laatste band, die de echtgenooten
nog bijeenhoudt, gevaar loopt verbroken te worden.
Voor velen wordt het briefgeheim den
toetssteen voor het vertrouwen. Het
huwelijk is geen gevangenis, waarin
een van beide partijen alle vrijheid
ontnomen wordt. Beide echtgenooten hebben het recht om briefwisseling te houden, zonder genoodzaakt
te zijn, daarvan rekening en verantwoording af te leggen. In tat van
goede huwelijken zijn de echtgenooten stilzwijgend overeengekomen, dat
beiden elkanders brieven mogen lezen, zelfs open maken. Doch zelfs
daarop zal iemand met goede manieren en wat tact zich niet laten
voorstaan.
In vele huwelijken vomit het zak- of
speldegeld der vrouw een steep des
aanstoots. ledere man, die maar even
zijn verstand gebruikt, zal toch onmiddellijk moeten toegeven dat het
niet meer dan billijk is, dat de vrouw
elke maand een zeker bedrag toe-.
komt, waarover zij de vrije beschikking houdt, al is dit bedrag ook nog
zoo bescheiden tengevolge van den
druk der tijden. Het is toch Al te erg
en beleedigend voor het gevoel van
eigenwaarde der vrouw, wanneer zij
telkens om geld moet vragen als zij
een paar kousen, of poeder, of huidcreme noodig heeft.
Evenzoo spreekt het vanzelf dat in
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een huwelijk tusschen twee beschaafde menschen de vrouw over een vast
huishoudgeld beschikt, dat geregeld
is naar de inkomsten van den man,
waarom zij niet behoeft te vragen
en dat haar zonder gejeremieer ter
hand wordt gesteld. Dit voorkomt
veel wrijving. Natuurlijk moet de
vrouw dit geld dan ook naar haar
beste weten en kunnen besteden in
het belang van het huishouden —
bioscoopjes b.v. behoort zij niet van
het huishoudgeld, doch van haar zakgeld te betalen — en het zoodanig
inrichten, dat zij er de geheele maand
mee rondkomt. Als zij opnieuw om
geld komt, voordat de maand uit is,
veroorzaakt dit dikwijls onaangename discussies. Komt de vrouw met
haar huishoudgeld geregeld toe, dan
moet de man van zijn kant ook niet
van elk dubbeltje rekening en verantwoording vragen.
Verschil van meening komt in elk
huwelijk wel eens voor, ook in het
gelukkigste ; en dit zal ook wel zoo
blijven, zoolang twee menschen
twee menschen blijven. Huwelijken,
waarin de vrouw uit vrees, uit onderworpenheid of om welke andere
reden ook op alles, wat de man wil
en beweert, ja en amen zegt, kan
men moeilijk ideaal noemen. Het
komt er maar op aan, in welken vorm
een verschil van meening zich uit. In
het eene geval voert het tot een
woordenwisseling en dan heeft het
tenslotte weinig te beteekenen of de
man dan wel de vrouw zich laat overtuigen of, misschien beter gezegd,
den mond houdt. Bij anderen blijft,
na een meeningsverschil, een mokkend zwijgen hangen, waarbij beiden
zich slechts met moeite inhouden.
Bij weer anderen komt het tot een
uitbarsting, waarbij de goede toon
geheel uit het oog wordt verloren ;
in dat geval wordt geen enkel resultaat bereikt. Vooral den vrouwen zij
hier nog eens op het hart gedrukt:
wees wat diplomatiek, gebruik uw
verstand zonder uit den toon te vallen, dan komt ge verder dan door
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een hoofd te toonen, zelfs al heeft
de man ongelijk.
Zachtheid en vriendelijkheid behooren
tot de beste wapens, die men in den
levensstrijd in het algemeen kan hanteeren, want daarmede ontwapent
men den tegenstander. In het huwelijk hebben wij daarbij op het oog
de zich immer gelijk blijvende hoffelijkheid, op al de kleine attenties,
welke zich omzetten in een daadwerkelijke kameraadschap.
Kleine attenties kunnen in het dagelijksch leven een belangrijk element
vormen. Waarin deze attenties
moeten bestaan is niet in bepaalde
regels vast te leggen; want dit is
juist het aardigste ervan, dat ze geheel en al individueel zijn. Hier zijn
enkele kleine voorbeelden : een vrouw
ziet in een boekhandel of een kiosk
een nummer hangen van een tijdschrift, waarin een onderwerp wordt
behandeld of foto's voorkomen, waarvan zij weet dat haar man zich er
voor interesseert, dus neemt zij het
voor hem mee. Misschien ook is het
een doosje cigaretten, een potloodje
of een andere kleinigheid, waarvan
de waarde alleen wordt bepaald door
de gedachte: Zie je, ik heb aan je gedacht ! De man brengt voor zijn
vrouw op een dag, waaraan voor hen
beiden een herinnering is verbonden,
wat bloemen mee ; een anderen keer
verrast hij haar met een zakje bonbons, gaat met haar teaen of 's avonds
naar een bioscoop of den schouwburg.
Het zijn niet de kosten, die den doorslag geven, maar het gebaar, de
actie, die wordt ingegeven door liefde
en hartelijkheid.
Het beroep, dat de man uitoefent, is
dikwijls van meer belang in het
huwelijk dan men oppervlakkig zou
meenen, want bewust of onbewust
brengt hij iets van zijn beroepsmilieu
mee in huis.
Hoe verschillend van aard dit beroep
ook moge zijn, toch kan men voor
alle klassen der maatschappij drie
grondregels vastleggen. De eerste betreft de vrouw. Elke vrouw, onver-
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schillig tot welken maatschappeiijken
stand zij behoort, moet zich zooveel
voor het beroep van haar man interesseeren, dat hij daarover met haar
kan praten. Het spreekt wel vanzelf
dat de vrouw van den koopman, die
vaak een werkzaam aandeel heeft in
de zaken van haar echtgenoot, beter
van de details op de hoogte is en
meer ter zake kundig, zoodat zij hem
bij zijn redeneeringen kan volgen,
dan de vrouw van den mijningenieur, die zich slechts een onvolkomen voorstelling kan maken van
het milieu, waarin hij door zijn beroep verkeert. De kunde en vakkennis echter speelt niet een zoo
groote rol, als men oppervlakkig misschien wel zou meenen, want de man
verlangt niet zoozeer van zijn vrouw,
dat zij hem geheel zal kunnen volgen, als wel sympathie, medeleven
met zijn werk; men zou kunnen zeggen, dat hij in haar als het ware een
weerklank zoekt voor zijn eigen gedachten. En daarvoor is het voldoende, dat de vrouw werkelijke belangstelling koestert voor zijn werkkring, wat haar bij eenigen goeden
wil gemakkelijk z0 gelukken. Zij
moet niet uit het obg verliezen dat
hij wel eens hulp en troost of raad
bij een ander kan gaan zoeken, als
zij hem al te duidelijk en steeds weer
laat bemerken, dat haar deze belangstelling ontbreekt, en zij liever
heeft dat hij haar met rust laat. Dat
is dan de eerste schrede op een weg,
die hem meer en meer van haar moet
vervreemd en.
Den man van zijn kant houden wij
dit voor: zet alle dingen, die u misschien in uw zaken hebben geergerd,
waarover ge u boos hebt gemaakt,
van u af, zoodra ge den sleutel in het
slot van uw huisdeur hebt gestoken.
Wij willen daarmede niet zeggen, dat
hij over dergelijke dingen in het geheel geen woord moet zeggen tegen
zijn vrouw; doch hiertoe moet hij
alleen overgaan, als het een werkelijk ernstige aangelegenheid betreft.
Maar hij moet het aan tafel of later

niet altijd hebben over de kleine vervelende dingen, die nu eenmaal in
elke zaak en in elk beroep voorvallen. Dat wordt tenslotte een onaangename gewoonte en heeft ook nog
dit gevolg, dat hij zijn eigen ergernis
voortdurend nieuw voedsel Beef t.
Tenslotte nog een raad, lien zoowel
man als vrouw ter harte dienen te
nemen : vat elkaars bezigheden altijd
ernstig op. Er zijn huwelijken — en
dat zijn niet van de gelukkigste —
waarin de vrouw zich voortdurend
beklaagt, dat zij van den vroegen
ochtend tot den laten avond bezig
is met allerlei werk, waar zij toch
eigenlijk te goed voor is en dat nooit
of komt, terwijl de man, netjes gekleed, op een geregelden tijd begint
en op. een vast uur uitscheidt, een
aangenamen werkkring heeft en
's avonds, als hij thuis komt, niets
'antlers heeft te doen dan aan te vallen op den maaltijd. Tegenover een
dergelijke redeneering voert de man
dan altijd aan, dat hij den kost moet
verdienen voor het geheele gezin,
dat hij den heelen dag naar de pijpen
van zijn chefs of patroon moet dansen
en geen oogenblik voor zichzelf heeft,
terwijl zijn vrouw thuis zit en het
zich gemakkelijk kan maken, als zij
daar lust in heeft. Dergelijke verwijten gaan echter van geen van
beide zijden op en bewijzen alleen,
dat man noch vrouw veel lust in en
liefhebberij voor hun werk hebben.
Van zeer veel belang is ook het kleedingvraagstuk; wij meenen daarmede
de kleeding in huis. Op dit gebied
heeft vooral de vrouw veel geleerd
in de laatste tientallen jaren. Men
kan over het algemeen wel zeggen,
dat de tijd voorgoed achter ons ligt,
waarin zij vond dat een versleten
zijden blouse of een afgedankte
avondjapon nog goed genoeg was
am die in huis of te dragen („af te
slobberen" hebben wij dit wel eens
hoaren noemen met een niet salonfa/lig woord). Tegenwoordig, nu de
man overal waar hij komt goed gekleede vrouwen ontmoet, zal het

Den regenboog beginnen wij geknield, zoover mogelijk zijwaarts gebogen, zOO, dat onze vingertoppen den grond raken (I e afb.). In acht tellen beschrijven deze nu den boog, totdat zij aan
den anderen kant den grond raken (3e afb.). Tusschen den 4den en 5den tel is het lichaam
dus hoog opgericht (2e afb.). Deze en de volgende oefening bevorderen behalve de soepelheid
der rug-, buik- en zijspieren ook de vaardigheid om de heupen op een gemakkelijke, gracieuse
wijze op to heffen.

De halve cirkel wordt beschreven, wanneer wij, voorover geknield liggend (1e afb.) onze
handen dezen halven cirkel door de lucht laten beschrijven, tot wij ons zoover mogelijk achterover hebben gebogen (3e afb.). Ook deze beweging wordt in acht tellen uitgevoerd, zoodat
tusschen den 4den en 5den tel het lichaam hoog opgericht is (2e afb.). Het verdient aanbeveling
om deze beide oefeningen eerst eenige keeren in 8 tellen, daarna in 4, 2 en 1 tel uit to voeren.
Beginnelingen zullen het gemakkelijker vinden, wanneer zij bij deze oefeningen de knieèn
eenigszins uit elkaar plaatsen, de onderbeenen dus in V-vorm.
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iedere vrouw, die maar even nadenkt,
duidelijk zijn, dat zij zich tegenover
anderen in de schaduw stelt, als zij
in haar eigen huis rond loopt als een
sloof. Zij zou dit niet eens meer kunnen goed praten door te beweren, dat
zij door geldgebrek daartoe genoodzaakt is, want een aardig huisjaponnetje kost thans maar een kleinigheid; en als haar die kleinigheid nog
te veel is, welnu, dan kan zij althans
een niet minder aardig schortje aan
doen, dat alles bedekt. Als dit goed
van snit is, netjes gewasschen en gestreken, dan kleedt het elke vrouw.
Wie springend haar heeft, dat haar
onder het werk een slordig hoof d
bezorgt, kan er een haarnetje over
dragen. Vijf minuten moet iedere
vrouw er elken dag of kunnen nemen
om haar handen en nagels te verzorgen. Wij leven niet meer in den
tijd, waarin het den man van smaak
kon gebeuren dat hij, 's avonds thuis
komende, zijn gale getooid zag met
een diadeem van.... papillotten ;
maar als hij haar thans eeuwig en
altijd in dezelfde ochtendjapon ziet,
die duidelijk sporen vertoont van
langdurigen dienst, dan is dat ook
niet zulk een aantrekkelijk schouwspel. Aan den anderen kant moet de
man echter eveneens in het oog houden, dat hij er met een ongeschoren
gezicht, borstelige wenkbrauwen en
zonder board evenmin uitziet als
„der Herrlichste von alien", zooals
die door den dichter wordt bezongen.
Dat is een onhebbelijkheid; en het
getuigt van weinigdoorzicht van
zijn zijde, om zich juist aan haar,
die hem het naaste moet zijn, van
zijn slechtsten kant te toonen. Ligt
er buitendien niet iets pijnlijks, ja,
jets beleedigends in de gedachte dat
hij het voor vreemden wel de moeite
waard acht om toilet te maken, maar
niet voor de vrouw, met wie hij door
het leven gaat.
Een rol, waarvan men maar al te
vaak het gewicht niet schijnt te beseffen als stemmingsbarometer in het
huwelijk, speelt de ontbifitafel. Een
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vrouw moet zich er rekenschap van
geven, dat een man het beeld van
het morgen-milieu met zich meedraagt in zijn werk of in zijn zaken,
zoodat zij daarbij haar beste beentje
moet voorzetten, ten einde hem een
goeden indruk mede te geven. Hoe
onaangenaam is het niet voor een
man, zijn ontbijt te moeten gebruiken
aan een tafel, waarop een tafellaken
ligt met tallooze vlekken en waarop
schaaltjes en kopjes zonder eenige
orde zijn neergezet ! Overladen behoeft de ontbijttafel niet te zijn, doch
zij moet frisch en met srnaak zijn gedekt. En de vrouw des huizes moet
er eveneens frisch uitzien ; zij mag
niet aan het ontbijt komen met verwarde haren en slordig gekleed. De
vrouw, die van orde houdt en weet,
dat er den volgenden ochtend niet
al te veel tijd over is om het ontbijt
te gebruiken, neemt haar voorzorgen,
door des avonds de kamer een weinig
te luchten voordat zij naar bed gaat,
de stoelen goed te zetten, alles op te
ruimen en in de keuken gereed te zetten wat zij des morgens dadelijk noodig heeft. Als zij er de voorkeur aan
geeft om op haar gemak toilet te
maken, als haar echtgenoot vertrokken is, moet zij zich toch in elk geval
eerst wasschen, het haar borstelen,
een goed zittende ochtendjapon aantrekken en haar man een kwartiertje
gezelschap houden bij het ontbijt.
Dit kwartiertje moet dan echter ook
voor den man zooveel waarde hebben, dat hij niet te lang in bed blijft
liggen, zoodat hij op het laatste oogenbli k de kamer komt binnenstormen,
haastig, staande, omdat hij niet eens
den tijd heeft om er bij te gaan zitten, een beschuit eet en een kop thee
naar binnen giet, waarna hij dan de
deur uit holt, bijna zonder afscheid
te nemen.
Als de tafel voor het middagmaal
niet zoodanig gedekt is, dat de vrouw
des huizes rustig kan blijven zitten,
doch telkens moet opstaan, werkt dit
storend en kan er van een rustig gesprek geen sprake zijn. Een voor-
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naam punt is ook dit: zorg altijd,
dat het eten op tijd gereed is. Ongeregeld aan tafel gaan is onaangenaam
en geeft vaak aanleiding tot discussies, die niet bevorderlijk zijn voor
den huiselijken vrede.
Helder tafellinnen is lets, waar in
beschaafde kringen streng op wordt
gelet. De tafel moge nog zoo eenvoudig zijn, zij zal altijd een behaaglijken indruk maken als er een schoon
tafellaken op ligt, dat na het gebruik
weer in dezelfde plooien wordt opgevouwen, waardoor het een frisch aanzien behoudt. Als men het zoowel
voor de ontbijttafel als voor de koffie
en voor het middagmaal gebruikt,
kan het echter niet uitblijven, dat
er spoedig vlekken op komen en dan
is het mooie er af. Nu is het waar,
dat in het eene gezin de leden er
beter op getraind zijn dan in het andere, om geen vlekken te maken.
Hiervoor zijn drie goede redenen; in
de eerste plaats kan het tafellinnen
dan Langer in gebruik blijven, ten
tweede slijt het minder omdat het
niet zoo dikwijls behoeft te worden
gewasschen en omdat er niet zoo
op behoeft te worden geboend, en
ten derde loopen de kosten van de
wasch niet zoo op, als men deze buiten de deur geeft.
Om het maken van vlekken te voorkomen kan men wel eenige voorzorgsmaatregelen nemen, b.v. door messenleggers te gebruiken, die rechts
bovenaan naast elk bord liggen; dan
kan het achteloos neergelegde, gebruikte mes geen vetvlek op het tafellaken achterlaten. Voorts zet men
afzonderlijke schoteltjes of schaaltjes neer voor beentjes, graters, enz.
Men kan ook vernikkelde gratenbakjes aan de borden bevestigen.
Schotels, schalen of terrines met
vloeibaren inhoud kan men het beste
op een breed, geheel vlak tafelmatje
zetten. Voor kinderen, die nog niet
geheel de kunst verstaan om te eten
zonder morsen, zijn kleine, smaakvol
uitgevoerde onderleggers in den handel, waarop het bord wordt neergezet
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en die onder den rand van de tafel
uitloopen in een soort gootje, waarin
de gemorste soep, melk, pap of saes
vloeit, zonder dat het tafellaken er
mede in aanraking komt. De onderlegger wordt met klemmetjes aan den
rand van de tafel bevestigd en kan
er dus niet afglijden of afgetrokken
worden.
Elk lid van het gezin heeft zijn eigen
servet, dat na iederen maaltijd behoorlijk wordt opgerold en door een
servetring gestoken, of, wat nog hygienischer is, opgevouwen en in een
servet-omslag gedaan.
Vele vrouwen schijnen er nog niet
geheel van te zijn doordrongen, dat
de keuze van een servies er wel degelijk op aan komt. De z.g. boerenbonte kopjes, schoteltjes en bordjes
doen het bijvoorbeeld heel aardig op
de ontbijttafel, maar ze kunnen dan
ook alleen daarvoor dienen. En de
Chineesche theekopjes van fijn porselein, waaruit 's middags of 's avonds
thee wordt gedronken, zijn niet geschikt om er chocolade in te presenteeren. Wie voor alles een afzonderlijk servies kan aanschaffen, behoeft
zich niet met dergelijke „invallers"
te behelpen. Wie zich die weelde
echter niet kan veroorloven, doet het
beste met een servies te koopen, dat
voor verschillende doeleinden geschikt is; daarin is tegenwoordig
keuze te over. Doch hierop lette men
vooral : men neme altijd zoodanige
modellen, dat men later steeds kan
nabestellen, want het is nu eenmaal
een onafwendbaar fatum van kopjes,
schoteltjes, bordjes e.d.g., dat zij te
een of anderen dage gebroken worden, of althans geschonden ; en niets
staat leelijker dan een thee- of koffietafel met twee- of drieerlei soorten
porselein, waarvan een deel dan vaak
nog gebarsten of op andere wijze beschadigd is. Men houde zich, wat dit
laatste betreft, tot vasten regel om
elk geschonden stuk onherroepelijk
te verwijderen en door een nieuw te
vervangen. Porselein of aardewerk,
waar scherven af zijn of dat gebar-
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sten is, vormt een stille aanklacht
tegen de vrouw des huizes, die het
nog op tafel duldt. Een servies, dat
op een bepaald oogenblik in de mode
is — en vaak weer spoedig uit de
mode gaat-- b.v. met vierkante koppen en schotels, kan men dus eigenlijk alleen aanschaffen wanneer men
zonder bezwaar een geheel nieuw kan
koopen, als de bijbehoorende koffieof theepot, melkkan of suikerpot den
weg van alle porselein gaat.
Messen, lepels en vorken moeten
glimmend gepoetst op tafel komen;
de messen moeten geregeld worden
geslepen, zoodat ze goed scherp blijven. Een bot mes kan den heerlijksten biefstuk tot een ergernis maken.
Af en toe, met geregelde tusschenpoozen, late men ze slijpen door een
geroutineerden vakman in de stad,
niet door een z.g. „scharensliep",
die aan de deur komt vragen „of er
iets te slijpen is". Deze laatste rekent
wel is waar minder, als men de kunst
van afdingen verstaat, maar kan de
beste messen vaak verprutsen door
onvakkundige behandeling. Dit gevaar loopt men toch liever niet.
In vele gezinnen speelt de theetafel
geen, of slechts een ondergeschikte
rol. Toch gaat ook van zulk een
namiddag-thee een eigenaardige bekoring uit en dat des te meer, als
men er geen dagelijksche gewoonte
van maakt. Een groote ronde rooktafel kan b.v. uitstekend dienst doen
om een theetafel aan te richten. En
dan moet deze niet op de plaats worden gezet van de gewone vierkante
tafel, maar in een knus hoekje worden geplaatst, in de nabijheid van
den haard of in den erker, of voor
den divan of de bank, tegenwoordig
„couch" genoemd. Er komt een fraai,
met de hand geborduurd theekleed
over, of een vroolijk gekleurd tafelkleedje ; daarop prijken dan het
mooie servies, een schotel met petits
fours of gebakjes, een schaaltje bonbons, misschien daarbij iets, waarop
de heer des huizes is gesteld. Dan
een mooie japon aangetrokken en den
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heer gemaal als Bast uitgenoodigd —
zoo is het thee-uurtje een echte attractie.
En nu komen wij tot de kleine hutselijke feestjes. Ook het vieren van
feestjes is een kunst; er zijn er, die
ze zonder de minste moeite tot een
succes weten te maken en anderen,
die er ondanks alien goeden wil niets
van terecht brengen. Voor groote,
meer officieele feestelijkheden houde
men zich aan de bestaande gebruiken.
Bij kleine, meer intieme, huiselijke
feestjes echter hangt het slagen grootendeels of van de mate van fantasie waarover men beschikt, den
slag dien men heeft om zoo iets te
arrangeeren en een dosis vroolijke
inborst. Juist deze kleine feestjes zijn
het, die het familieleven verinnerlijken, den band tusschen de verschillende familieleden nauwer aanhalen. Menig huwelijk zou misschien
een geheel andere wending hebben genomen, menig half volwassen kind
zou het ouderlijke huts niet den rug
hebben toegekeerd, als er meer
warmte was uitgegaan van den huiselijken haard.
Het organiseeren van dergelijke feestjes is een taak, die in hoofdzaak op
de schouders van de vrouw des huizes wordt gelegd; doch ook man en
kinderen kunnen daarbij hun medewerking verleenen, als zij de kunst
van feest vieren verstaan.
Beginnen wij met de verjaardagen.
Men hoort velen, vooral menschen
die wat op leeftijd geraken, wel eens
beweren, dat zij 1 fever geen werk gemaakt willen zien van hun verjaardag, maar toch zouden zij in hun
hart niet graag hebben, dat die dag
geheel onopgemerkt voorbij ging.
Natuurlijk is het verjaarsgeschenk
niet het eenige, zelfs niet het voornaamste, dat dezen dag tot een
feestdag stempelt ; en vooral niet de
geldelijke waarde van dat geschenk,
want menigeen verstaat niet de
kunst om het te kiezen en aan te
bieden. Wie zich op het laatste oogenblik herinnert: „o, ja, dat is waar
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ook, er is er morgen een jarig 1", dan
hats over kop den eersten den besten
winkel instapt en het aan den smaak
van een winkeljuffrouw overlaat om
een passend cadeautje aan te bevelen, is een van die menschen welke
er geen verstand van hebben, hoe
men zoo iets behoort te doen. Een
geschenk geven beteekent: iemand
een genoegen doen, vreugde bereiden ;
en dat kan alleen hij of zij, die reeds
lang van te voren te weten tracht
te komen, wat de over eenigen tijd
jarige graag zou hebben en dan dien
stillen wensch vervult.
Verder hangt er zooveel van af, op
welke wijze het geschenk wordt gegeven. Wij kennen menschen — zij
meenen het heelemaal zoo kwaad
niet, maar zondigen door onwetendheld — die 's morgens met hun pakje
(liefst nog gewikkeld in het omslagpapier van de zaak, waar het gekocht is) 1 in de hand of onder den
arm, de kamer binnenstappen, zeggen : „Nou, van harte gefeliciteerd,
boor, en nog vele jaren 1" en de(n)
jarige daarbij hun geschenk in de
handen stoppen.
Wanneer de kamer in het geheel niet
een klein beetje feestelijk aanzien
heeft gekregen, al is het slechts met
wat bloemen, doch er precies eender
uitziet als alle andere dagen, dan
kan er ook moeilijk sprake zijn van
een feestelijke stemming. Neen, als
men het goed wil doen, dan moet er
een echte verjaarstafel staan, ook al
kan men daar dan niet veel of geen
groote cadeaux op leggen. Neem er
desnoods maar een klein tafeltje
voor, netjes gedekt, met een paar
lichtjes, wat bloemen en een verjaarstaart. Voor kinderen en jonge meisjes steekt men, naar Engelsche zede,
wel eens even veel kaarsen aan als
zij jaren tellen ; in het midden plaatst
men dan het groote levenslicht. Na
het bereiken van een bepaalden leeftijd past men dit gebruik niet meer
toe; een paar groote kaarsen echter,
zoo mogelijk in sierlijke luchters,
geven een zekere warme, feestelijke
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sfeer en verleenen aan de tafel een
echt verjaringscachet. Voor volwassenen neemt men witte kaarsen ; kinderen echter vinden gekleurde kaarsen „zoo leuk", vooral wanneer ze
voorzien zijn van allerlei versieringen, die tot het kinderhart spreken.
Hoe men den dag dan verder viert,
hangt geheel af van persoonlijke inzichten. De hoofdzaak is, dat de
jarige ziet, dat iedereen in liefde aan
hem of haar heeft gedacht en dat hij
of zij een prettige herinnering aan
dezen dag behoudt.
Tot de nieuwe feestdagen behoort
sinds een aantal jaren ook de Moederdag, hoewel deze zich bier te lande
nog niet geheel en al heeft ingeburgerd. Het laat zich niet ontkennen,
dat er een zeer sympathieke gedachte
aan ten grondsiag ligt; en daarom
is het wel te betreuren, dat vele winkeliers er niets anders in hebben gezien dan een welkome gelegenheid
voor een extra-reclame. Doch hoe
het dan ook zij: wie het hart op de
rechte plaats heeft en nog het geluk
heeft, een moeder te bezitten, zal
haar dien dag willen verrassen met
een blijk van liefde en toewijding.
Zoo is het voor menige huismoeder
al een aangename verassing, wanneer haar dien dag door haar dochter
of dochters al het werk uit de handen
wordt genomen, als zij nu eens in het
geheel niets behoeft te doen. En
waarom zou de moeder zelf er niet
toe medewerken om er een echten
familie-feestdag van te maken, door
zich wederkeerig dien dag misschien
onbewust met al haar gedachten aan
elk der leden van het gezin te wijden? Zoo kan de Moederdag zich het
spoedigste een vaste plaats veroveren in den huiselijken kring.
Een dag, dien men evenmin zonder
een klein, bescheiden stoffelijk blip(
van aandenken moet laten voorbijgaan, is de dag waarop de kinderen
thuis komen met hun schoolrapport.
iedereen is gevoelig voor een woord
van lof — ook het kind. Wie met
goede cijfers thuiskomt verdient een
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aanmoediging, een boek, een klein
uitstapje; al is het zelfs slechts, dat
het kind 's middags wordt getrakteerd op een kostje, waar het heel
veel van houdt. Dit zal het kind
aansporen om zoo door te gaan en
het een aangename herinnering doen
behouden aan dien dag.
De drie grootste feesten zijn en blijven echter voor het geheele gezin :
Paschen, Pinksteren en Kerstmis.
Wanneer wij den nadruk er op leggen, dat dit feesten zijn voor het geheele gezin, dan willen wij daarmede
zeggen dat het menu niet zoo overdreven feestelijk behoort te zijn, dat
de vrouw des huizes genoodzaakt is
om veel meer tijd in de keuken door
te brengen dan antlers, want in dat
geval kan zij moeilijk in de feestelijke
stemming deelen. Met eenig overleg
is het toch wel zoodanig in te richten,
dat het eten op die dagen een meer
speciaal karakter draagt, zonder zooveel meer tijd te vergen. Al mag het
dan waar zijn, dat de liefde van den
man misschien nauw verband houdt
met zijn maag, toch zal dit wel niet
zoo ver gaan, dat hij van zijn vrouw
verlangt dat zij bij zuike gelegenheden, als ieder ander van de feestdagen geniet, den halven dag in de
keuken zal staan? Zou het niet het
beste zijn om den eersten dag eens
buiten te eten? Als men rekening
houdt met de extra-kosten, die men
thuis ook zou maken, zal dit niet
zooveel duurder uitkomen.
Daarnaast hebben wij de feestelijke
gelegenheden, waarbij men dikwijls
met een vrij groot aantal gasten
rekening moet houden.
De verloving is een feest dat, om het
nuchter uit te drukken, weinig meer
beteekent dan dat iets, dat ingewijden meestal reeds lang bekend
was, thans openbaar wordt gemaakt.
Daarom geldt tegenwoordig ook algemeen als verlovingsdag niet de dag,
waarop het jonge paar „elkaar gevonden heeft", doch de dag, waarop
dit aan de buitenwereid wordt medegedeeld. Deze dag kan geheel wille-
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keurig worden gekozen — en soma
ook last men de publieke aankondiging eenvoudig geheel achterwege,
hetzij omdat men dat als een verouderde formaliteit beschouwt, hetzij
om de soesah en eventueel de kosten van een receptie te ontgaan.
In elk geval wordt de verloving niet
bekend gemaakt voordat de jonge
man bij de ouders van het meisje aanzoek om haar hand heeft gedaan.
Tot dit laatste nu moet hij eerst
overgaan, wanneer hij zoo goed als
zeker is van een toestemmend antwoord. Is hij daarvan niet zoo zeker,
doch wil hij toch de poging wagen,
dan doet hij dit beter schriftelijk,
want indien hij daarop een (schriftelijk) weigerend antwoord ontvangt
is dit minder pijnlijk voor de betrokken partijen. Als de jongeman persoonlijk om het jawoord gaat, steekt
hij zich in eenigszins officieele Weeding. In het gesprek met de ouders
moeten van beide zijde persoonlijke
en economische aangelegenheden op
het tapijt worden gebracht, zoodat
te dien opzichte later geen misverstand kan heerschen. Natuurlijk
komt het niet te pas, dat de ouders
van het meisje het tegenover den
aanstaanden schoonzoon laten doen
voorkomen of zij hun dochter meer
kunnen medegeven dan later in werkelijkheid het geval blijkt te zijn.
Overigens schaadt een dergelijke
valsche voorstelling van zaken ook
de waardigheid van het meisje zelf.
De bekendmaking van de verloving
geschiedt op verschillende wijzen. Het
kan geschieden in den vorm van een
gedrukte aankondiging, die per post
wordt verzonden. In dat geval neemt
men daarvoor gewoonlijk oud-Hollandsch geschept papier, in tweeen
gevouwen. Links wordt daarop de
aankondiging der ouders gedrukt,
aan de rechterzijde doet de bruidegom hetzelfde. Tegenwoordig wordt
de verloving ook vaak alleen door
het bruidspaar aangekondigd, vooral
wanneer de bruid zelfstandig is en
reeds een bepaalden leeftijd heeft
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bereikt. Oud-Hollandsch papier verdient de voorkeur boven doormidden
gevouwen carton. De druk behoort
eenvoudig te zijn, zonder sierletters
of andere typografische ornamenten.
Velen vergenoegen zich thans met
een korte verlovingsadvertentie in
een of twee dagbladen. Wie echter
verlovingskaarten rondzendt, dient
op te letten dat niemand van de
familie of goede kennissen over het
hoofd wordt gezien. Men legge dus
tijdig een lijst van namen en adressen
aan, waarop iedere naam wordt genoteerd, die de familie nog te binnen
schiet. In de advertentie of de per
post verzonden aankondiging geeft
het paar aan, op welken dag receptie
wordt gehouden, tenzij men om een
of andere reden geen receptie wenscht
wat dan eveneens nadrukkelijk moet
worden vermeld.
Als verloving dient in de meeste gevallen een smalle, gladde, gouden
ring, waarin de voorletters der verloofden en de datum der verloving
worden gegraveerd, waaraan later de
datum van het huwelijk wordt toegevoegd. Gedurende de verloving
wordt de ring aan de linkerhand gedragen, na de huwelijksplechtigheid
aan de rechterhand.
Het is gebruikelijk, dat het bruidspaar elkander wederkeerig een vers.
lovingsgeschenk geeft. Kleedingstukken van welken acrd ook, komen
hiervoor niet in aanmerking; dit zou
in strijd zijn met de goede vormen.
De door den bruidegom bestelde
bruidsbouquet behoort geleverd te
worden door een der eerste bloemisten, al was het alleen, dat hij door
de aanwezige gasten daarnaar wordt
beoordeeld. Voor het vieren van het
verlovingsfeest geldt hetzelfde als
wanneer een andere belangrijke feestelijkheid in huffs wordt gevierd. Ook
de kleeding van het bruidspaar en
van de gasten richt zich daarnaar.
De verloofden moeten er aan denken,
dat zij het middelpunt der belangstelling van het gansche gezelschap
vormen en dat alter oogen op hen
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gericht zijn, terwip hun zwijgende
kritiek niet wordt bespaard. Zij moeten zich onthouden van alle wederzijdsche teederheden in tegenwoordigheid van derden. Openbare vermakelijkheden, dancings, enz. bezoekt
het meisje voortaan alleen in gezelschap van haar verloofde. Deze
laatste geniet in dat opzicht meer
vrijheid, hoewel hij er zeker van kan
zijn dat er over hem gepraat zal
worden, als hij van die vrijheid een
al te ruim gebruik maakt.
Een voomaam punt van overweging
vomit het uitzet. Het is gebruikelijk,
dat de ouders van het meisje haar
een uitzet medegeven overeenkomstig hun stand. Het kan echter onder
omstandigheden voorkomen, dat de
dochter daarvoor zelf zorgt, vooral
wanneer zij een opleiding heeft genoten die van haar ouders vrij groote
geldelijke offers heeft gevergd, b.v.
studie aan een hoogeschool. Er is
echter volstrekt niets tegen dat de
a.s. bruidegom bijdraagt in de kosten van het uitzet, indien zijn middelen hem daartoe in staat stellen.
Daar men in onzen tijd in plaats van te
sparen, alleverdiensten uitgeeft, komt
men er helaas gemakkelijk toe, dat
het meubilair enz. voor het jonge
paar op afbetaling wordt gekocht,
waartegen ook groote, soliede meubelzaken thans geen bezwaar meer
plegen te maken, daartoe gedwongen
door den druk der tijden en de zware
concurrentie van de echte afbetalingsmagazijnen. Men houde daarbij
echter in het oog, dat men den inboedel dan slechts in huurkoop heeft,
d.w.z., dat alles het eigendom van de
leveranciers blijft, tot de laatste termijn is voldaan. Bij staking der betaling kan de verkooper het door
hem geleverde laten terughalen, terwijI het reeds betaalde bedrag niet
wordt gerestitueerd. De methode is
echter ten zeerste of te raden.
Het jonge paar is natuurlijk wet zoo
verstandig om niet doelloos van alles
te koopen wat het op een gegeven
oogenblik bekoort, doch volgens een
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vastgesteld plan te werk te gaan.
Men make een voorloopige berekefling, waarop zöchreel is uitgetrokken
voor meubelen, zOthreel voor linnengoed, zOOveel voor stoffeering, enz.
In tegenstelling met vroeger brengt
het meisje slechts een beperkte trousseau mede ten huwelijk, met het oog
op het feit dat damesondergoed tegenwoordig in veel sterker mate onderhevig is aan de wisselingen der
mode, dan vroeger. Hierbij moet
echter nog meer dan bij al het andere
als regel gelden: liever wat minder
koopen, maar van de beste kwaliteit.
De verbreking van een verloving veroorzaakt niet alleen veel smart, doch
is gewoonlijk ook zeer pijnlijk hierom,
dat men dan bij iedereen over de
tong gaat. Toch is ongetwijfeld een
verbroken verloving verre te verkiezen boven een later ongelukkig huwelijk. Natuurlijk behoort aan het
verbreken van een verloving niet
meer ruchtbaarheid te worden gegeven dan strikt noodig is. Wie er
mede te koop loopt, geeft daarmede
blijk van een betreurenswaardige
mentaliteit; het verraadt gebrek aan
beschaving en tact. De ringen worden
teruggegeven ; fijngevoelige menschen
geven ook de gewisselde brieven terug. Min of meer kostbare geschenken behooren eveneens aan gever of
geefster te worden gerestitueerd, doch
een bepaald recht kan men daarop
niet laten gelden, daar de gift vrijwillig is geschied. Door de waarde
van zulk een geschenk echter zal geen
enkele fijn voelende man of vrouw
zich laten weerhouden om het terug
te geven, eensdeels om een min of
meer gespannen verhouding niet nog
meer toe te spitsen en anderdeels, om
daardoor niet bestendig te worden
herinnerd aan wat is voorbijgegaan
en oude wonden open te rijten. Hier
mag niet geaarzeld worden, moeten
ideeele opvattingen niet worden achter gesteld bij materieele belangen.
Den huwelijksdag zouden velen gaarne
zien gemaakt tot een dag van stil,
innig, vervuld geluk; doch de ge-

Huwelljksdag

bruiken willen dit antlers. En niemand vormt meer een voorwerp van
kritiek, dan een bruidspaar op den
dag, waarop het huwelijk wordt voltrokken. Daarenboven zijn er een
aantal festiviteiten en ceremonien
aan verbonden, welke op eeuwenoude tradities berusten, zoodat de
jonggehuwden zich er niet aan kunnen onttrekken.
Voor de katholieken beteekent de
plechtigheid in tegenwoordigheid van
een daartoe bevoegden priester het
eigenlijke huwelijk. De formaliteit,
die er krachtens de burgerlijke wetgeving op het gemeentehuis aan
vooraf moet gaan, is volgens zijn meening enkel een inschrijving in de registers van den burgerlijken stand. Voor
de niet-katholieken echter is het een
kwestie van persoonlijke opvatting
enz.
Of men het huwelijk al dan niet kerkelijk wenscht te laten inzegenen is
bij niet-katholieken een kwestie van
persoonlijke opvatting. Wie daartoe
overgaan laten deze plechtigheid
volgen op de huwelijksvoltrekking
door den ambtenaar van den burger-.
lijken stand. Laatstgenoemde handeling op zichzelf neemt weinig tijd in
beslag en kenmerkt zich door grooten
eenvoud. Het bruidspaar begeeft zich
daarheen in gezelschap van de naaste
familie en getuigen. De bruid kan
volstaan met een elegant wandelpak
of donkere japon, al naar den tijd
van het jaar; de bruidegom verschijnt
in jacquet of rok, met hoogen hoed
en lichte handschoenen. Dit neemt
echter niet weg, dat de bruid zich,
in het witte bruidscostuum gehuld,
naar het stadhuis kan begeven, ook
al volgt er geen kerkelijke inzegening. Zij is dan geheel in het wit gekleed en draagt op den witten bruidssluier een halven krans van oranjebloesem. Ook de jonge weduwe, die
hertrouwt, kan zich aldus gekleed
weder in den echt laten vereenigen.
Zij kan echter den sluier lets korter
dragen of dien geheel weglaten.
De niet meer geheel jonge bruid doet
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beter met zilvergrijs of paars te dragen. Een zwarte trouwjapon heeft
dit voordeel, dat zij altijd nog voor
latere gelegenheden gebruikt kan
worden, wat bij een witte japon niet
zoo zeer het geval is.
Natuurlijk moet de trouwjapon zich
eenigszins aanpassen aan de heerschende mode, zonder zich echter al
te zeer te onderwerpen aan een eventueel nogal opvallende mode. Haar
grondtoon moet eenvoudig-voornaam
zijn ; zij moet eenigszins een plechtigen indruk maken. Laag uitgesneden mag zij dus in geen geval zijn.
De bruidegom draagt bij den rok een
witte das en een takje oranjebloesem
in het knoopsgat, daarbij lakschoenen, witte handschoenen en hoogen
hoed. Hierbij valt op te merken, dat
een hooge hoed van haarvilt voornamer staat, dan een zijden.
De bruid wordt in het ouderlijke huis
gekleed en gekapt en vandaar afgehaald door den bruidegom, die Naar
des morgens vroeg reeds een bruidsbouquet heeft gezonden, meestal
samengesteld uit teergekleurde rozen,
anjers en seringen met fijn groen.
Zeer in still is ook een bouquet witte
lelies, indien deze bloemen bij het
type van de bruid passen.
Het hangt van het plaatselijk gebruik af, of de gasten, voor de eventueele kerkelijke trouwplechtigheden
thuis worden afgehaald, dan wel of
zij zich ten huize der bruid verzamelen en vandaar vertrekken. Overal
verschijnt het bruidspaar het laatste.
De in de kerk aanwezige gasten stellen
zich aan weerszijden van de middengang in de juiste volgorde op. De
vader van de bruid doet het beste
met dadelijk aan een van de jongere
heeren, lien hij verzoekt als ceremoniemeester op te treden, een lijst te
geven met de namen der gasten in
de juiste volgorde. Er zijn altijd
menschen, die zich verongelijkt gevoelen, wanneer er geen rekening
wordt gehouden met hun maatschappelijken stand.
De bruidsstoet wordt geopend soms
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door de strooistertjes. Daarop volgt
het bruidspaar, dan de bruidsmeisjes, de moeder van de bruid met den
vader van den bruidegom, de moeder
van den bruidegom met den vader
van de bruid en vervolgens de genoodlgden, volgens rang en leeftijd.
Alle noodige aanwijzingen in de kerk
worden door den koster gegeven. Na
het trouwen verlaat het bruidspaar
het eerst de kerk.
Bij de katholieken vindt de plechtigheid in den morgen plaats en wordt
het ontbijt door bruid en bruidegom
en vaak ook door de aanwezige
familieleden gewoonlijk in de pastorie gebruikt.
Voordat men bij den eigenlijken feestmaaltijd aan tafel gaat, neemt het
jonge paar de persoonlijke gelukwenschen in ontvangst. Voor de tafel
op zichzelf — versiering, wijze van
dekken, menu — geldt hetzelfde als
voor elk groot diner. Aileen de wijze,
waarop de gasten worden gezet, kost
wel eens eenig hoofdbreken. Men gaat
echter altijd uit van den regel, dat
degenen, die men bijzonder hoogschat, in de nabijheid van het jonge
paar komen te zitten. Zoo nemen
rechts en links van hen eerst de
ouders plaats ; de vader van de bruid
zit naast de bruid, de moeder van
den bruidegom naast den bruidegom
en zoo verder. Neemt degeestelijke,
die den echt heeft ingezegend, deel
aan den maaltijd, dan zit hij tegenover de jonggehuwden.
De eerste toast op het jonge paar
wordt uitgebracht door den geestelijke of door een der twee vaders. In
geen geval mag een der vrienden de
eerste zijn. Wij merken hierbij tevens
op, dat de bruidegom geen enkelen
toast beantwoordt. In hoofdzaak
komt het er voor de jonggehuwden
nu nog slechts op aan, met vriendelijke belangstelling toe te hooren
en op hun plaats te blijven zitten.
Hoezeer zij hiertoe misschien ook
den lust in zich moge voelen opkomen : de bruid mag Naar plaats niet
verlaten om nu eens met deze, dan
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weer met gene een paar woorden te
wisselen. Dit strijdt tegen de etiquette. Verlaat het jonge paar de
tafel voor de andere aanwezigen,
dan neemt het alleen afscheid van
de ouders en trekt zich in stilte terug,
terwiji het feest verder ongestoord
zijn gang gaat.
leder, die het woord wil nemen, geeft
hiervan vooraf kennis aan den ceremoniemeester. Deze moet er ook van
op de hoogte worden gesteld, wanneer de jonggehuwden wenschen te
vertrekken, ten einde te voorkomen
dat zij juist het interessantste missen.
VOOr dat het bruidspaar vertrekt
(b.v. voor hun huwelijksreis) moet de
bruidegom met tact de aanwezigen
naar hunne beteekenis (de ouders het
eerst) dank zeggen voor hunne diverse
attenties en cadeaux.
De keuze van een passend huwelijksgeschenk is vaak niet zoo gemakkeIljk. Wie een uitnoodiging heeft ontvangen om bij de huwelijksvoltrekking en den maaltijd aanwezig te
zijn, geeft een huwelijksgeschenk,
(Mk, al is hij of zij verhinderd om te
komen. Het is praktisch en niet ongebruikelijk dat verschillende gasten
de hoofden bijeensteken en gezamenlijk een of ander groot cadeau geven,
dat het jonge paar bijzonder te pas
komt en ongetwijfeld met vreugde
zal worden begroet. Ook komt het
wel voor — en dit is zeer praktisch,
en tegenwoordig steeds meer gebruikelijk — dat de a.s. echtgenooten
een soort verlanglijstje opmaken van
voorwerpen die zij gaarne zouden
hebben. In een dergelijk geval laat
hij of zij, die lets wil geven, zich de
lijst voorleggen en zet dan achter een
bepaald voorwerp zijn of haar naam.
Natuurlijk bevat zulk een lijstje ook
allerlei kleine dingen van weinig
waarde, bedoeld voor hen, die het
jonge paar gaarne een kleine attentie zouden willen bewijzen, doch de
voorkeur geven aan een geschenkje
van niet te hoogen prijs boven bloemen. Op die wijze wordt dan ook
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voorkomen, dat een paar bijvoorbeeld drie voorsnijmessen en- vorken
ten geschenke krijgt, doch geen servetringen of lets van dien aard.
Tenslotte willen wij bier nog een
woord wijden aan de bruidsmeisjes
en bruidsjonkers voorkomende in de
protestantsche kerk, niet in de katholieke kerk, waar men zich enkel tot
bruidsmeisjes beperkt. Het is gebruik, dat de bruidsjonker zijn dame
een paar dagen vOOr de huwelijksvoltrekking een bezoek brengt en
dat hij haar op den morgen van den
dag, waarop de plechtigheid zal
plaats vinden, de bloemen zendt die
zij in de kerk zal dragen, tenzij de
varier van de bruid zich daarmede
belast. Dat elke bruidsjonker gedurende den ganschen dag de grootste
hoffelijkheid en voorkomendheid tegenover zijn dame betracht is sets,
dat vanzelf spreekt. Bijzondere verplichtingen tegenover het bruidspaar hebben alleen de eerste bruidsjonker en het eerste bruidsmeisje. Zij
nemen in de kerk onmiddellijk achter het bruidspaar plaats en tijdens
het wisselen der ringen en het ultspreken van den zegen, waarbij het
bruidspaar geknield ligt, nemen zij
den bruidsbouquet en den hoogen
hoed in bewaring.
Wanneer wij van het huwelijk spreken, mogen wij ook ver vooruitzien
en aan de koperen, zilveren en gouden
bruiloft denken, die uit den aard der
zaak een feestelijk karakter dragen,
vooral de beide laatste. Het glanspunt van het feest vormt, evenals
na de huwelijksinzegening, de gezamenlijke feestmaaltijd, die nu een
bijzonder intiem cachet krijgt door
de aanwezigheid van de kinderen,
en, in het laatste geval, van de kleinkinderen. Het zijn ook de kinderen,
die het feestprogramma arrangeeren.
Op zulke gedenkdagen wisselen ernst
en vroolijkheid, weemoed en geest
elkaar af het feest heeft een
sterk persoonlijk cachet. Gewoonlijk
wordt de avond besloten met een
dansje, waaraan ook het echtpaar
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nog deelneeemt en het onderscheid
tusschen de ouderwetsche en de moderne dansen demonstreert.
OMGANG MET MENSCHEN
Wanneer wij de eischen, die de goede
omgangsvormen stellen, eens goed in
oogenschouw nemen en daarbij vooral
letten op hun uitwerking, zullen wij
tot de slotsom komen, dat dit vraagstuk twee aspecten vertoont. In de
eerste plaats heeft het een ethischen
kant. Dit is de innerlijke basis, waarbij karakteraanleg, persoonlijk inzicht, achting, tact, tegemoetkomendheld en goed begrip de hoofdrol spelen. Al deze eigenschappen zijn ontegenzeggelijk van het grootste gewicht ; en deze ethische zijde is het
dan ook, die in het gezinsleven de
voornaamste plaats inneemt. Dan
hebben wij, in de tweede plaats, de
uiterlijke vormen ; men zou deze kunnen noemen : de technische zijde van
het probleem. En men zou zeer verkeerd doen, met het belang daarvan
te onderschatten, want juist uit dit
uiterlijk vertoon leeren wij al de
nuances kennen van beleefdheid, hoffelijkheid en goede vormen, en onze
kennis of onkunde daarvan is de
maatstaf, welke ons wordt aangelegd
als wij met de buitenwereld in aanraking komen. Zoo kan soms iemand,
die innerlijk werkelijk een prachtmensch is, zich uit een kleinburgerlijke omgeving door eigen kracht en
kennis heeft opgewerkt tot in de
betere kringen der maatschappij, er
heel lang over doen om zich in te
werken in de details van de daar
heerschende etiquette. En toch zou
hem dit in den grond niet zoo moeilijk moeten vallen, want hier komt
het slechts aan op uiterlijke vormen. En men moet ze, als beschaafd
mensch, kennen ; want het gaat niet
op om te zeggen, dat het uitsluitend
op den innerlijken mensch aankomt:
ook naar de wijze, waarop wij ons
uiterlijk voordoen, worden wij beoordeeld. Laten wij daarom eens nagaan, wat er zooal van iemand wordt
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verlangd, die op beschaving aanspraak maakt.
Menigeen staat dikwijls al in twijfel,
hoe hij dient te groeten. Het gebruik
wil, dat de heer het eerste groet en
dat de dame door een hoofdknikje
dankt. Dit hoofdknikje kan koel,
vriendelijk, minzaam, nederbuigend,
trotsch en nog veel meer zijn ; dat
hangt af van den persoon, die gegroet
heeft.
De grondregel van het groeten is dus
eenvoudig genoeg, maar er zijn tal
van bijregels, want juist in dit geval
komt het er op aan, hoe men groet.
Het zal b.v. een zeer goeden indruk
maken als zeer jonge dames een
ouden heer het eerste groeten. Algemeene regel is, dat de jongere man
het eerste den ouderen groet, tenzij
er een groot maatschappelijk verschil tusschen hen bestaat. Juist in
zulk een geval echter zal de oudste
het als een bijzonder vriendelijk gebaar beschouwen, wanneer de jongste
desniettegenstaande het eerste den
hoed afneemt. Het wordt altijd een
zeer pijnlijke situatie, als twee menschen tegenover elkaar staan en elks
gezicht duidelijk de vraag uitdrukt:
Wanneer zal de ander nu eindelijk
eens zijn hoed afnemen?
Een groet moet altijd een uiting van
hoffelijkheid, beminnelijkheid zijn.
Wij lachen nu wel eens om de overdreven plichtplegingen die men vroeger bij het groeten in acht nam en die
tegenwoordig ook misplaatst zouden
zijn. Maar wij maken ons thans vaak
schuldig aan overdrijving in tegenovergestelden zin, daar wij nu maar
al te dikwijls een groote achteloosheld in onzen groet leggen. Of komt
het niet zeer veel voor dat de heer,
in plaats van den hoed af te nemen,
met een nonchalant gebaar twee vingers opheft tot aan den rand van
zijn hoed, terwijl de dame alleen nog
maar met het puntje van Naar neus
groet? Het eene is even onbeleefd
als het andere. Wie bij het groeten
de sigaar, sigaret of pijp in den mond
houdt, weet niet hoe het behoort,
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De echte groet maakt verschil tusschen vertrouwelijkheid en hoffelijkheld, tusschen overdreven strijkage
en studentikoze nonchalance. Elke
groet echter, ook al is ons aan de persoonlijkheid van dengene, die ons
groet, niets gelegen, behoort te worden beantwoord. Het zal derhalve
van beminnelijkheid getuigen, wanneer een dame mede terugknikt, als
een vreemde den heer groet, die haar
begeleidt. Bij het betreden van een
café of restaurant groet men niet,
doch de heer neemt, zoodra hij binnen is, den hoed af. Komt men op
de trap iemand tegen, dan groet men
oppervlakkig. Hetzelfde doet men,
als men een spoorwegcoupe binnentreedt, een dokterswachtkamer, enz.
Bij het geven van een hand gaat het
juist andersom als bij het groeten :
hier is het de dame die het eerst
daartoe aanstalten maakt. Men geeft
haar op die wijze de mogelijkheid om
plompe vertrouwelijkheid te voorkomen. Zij moet dan ook van dit voorrecht het juiste gebruik weten te
maken, want het is een grove beleediging om opzettelijk te doen, alsof
men een aangeboden hand niet ziet,
alleen omdat het strijdig is met het
gebruik, dat de heer het eerst de
hand heeft uitgestoken. En dan
spreekt men ook met recht van handdruk. Men moet dus niet de aangeboden hand zoo maar met de toppen van de vingers aanraken, doch
ze evenmin schudden alsof men ze
uit het lid wil rukken. De dame echter, vooral wanneer zij nog jong is,
hoede zich er voor om een al te fermen handdruk te geven aan heeren,
die zij nu niet bepaald zeer goed
kent; dezen zouden dit soms kunnen
beschouwen als een soort avance van
haar kant. Heeft de heer handschoenen aan, dat behoort men den handschoen uit te trekken alvorens een
hand te geven.
Het voorstellen is iets, waarbij vele
menschen ook niet goed weten hoe
ze zich moeten houden, zoodat ze
zich in alle bochten wringen. Toch
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heeft men bij het voorstellen slechts
een vasten regel in het oog te houden,
n.l. dezen, dat de mindere wordt
voorgesteld aan den meerdere, de
jongere aan den oudere, de ondergeschikte aan den boven hem staande, de heer aan de dame. Men laat
den meerdere voelen, dat men rekening houdt met zijn rang, door de
vraag tot hem te richten : „Mag ik
u voorstellen den heer X?" — een
zuiver formeele vraag overigens,want
het behoort vrijwel tot de onmogelijkheden om daarop met neen te
antwoorden, zelfs al hecht de aangesprokene in het minst niet aan deze
voorstelling. Men moet dan ook spaarzaam zijn met het voorstellen van
kennissen aan iemand van rang; de
kantoorbediende mag bijvoorbeeld
niet, om zichzelf een schijn van gewicht te geven, een of anderen vriend
voorstellen aan zijn eigen patron.
Men behoort ook voorzichtig te zijn
met het voorstellen aan buitenlanders, die op dat gebied andere opvattingen huldigen en een ongevraagde
voorstelling soms opvatten als opdringerigheid. Wit men twee dames
of twee heeren van ongeveer gelijken
stand en leeftijd aan elkander voorstellen, dan doet men dit beter in
dezen vorm: „Mag ik de dames (de
heeren)met elkaarin kennis brengen ?"
Wie in een vreemd gezelschap binnentreedt, verzoekt den gastheer of
een heer dien hij kent, om hem te
willen voorstellen. Zichzelf voorstellen is niet gebruikelijk in goede kringen. Stelt zich een heer op refs, in een
spoorwegcoupe, restauratiewagen enz.
voor aan een dame, dan behoeft zij
haar naam niet te noemen.
Het is te betreuren, dat bij het voorstellen meestentijds de naam zoo
onduidelijk wordt uitgesproken, dat
men dien met den besten wil niet kan
verstaan. Het kan dan ook niet kwalijk worden genomen wanneer men
iemand, aan wien men is voorgesteld,
naderhand, als men met hem of haar
in gesprek raakt, nog eens precies
naar den naam vraagt.
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Alleen bij het voorstellen van hooge
persoonlijkheden wordt bij den naam
ook de Mel vermeld ; overigens geschiedt dit ook wel om den tegenvoorgestelde een indruk te geven van
den werkkring der anderen. Ook kan
dit dienen als een stille waarschuwing om later, als men met hem in
gesprek komt, zich niet op een terrein te begeven dat den ander niet
aangenaam kan zijn.
Nooit mag men iemand bij het voorstellen een hoogeren titel of rang
toekennen, dan waarop hij aanspraak
kan maken, om bij hem in het gevlij
te komen; een redacteur stelle men
dus niet voor als hoofdredacteur, enz.
Het bezoek, in den zin van het stijve,
officieele beleefdheidsbezoek, waarin
men vroeger zoo sterk was, heeft
voor een groot deel afgedaan ; en
daar zullen weinigen rouwig om zijn.
Dit neemt echter niet weg dat ook
nog heden ten dage te dien aanzien
een aantal voorschriften bestaan,
waaraan zich niemand kan onttrekken, die in gezelschap wenscht te
verkeeren.
Zoo kennen wij nog immer de off icieele bezoeken, welke de ambtenaar
behoort af te leggen als hij naar een
andere gemeente is verplaatst, of
bij zijn ambtsaanvaarding. Daar zulk
een bezoek aan den onmiddellijken
chef tot op zeer groote hoogte kan
gelden als „dienst" en dus met beleefdheidsvormen weinig te maken
heeft, herhaalt de man van de wereld
dit bezoek ook nog eens bij de
familie. Ook bij de collega's legt hij
bezoeken af.
Eenigszins in dit kader passen ook
de bezoeken, welke jonggehuwden,
die zich pas ergens hebben gevestigd,
bij hun kennissen gaan afleggen en
welke zich in kleinere plaatsen ook
uitstrekken tot de buren. Ook be-.
hooren jongverloofden beleefdheidsvisites te maken bij hunne familieleden om elkaar over en weer voor
te stellen.
Het jonge meisje, dat den leeftijd
heeft bereikt om in gezelschapskrin-
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gen te worden ingeleid, legt bezoeken
af in gezelschap van haar moeder,
de jonge man, die in hetzelfde geval
verkeert, brengt deze bezoeken alleen.
Voor de werkende vrouw gelden dezelfde voorschriften als voor den
mannelijken ambtenaar, alleen met
dit verschil dat zij geen bezoek aflegt bij ongehuwde collega's.
Wie bezoeken gaat afleggen. steekt
visltekaarties bij zich. Deze moeten
op goed ivoorcarton zijn gedrukt,
met een nette letter en niet opvallen
door een ongewoon formaat, dat
aan het aanzien zou schaden. Kaartjes met adres en telefoonnummer
worden uitsluitend voor zakelijke
doeleinden gebezigd. Voor een jong
meisje mag op een kaartje in geen
geval iets anders staan dan haar naam
met voornaam of voorletter(s). De
heer kan zijn eventueelen titel bij
zijn naam vermelden, wat ook wel
door de werkende vrouw wordt nagevolgd. Gehuwde dames vermelden
achter of onder den naam van haar
echtgenoot haar meisjesnaam. Men
geeft alleen een kaartje af, wanneer
de deur wordt geopend door iemand
van het dienstpersoneel. Het gaat
niet aan om een der leden van het
gezin een kaartje in de hand te duwen. Eigenlijk eischt de etiquette,
waaraan echter in dit opzicht weinig
meer de hand wordt gehouden, dat
een heer voor elk volwassen familielid een kaartje afgeeft; de dame
geeft alleen een kaartje af voor de
vrouw en voor de dochter(s) des huizes. Het is geen mode meer om door
Fransche afkortingen op het kaartje,
als: p.p.c. (pour prendre congi —
om afscheid te nemen); p.c. (pour
condoler = om te condoleeren); p.f.
(pour feliciter = met gelukwenschen)
p.r. (pour remercier = om dank te
zeggen) het doel van het bezoek aan
te duiden. Is degene, die men bezoeken wil niet thuis, dat doet men
het kaartje in de bus, nadat men den
rechterbovenhoek heeft omgevouwen.
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Het tijdstip voor een bezoek varieert.
Op erkend Christelijke feestdagen en
Zaterdags legt men geen bezoeken
af en ook niet op de dagen onmiddellijk voorafgaande aan Paschen, Pinksteren en Kerstmis. Bij officieele bezoeken is het gebruikelijk vooraf belet te laten vragen.
Een officieel eerste bezoek duurt in
den regel niet langer dan 10 A 15
minuten. Het is hierbij geen gewoonte
den bezoeker iets van thee, koekjes
of sigaren aan te bieden I Iedere bezoeker of bezoekster moet echter
intuitie genoeg bezitten om voor
zichzelf uit te maken, als hij of zij
aanstalten maakt om heen te gaan,
of de uitnoodiging: „Maar u gaat
nu toch nog niet weg? Blijf nog wat
zitten !" ernstig is gemeend, dan wel
of het de geijkte beleefdheidsfrase is,
Daarom behoeft men echter nog niet
op stel en sprong heen te gaan. Wie
gewoon Is, zich in gezelschap te bewegen en op het geschikte oogenblik
weet op te staan en heen te gaan, kan
er altijd zeker van zijn, een goeden
indruk achter te laten.
Wat de kleeding betreft: de dame
draagt bij het afleggen van bezoeken
een elegant wandelcostuum. In tegenstetting met de heeren ontdoet zij
zich niet van hoed en mantel; alleen
bij regenweer doet zij in de vestibule
haar regenmantel uit. Heeren dragen
jacquet of zwart colbert jasje met
gestreepte pantalon, een das van gedekte kleur en bescheiden dessin.
Komt er nog een tweede bezoeker,
dan blijft men eerst nog een paar
minuten zitten, voordat men heengaat, om niet den indruk te wekken
alsof men zich weggejaagd voelt. In
het gesprek betrekt men zooveel mogelijk alle aanwezigen; het is niet
aangenaam, wanneer het gezelschap
tenslotte in twee of Brie groepjes is
verdeeld, die door elkaar heen zitten
te praten. Vrijgezellen moeten een
beetje voorzichtig zijn met het afleggen van bezoeken bij families,
waar een of meer volwassen dochters inwonen; wanneer deze bezoe-
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ken zich te dikwijls herhalen, zouden
de meisjes daarvoor in opspraak komen. Wordt een bezoeker onder een
of ander voorwendsel niet thuis gegeven, dan laat deze zijn kaartje achter, herhaalt het bezoek echter niet.
Wie een bezoeker niet heeft willen
ontvangen, ga niet achter de gordijnen staan om hem heimelijk na te
kijken. De meeste menschen kijken
onwillekeurig nog eens naar de ramen, als zij weggaan; en zien zij dan
de gordijnen bewegen of de schim
van een gestalte daarachter, dan
weten zij meteen, hoe laat het is.
leder bezoek eischt een tegenbezoek,
onverschillig of het bezoek is doorgegaan of niet. Alleen dames of heeren van geposeerden leeftijd en uit
den hoogeren stand kunnen zich
tegenover jongeren veroorloven, het
tegenbezoek te vervangen door een
uitnoodiging. In elk ander geval staat
het nalaten van een tegenbezoek gelijk met een onbeleefdheid. Tusschen
bezoek en tegenbezoek mag ook niet
te veel tijd verstrijken. Gebruikelijk
is een tusschenruimte van 8 tot 14
dagen. Men kan alleen langer wachten, wanneer men beslist weet dat de
betreffende persoon zelf nog bezig
is, zijn bezoek-programma af te werken. Wie erg lang wacht met het
brengen van een tegenbezoek, of wel
daarvoor een uur uitkiest, waarop
hij met zekerheid weet dat de ander
niet thuis is, geeft daarmede op vrij
lompe wijze te kennen, dat hem aan
een vriendschappelijk verkeer niets
gelegen is.
Een afscheidsvisite is minder formeel, omdat deze het slot beteekent
van een gemeenschappelijk doorgebrachten tijd; dit bezoek kan dan
ook gevoegelijk plaats hebben op
het thee-uurtje.
Felicitatievisites legt men zoo mogelijk af binnen de 8 dagen na ontvangst van de desbetreffende aankondiging; het liefste natuurlijk op
den feestdag zelf. Ten eerste omdat men door een zeer laat komende
felicitatie blijk geeft, dat men slechts
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zeer matig belang stelt in het geval
en in de tweede plaats omdat men
zich in een minder aangename situatie bevindt, wanneer men in dien
tusschentijd dengene, dien men moest
feliciteeren, op straat tegen het lijf
loopt. Wanneer men dan begint met
het gebruikelijke: „He, dat is toevallig, ik wilde juist een dezer dagen
bij u aankomen 1" is het den ander
niet kwalijk te nemen, dat hij daar
geen geloof aan hecht.
De meesten onzer verstaan de kunst
niet, om een ziekenbezoek te brengen.
Dit kan niet worden geleerd ; het
komt alleen aan op tact en aanvoelingsvermogen. Men moet bij intuTtie voelen, wat men te zeggen heeft
om den zieke te bemoedigen, op te
vroolijken, hem of haar een hart onder den riem te steken. Hoe men moet
optreden, hangt ook veel van het
karakter en den gemoedstoestand
van de(n) zieke af. Terwill de een
blij is dat er iemand komt die hem
wat opmontert en een lack te voorschijn weet te roepen, zal de pessimist of de hypochondrisch aangelegde het een bezoeker integendeel
kwalijk nemen, als deze tracht hem
aan het lachen te brengen. Zoo zal
ook de eene zieke graag hebben, dat
men naar alle symptomen van de
kwaal vraagt, om daarover naar
hartelust te kunnen lamenteeren, terwiji een tweede er liefst zoo weinig
mogelijk over praat, ja, zich opwindt als men er over begint. Men
tracht dus de verlangens van den
zieke te peilen en richt zich daarnaar
tijdens den duur van het bezoek,
dat als regel niet te lang mag worden
gerekt, doch af en toe kan worden
herhaald. Begint de zieke zelf over
zijn kwaal, dan hoort de tactvolle
bezoeker hem geduldig en vol deelneming aan, zonder in overdreven
beklag te vervallen, en tracht geleidelijk tot een ander onderwerp
over te gaan. Natuurlijk haalt men
geen gevallen aan van anderen, die
66k zoo hebben moeten lijden en nog
minder spreekt men over ziektegeval-
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len met doodelijken afloop. Gesprekken over politiek of voorvallen van
opwindenden aard zijn in geen enkele
ziekenkamer op hun plaats. Men
neme altijd het een of ander voor
den zieke mee om hem genoegen te
doen. Sterk ruikende bloemen zijn
niet geschikt voor de ziekenkamer;
ook geen primula's bijvoorbeeld, daar
deze bij bepaalde personen eczeem te
voorschijn roepen. Gebak is ook niet
aan te bevelen, daar vele zieken dit
niet mogen gebruiken. Men geve
liever een soort fruit dat de meeste
zieken wel mogen hebben, zooals
druiven, bananen, enz. Chocolade in
den vorm van tabletten en flikjes
kan ook soms dienen, omdat deze
onbepaalden tijd bewaard kan worden. Lectuur is bijna altijd welkom;
men zie echter goed toe wat men
geeft — liefst leze men het vooraf
zelf door.
Het zwaarste valt wel het condoleancebezoek. Het zijn juist de fijngevoeligste menschen, die het als een zwaren gang beschouwen, omdat zij anderen, die lijden, in hun smartelijke
overpeinzingen moeten storen; en
het is zoo moeilijk, iemand werkelijk
troost te brengen. Velen voelen het
dan ook als een verlichting, dat
tegenwoordig bezoeken van rouwbeklag door de achtergeblevenen zelf
niet worden gewenscht. Condoleert
men schriftelijk, dan moet men zorg
dragen dat de brief en het eventueele
bloemstuk v6Or de begrafenis ten
sterfhuize worden bezorgd, teneinde
de getroffen familie niet opnieuw aan
haar leed te herinneren, nadat het
ergste achter den rug is.
Het meeste echter moet tact worden
betracht, wanneer men bij een familie uit logeeren is. Dit geldt zoowel
voor den gast als voor degenen, die
hem gastvrijheid verleenen. Wanneer men zooveel dagen achtereen,
soms een paar weken, in nauw contact met elkaar leeft, blijft helaas
vaak niet alles rozengeur en maneschijn, doch ontdekt men soms van
weerszijden minder aangename eigen-

Gastheer

473-474

schappen. Het gaat in den huidigen
tijd, bij de min of meer beperkte
woonruimte, niet altijd gemakkelijk
om een loge op zoodanige wijze onderdak te brengen, dat hij of zij geen al
te merkbare storing in den dagelijkschen gang van zaken in de huishouding veroorzaakt. Dit hangt echter
ook veel van den loge zelf af. lemand,
die ergens te logeeren is gevraagd,
moet zijn best doen om zich zooveel
mogelijk aan den bestaanden toestand aan te passen en niet te veel
bijzondere eischen stellen, ook niet
aan het dienstpersoneel, op tijd aan
tafel verschijnen, enz. Hij moet ook
niet voortdurend op iemand beslag
leggen om hier of daar met hem heen
te gaan, de stall te laten zien e.d.g.,
doch veel zijn eigen weg zoeken, opdat gastheer en gastvrouw ongestoord
hun dagelijksche werkzaamheden
kunnen verrichten. In de logeerkamer laat men niets slingeren, doch
stelt men orde op zijn eigen zaken.
Een jong meisje, dat uit logeeren is,
kan zich verdienstelijk maken door
de vrouw des huizes af en toe een
handje te helpen, als zij ziet dat deze
het op een gegeven oogenblik erg
druk heeft.
Men rekke het logeeren niet te lang,
want het is beter, dat men u slechts
ongaarne ziet vertrekken, dan dat
men met ongeduld het oogenblik
tegemoet ziet waarop ge uw koffer
zult pakken en afreizen. Eventueele
kritiek op dit of dat in het huis, waar
men gastvrijheid heeft genoten, houde
men voor zich, doch geve daaraan
geen uiting als men eenmaal weg is.
Men vergete niet een fooi te geven
aan het dienstmeisje ; en daarbij niet
karig zijn, want zij heeft voor een
groot deel den last van het bezoek.
Aan de vrouw des huizes en de kinderen, als die er zijn, geeft men een
klein cadeautje, dat altijd zal worden gewaardeerd. Men moet daarbij
echter binren zekere perken blijven
en het niet te duur maken, om niet
den schijn te wekken of men daarmede voor de genoten gastvrijheid
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wilde betalen, om zoo van alle verplichtingen af te zijn. Brengt men
bloemen mee, onverschillig bij welke
gelegenheid, dan moeten deze ontdaan worden van het papier, waarin
men ze heeft gedragen, voordat men
ze overhand igt.
De gastheer begaat een groote fout,
als hij door zijn optreden en gesprekken bij zijn loge den schijn wekt, alsof
hij tijd en geld in overvloed heeft.
Zijn pogingen om te bereiken, dat de
loge zich echt op zijn gemak voelt,
zullen het meeste succes hebben, als
hij zijn gast op alle wijzen laat bemerken, dat deze als lid van het gezin wordt beschouwd.
Tengevolge van de vaak wat beperkte ruimte in huis, waarop wij
hierboven wezen, komt het wel voor
dat de logeerkamer, wanneer ze niet
in gebruik is, den dienst vervult van
een soort rommelkamer. In dat geval verzuime men niet, alle sporen
daarvan te doen verdwijnen, voordat
de loge arriveert, daar dit antlers
natuurlijk geen aangenamen indruk
zou wekken. Strijkplank, weckglazen,
waschmand, leege kisten en koffers
moeten er dus bijtijds uit. Luxe behoeft de logeerkamer niet te vertoonen ; zij kan er eenvoudig uitzien, als zij maar netjes is. Een vaas
met wat bloemen op de tafel roepe
den gast een hartelijk welkom toe.
Wie bezoeken ontvangt en reciproceert staat daardoor in verbinding
met bepaalde gezelschapskringen en
zal daarin af en toe aanleiding vinden, om een aantal kennissen op een
avondje te vragen. Hierbij merken wij
op, dat een allereerste vereischte voor
zulk een gelegenheid is, dat men niet
verder moet willen springen dan de
stok lang is, d.w.z. het avondje niet
overdreven duur te maken. Voordat
de crisis op ons alien begon te drukken hadden die „avondjes" aanleiding gegeven tot een waren wedloop,
waarbij de een den ander probeerde
te overtreffen. Dit strookt ook niet
met de goede vormen; en in dat opzicht is het misschien maar goed, dat
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de magere jaren daaraan paal en
perk hebben gesteld. Het „avondje",
waarbij „een boterhammetje" zou
worden gegeten, was gaandeweg uitgedijd tot een waar feestmaal, dat
zware eischen stelde aan vaak wat
platte portemonnaies en waarbij zooveel gegeten en gedronken werd, dat
de gezelligheid er sterk onder leed.
Nu wij het weer wat eenvoudiger gewend zijn, is dit aan de werkelijke
gezelligheid ten goede gekomen. Men
vindt thans weder den tijd voor gedachtenwisselingen over interessante
onderwerpen van den dag, zonder
dat daaraan afbreuk wordt gedaan
door overdreven lucullische geneugten. Onze geest neemt weer wat mee
ter overdenking door deze wrijving
met andere geesten, dat ons later
van nut kan zijn. Het zou een verkeerde taktiek zijn, van dergelijke
gezellige bijeenkomsten geheel of te
zien bij wijze van besparing; ieder
van ons heeft van tijd tot tijd recht
op een bescheiden ontspanning. Een
even verkeerde taktiek zou het echter zijn, om thans, nu wij het financieel niet zoo goed meer kunnen doen,
de feestelijke noot geheel weg te laten
en daardoor duidelijk te laten zien,
dat het „er niet meer aan zit". Dan
zou ons avondje geheel zijn karakter
van ontspanning verliezen.
In onzen tijd van de slanke lijn is
vooral de middag-thee in eere. Bij
een goed kopje thee serveert men
koekjes, bonbons, zoutjes, petits
fours en soms sandwiches of toast.
De bedoeling is natuurlijk meer om
wat te snoepen, als men het zoo wil
noemen, dan eigenlijk noemenswaard
iets te eten. Men kan een paar schijfjes citroen op een schaaltje leggen
voor diegenen die, al met het oog
op de lijn, liever citroen in de thee
hebben, dan melk. Sigaretten, een
aansteker en een paar aschbakjes
mogen niet worden vergeten.
Op een bridge-thee noodigt men
kennissen, die gaarne bridgen. Daar
echter elke partij door vier deelnemers wordt gespeeld, kan een af-

Cocktail-partij

zegging op het laatste oogenblik het
geheele program in de war sturen.
Bij een bridge-thee zet men, in plaats
van MI groote tafel, een paar kleine
tafeltjes gereed, die men zoo donker
mogelijk dekt — liefst met groen
laken — om de kaarten goed te laten
uitkomen. De met bridge-emblemen
geborduurde of bedruktelinnen kleedjes werken daarentegen storend. Bij
de kaarten liggen de bridgeblocs en
goed gepunte potlooden. Voor deze
gelegenheid kieze men een rustig vertrek, zorge er in elk geval voor dat
men niet kan worden gestoord door
lawaai van kinderen of pianospel in
een belendende kamer. Ook een goede
verlichting is vereischte.
De bridge-thee vindt plaats op het
gewone thee-uur. Als men uitnoodigingen verzendt voor bridge met dansen na, begint dit gewoonlijk om
9 uur, ten einde de gasten, die in
zaken zijn, in de gelegenheid te stellen om op hun gemak te eten en
zich te kleeden. In de pauzen tusschen het spel worden sandwiches
rondgediend. Wie zich niet zeer goed
weet te beheerschen, moet op zijn
tellen passen op zulk een bridgeavondje, want het staat zeer ongemanierd, de kaarten driftig op tafel
te gooien als bijv. de partner niet al
te best speelt, iemand met een vloed
van woorden van zijn ongelijk te willen overtuigen of op te stuiven bij een
werkelijke of vermeende fout.
In bepaalde kringen heeft zich ook
de cocktail-partif ingeburgerd. Een
cocktail-partij wil hier niet zeggen
dat er uitsluitend cocktails worden
geschon ken en gedronken, maar geestrijke dranken, vooral de gemengde,
spelen er wel een groote rol. Of de
gastheer zich met dit mengen—mixen
wordt het genoemd, met een verhollandscht Engelsch woord — belast, of een van de gasten, hangt er
van of wie er het beste slag van heeft.
Een gedekte tafel is er niet ; er staan
een paar schalen met belegde broodjes of sneedjes brood, geroosterd
brood en sandwiches, met de noodige
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bordjes en toebehooren, zoodat men
zichzeif bedienen kan. Of men zich
den tijd kort met kaarten, dansen of
conversatie hangt geheel of van de
heerschende stemming.
Menschen van zekeren stand houden
er nog steeds hun jour op na. Op een
vasten dag in elke week staat het
huts steeds open voor diegenen van
de bekenden, die een bezoek willen
brengen. Men komt, zonder speciaal
te zijn uitgenoodigd en gaat heen
wanneer men verkiest. Het typische
van een jour is, dat de gasten zich in
kleine groepjes verdeelen en wat
babbelen. Er is gewoonlijk een koud
buffet.
Orootscheepsche diners en soupers
vinden tegenwoordig nog maar zelden plaats. Zij worden thans meestal
nog slechts gegeven met een bepaald
doel, terwijl ook het menu spaarzamer is geworden. Men heeft nog
bijna steeds de gewoonte deze menus in het Fransch op te stellen.
Wie nu iemand uitnoodigt voor een
kopje thee bedoelt dit ook letterlijk
zoo. Daarvoor worden alleen menschen gevraagd die men wat meer
intiem kept en met wie men gaarne
eens een uurtje praat, zonder elkaar
daarvoor op bijzondere kosten te
jagen.
Alles wat wij hierboven bespraken
heeft betrekking op een ongedwongen
samenzijn, dat in onzen tijd de belangrijkste plaats inneemt in het
verkeer met vrienden en kennissen.
Dit blijkt ook reeds uit den vorm,
waarin de uitnoodiging geschiedt, n.l.
mondeling of telefonisch, vaak slechts
een of twee dagen van te voren ; vindt
de uitnoodiging toch schriftelijk
plaats, wanneer men iemand niet op
andere wijze kan bereiken, dan vertoont deze uitnoodiging toch niet
het minste officieele of ceremonieele
tintje.
Is de uitnoodiging meer formeel gesteld, dan spreekt men van een partij.
Hiertoe noodigt men de gasten schriftelijk uit, minstens een week vooruit,
ten eerste omdat men dan den tijd

Souper

heeft om andere maatregelen te treffen wanneer er afzeggingen binnenkomen en in de tweede plaats ten
gerieve van de genoodigden. Er kunnen heeren onder zijn, die zich voor
bedoelden avond speciaal vrij moeten maken, terwiji enkele dames misschien nog bijzondere voorbereidingen moeten treffen voor haar toilet,
want in de kleeding schuilt het tweede
groote verschil met het ongedwongen
samenzijn op de gezellige avondjes.
Men verschijnt in avondkleeding, dat
wil zeggen de heer, al naar gelang van
de partij, in rok of smoking, de
dame in groot avondtoilet, of klein
avondtoilet, met tot den enkel reikende japon met mouwen.
Voor de uitnoodiging bezigt men in
den regel op goed carton gedrukte
kaarten, welke in gevoerde couverten
worden gestoken. Zijn er niet zooveel genoodigden dat het de moeite
loont om er kaarten voor te laten
drukken, of wil men de uitnoodigingen voor sommigen een minder
formeel, meer persoonlijk cachet
geven, dan kan men daarvoor ook
een correspondentiekaart of een visitekaartje bezigen. Iemand per briefkaart uitnoodigen staat echter hoogst
onbeleefd. Een uitnoodiging wordt
zoo mogelijk per omgaande beantwoord, onverschillig of men ze aanneemt of er voor bedankt. In dit
laatste geval moet de afzegging met
redenen worden omkleed.
De gebruikelijkste vorm voor een
partij is thans het souper, dat aar de
vrouw des huizes ongeveer dezelfde
eischen stelt als een maaltijd op een
feestdag, waarbij zij gasten heeft.
Zij zal dus bijtijds een regeling moeten opmaken en vroeg genoeg alles
wat zij noodig heeft moeten inkoopen of bestellen, om zich den angst
te besparen dat zij op het laatste
oogenblik nerveus staat te wachten
op een of andere delicatesse of een
speciale wijnsoort.
Een partij zonder dienstpersoneel is
niet denkbaar. Als de vrouw des huizes zelf geen dienstbode houdt, leent
i6

Motels

479-480

zij er vaak een van een vriendin. Wij
zouden haar echter liever raden, voor
dien avond een serveuse te huren, die
van alles op de hoogte is, waardoor
zij meer zekerheid heeft, dat niet het
een of ander verkeerd zal gaan. Voor
de toebereiding van den maaltijd
huurde men vroeger meestal een
kokkin, die den avond te voren alles
gereed maakte en 's morgens reeds
vroegtljdig weer aanwezl g was; tegenwoordig echter draagt men veelal de
levering van het geheele souper op
aan een goeden kok bultenshuis, die
de schotels bijna geheel gereed op het
bepaalde uur aan huts brengt en dan
in de keuken het geheel afwerkt, garneert, enz., op verlangen ook opdient
en in ieder geval de verantwoordelijkheid op zich neemt. Dat is voor de
gastvrouw het voornaamste, want,
zij moet niet alleen van het begin tot
het einde mede aan tafel zitten, dock
ook met haar gedachten bij het gezelschap zijn. Zij mag niet met een
oor naar haar gasten luisteren en met
het andere naar de keuken, gereed
om bij het eerste verdachte geluid
op te springen en daarheen te snellen.
Zij moet geheel en al de dame zijn.
die zich aan haar gasten wijdt.
Nu een enkel woord over de schotels,
waaruit het menu is samengesteld en
waarbij kok of kokkin een hartig
woordje plegen mee te spreken. Men
moet maat weten te houden. Men
geve niet te veel soep; en zij moet
ook niet te krachtig zijn, anders heeft
men daaraan alleen reeds half genoeg.
Ook het voorgerecht mag niet zwaar
zijn. Meer dan een vleeschgerecht te
geven buiten de visch is niet meer
gebruikelijk; men geve dus visch
en wild, of gevogelte, of filet, maar
niet alles. Nagerecht dient men op
in deze volgorde : ijs, kaas (in plaats
van kaas kan men ook kaaskoekjes
geven), gebak, bonbons en tenslotte
vruchten, die geen steekje of plekje
mogen vertoonen. Doch wij leggen
er nogmaals den nadruk op, dat een
teveel niet voornaam staat. Tot slot
koffie en likeuren.

Gasten

De wijze, waarop de gasten geplaatst
moeten worden, baart gastheer en
vrouw dikwijls buitengewoon veel
zorg. Toch hangt het slagen van den
avond hiervan voor een groot deel af,
zoodat men zich alle moeite moet
geven om dit probleem tot een bevredigende oplossing te brengen. Er
kan geen echt feestelijke stemming
heerschen, wanneer menschen die
geen geestelljk of maatschappelijk
contact met elkaar hebben of, nog
erger, elkaar niet kunnen luchten of
zien, een paar uur naast elkaar moeten zitten. Men geve ook niet een
diepzinnigen geleerde tot tafeldame
een levenslustige vrouw van de wereld, evenmin als men den jongen
„Lebemann", die alleen het voorrecht heeft een varier met geld te bezitten, een plaats aanwijst naast een
student in de theologie. Verloofden
zet men naast elkaar, echtparen en
broers en zusters daarentegen niet.
ledere heer wijdt zich natuurlijk in
de eerste plaats aan zijn tafeldame,
dock dit mag hem niet verhinderen
om ook van tijd tot tijd het woord
te richten tot de dame aan zijn linkerzijde en die, welke tegenover hem
zit. Ditzelfde geldt natuurlijk ook
voor de dame. Gastheer en gastvrouw zitten gewoonlijk in het midden van de tafel tegenover elkaar.
De plaatsen naast hen gelden als eereplaatsen. Blijkt er op het laatste
oogenblik een heer te ortbreken, dan
leidt een der aanwezige heeren twee
dames ter tafel, men laat nooit een
dame alleen aan tafel gaan. Zijn er
geen dames genoeg, dan gaan de
jongsten der heeren alleen aan
tafel.
ledere gast moet genoegen nemen
met de hem aangewezen plaats, ook
al is hij daarmede volstrekt niet ingenomen. Het zou zeer onbeleefd
zijn, zich minachtend uit te laten
over zijn tafeldame of zijn teleurstelling over de keuze te doen blijken.
Zelf tersluiks de kaartjes op de tafel
verwisselen veOr den aanvang van
den maaltijd moet worden gekwali-
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ficeerd als een ernstig vergrijp tegen
de goede manieren.
Het serveeren moet men kennen, wil
alles glad van stapel loopen, zonder
dat er het minste of geringste aan
hapert en vooral zonder dat er schotels vallen of dat er gemorst wordt.
Wie een dienstmeisje heeft, dat in
dit opzicht nog geen ervaring heeft
opgedaan, late haar eerst in den
huiselijken kring oefenen en prente
haar bij herhaling de eenvoudigste
regels in: elke schotel wordt aan de
linkerzijde toegereikt, zoodat de gast
den rechterarm vrij heeft om zich
te bedienen ; glazen volschenken
en afnemen geschiedt van rechts;
op den grond gevallen lepels, messed of vorken worden niet gewoon opgeraapt en op tafel gelegd,
doch door andere vervangen ; men
noodigt de aanzittenden niet meer
uit, om zich te bedienen. De gastvrouw noodigt alle aanwezigen uit
om zich van alles voldoende te bedienen, dringt echter niemand lets
op. Ditzelfde geldt voor het drinken.
Wie wijn inschenkt, giet het eerste
in zijn eigen glas, om eventueel bovenop drijvende stukjes van de kurk op
te vangen. Welke wijnen er geschonken zullen worden, en hoeveel, hangt
geheel af van den aard van het feest.
Likeur en zoete wijnen geve men niet
te veel, daar menigeen er slecht tegen
kan.
Wat verwacht men nu van den gast?
In de eerste plaats dat hij netjes eet.
Zoo oppervlakkig zou men zeggen,
dat dit toch wel van zelf spreekt. Dat
men visch niet met een mes eet doch
met een vischcouvert, dat men niet
in zijn soep blaast of slurpt bij het
eten, zijn bord te vol laadt of in den
schotel omroert weet ieder welopgevoed kind al. Hoe moet men er echter mee aan, als er gerechten worden
opgediend, die men nog nooit heeft
gegeten? Dan zal men zich gelukkig
prijzen dat men althans theoretisch
er iets van weet; men kan dan volstaan met een der andere aanzittenden gade te slaan, die er blijkbaar
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weg mee weet, en hem ongemerkt
na te volgen. Volledigheidshalve worde vermeld, dat men bij het eten de
vork in de linker-, het mes in de
rechterhand neemt. Bij het nemen
van een hap schuive men met het
mes het eten op de gebogen rugzijde
van de vork. Ellebogen en onderarm
mogen in geen geval op tafel rusten 1
Hoe eet men b.v. oesters? Men neemt
de schaal in de hand en snijdt met
het oestervorkje den baard af, die
zich duidelijk afteekent tegen het
oestervleesch, dat eenigszins lichter
van kleur is. Dan brengt men in het
midden van de oester, eveneens met
het vorkje, een sneetje aan en verwijdert de donkere punt die men
daar ziet, den darm. Nu kan men de
oester Of onmiddellijk uit de schaal
in den mond laten glijden, Of men
snijdt ze met den scherpen kant van
het vorkje van de schaal los en eet
ze zoo. Denk er aan, dat ze glibberig
is ! Als men er wat citroensap op
druppelt, verhoogt dit den smaak.
Daar men weet dat kaviaar visch
is, althans afkomstig is van visch,
wordt deze evenmin met een gewoon
mes aangeraakt, doch met de vork
op het brood of op de toast gestreken.
Bij kreelt maakt men eerst den staart
los, en wel met de hand. Vervolgens
verwijdert men met het kreeftmes
den zwarten darm en de ringen van
den staart. Ook de scharen worden
met het kreeftmes geopend. Men licht
de schalen van den rug en neemt de
gal weg. Men houde in het oog dat
alleen het blanke vleesch eetbaar is.
Velen hebben de gewoonte, de pooten uit te zuigen, als zij en famille
zijn. Dat men dit aan een groote tafel
in geen geval doet, behoeft geen be.
toog.
Zeekreeft wordt gewoonlijk ter tafel
gebracht met opengemaakte scharen en romp. Men kan dan zonder
moeite het vleesch uit de schaal
nemen.
Gevogelte mag niet met de hand naar
den mond worden gebracht, al kost
het nog zooveel moeite om het vleesch
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van het been te krijgen, Men snijdt
er zooveel of als men los kan krijgen
en laat de rest er aan zitten. Voorzichtig snijden en het been goed met
de vork vast houden, daar het anders
kan voorkomen, dat een stuk plotseling van het bord schiet.
Groenten vereischen geen bijzondere
beschrijving, behalve asperges en
artisjokken. Eigenlijk behooren asperges met de vingers naar den mond
te worden gebracht, waarbij men den
kop met de punten van de vork ondersteunt. Men ziet dit echter steeds
minder, wiji men er een zekere mate
van oefening en behendigheid voor
dient te bezitten, anders brengt men
er weinig van terecht. Het verdient
derhalve de voorkeur, de asperges
met de vork in twee of drie stukken
te verdeelen— daartoe moeten zij dan
ook zeer malsch en goed afgehaald
zijn, zoodat ze niet draderig zijn —
en ze zoo te eten. Soms wordt bij
asperges ook een soort asperge-tang
gebruikt. Deze neemt men in de
rechterhand, grijpt er de asperge
tusschen en steunt den kop met de
vork, die men in de linkerhand houdt.
Asperges worden meestal gegeten
met harde eieren en botersaus. De
eieren worden met de vork fijn gemaakt, bij de botersaus gevoegd en
met zout en nootmuskaat tot een
kruig geheel gevormd, waarin steeds
het stukje asperge dat men opeet,
wordt gedoopt.
Bij artisjokken trekt men met de
rechterhand de blaadjes los, doopt
die in de saus en haalt het onderste
vleezige deel tusschen de tanden
door. De rest legt men op den rand
van het bord. Het hart, d.w.z. het
onderste deel, is zoo zacht dat het
met de vork in stukjes verdeeld en
zoo gegeten kan worden.
Nieuwe aardappelen, die glad en tamelijk hard zijn, vertoonen vaak neiging
om van het bord te schieten als men
ze met de vork in stukken wil verdeelen. Toch mag men ze niet met
het mes in stukken snijden. Men gebruikt het mes alleen om ze wat tegen
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te houden, terwijl men met de vork
bezig is.
Aspic en gelei van vleesch of visch eet
men, eveneens als ragout, alleen met
de vork. Een uitzondering hierop
vomit natuurlijk de gelei-cotelet, die
men wel moet snijden.Vruchtengelei,
marmelade en compote eet men met
een dessertlepel.
Voorts behoort het tot de goede vormen, dat de gast matiging weet te
betrachten. Dit geldt zoowel voor
het gebruik van spijzen als van dranken. leder dient te weten, hoeveel
alcohol hij kan verdragen en daarom
bijtijds op te houden, als hij deze
grens is genaderd. Heeren, die wat
te veel hebben gebruikt, passen slecht
in damesgezelschap. Dames, die in
dat geval verkeeren, kunnen geen
aanspraak meer maken op den naam
van „dame".
Op iederen gast rust ook de verplichting om deel te nemen aan de conversatie, want een diner of souper kan
nooit echt gezellig zijn, al hebben de
gastheer en gastvrouw hun beste
beentje voorgezet, als de gasten daartoe niet alien bijdragen. Wie stil en
stom voor zijn bord zit en den mond
alleen opent om te eten en te drinken
is een slechte gast en een ongezellig
mensch. Men kan de tafelvreugde
verhoogen door een kleine geestige
speech of voordracht en late zich
daarom ook niet lang vragen. Zoo
lang iemand speecht, zwijgen de
luidruchtige gesprekken. Wie er
doorheen praat of hardop lacht
geeft blijk van een opvoeding, die
beter had kunnen zijn.
Tenslotte enkele woorden over het
rooken. Een verstokte rooker zou het
liefste tusschen elke twee gangen
een sigaar of sigaret opsteken wat
natuurlijk niet gaat. Tegenwoordig
wordt wel tusschen twee gangen een
cigaret gepresenteerd. Dat de dame
een sigaret rookt wordt thans als
iets vanzelfsprekends beschouwd,
dock natuurlijk alleen thuis of in
besloten gezelschap, niet b.v. in
den trein of buiten. Iemand den rook
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in het gezicht blazen staat ongemanierd. Asch morsen kan met een
weinig oplettendheid worden voorkomen. Er moet echter altijd voor
voldoende aschbakjes worden gezorgd.
Dansen is als het ware een eisch des
tijds geworden. De dansvreugde
speelt een groote rol in ons gezelschapsleven. Particuliere bals behooren tegenwoordig, tengevolge van de
veranderde financieele omstandigheden en gebrek aan ruimte, tot de
groote uitzonderingen. Hiervoor gelden in hoofdzaak dezelfde voorschriften als voor een partij, alleen met dit
verschil, dat de avond bijna uitsluitend aan het dansgenot is gewijd en
dan ook in de eerste plaats het jongere geslacht wordt uitgenoodigd.
Daardoor behoort een dergelijke
avond ook tot die partijen, waarvoor
men een uitnoodiging kan aannemen,
zonder dat men ze behoeft te reciproceeren. Om echt veel te kunnen dansen vervangt men de aangerichte tafel vaak door een groat koud buffet.
Tot de veel meer voorkomende vermakelijkheden behooren bals in clubs,
casino's en vereenigingen. Jongelui,
die niet kunnen dansen, doen beter
met een eventueele uitnoodiging
voor zulk een bal niet aan te nemen,
want zij maken geen schitterend
figuur, als zij blijven zitten zonder
te dansen, als een soort mannelijke
muurbloemen, terwip er nog dames
zonder danser zijn. Een meisje, dat
eens een dans moet aanzien omdat
zij niet gevraagd wordt, moet daarover geen teleurstelling laten blijken.
Blijft zij geheel alleen aan het tafeltje
zitten — de jongelui zitten meestal
apart aan tafeltjes — dan doet zij
het beste, zoo lang bij haar ouders
of oudere vrienden te gaan zitten, of
zich uit de zaal te verwijderen, waarin zij dan na afloop van den dans
terugkeert. In geen geval echter mag
zij het haar tafelheer later doen
ontgelden. Iedere heer evenwel, die
wat ridderlijk is, 66k de getrouwde
man, moet er in de eerste plaats voor

Ceremoniemeester

zorgen dat zijn dame zich amuseert,
voordat hij er aan denkt, zich persoonlijk te amuseeren.
Een heer, die een dame ten dans
wil vragen, welke hij nog niet kent,
laat zich eerst aan haar voorstellen,
of doet dit desnoods, als het niet
anders gaat, zelf.
leder heeft zich te voegen naar de
voorschriften van den ceremoniemeester. . Wie zoodanig danst, dat
hij zich een opmerking van den ceremoniemeester op den hats haalt,
trekt daardoor de aandacht; en de
aandacht trekken in de danszaal
is in strijd met de goede manieren.
Men moet niet te woest dansen, zijn
dame niet te vast in den arm houden,
niet te luid lachen. Met de muziek
medezingen of -fluiten toont een
volslagen gebrek aan opvoeding; en
hierdoor valt niet alleen de heer op,
wat al erg genoeg is, doch ook de
dame met wie hij danst en die hij
in geen geval aan afkeurende blikken
mag blootstellen, welke zij aan zijn
optreden te danken heeft.
Een dame, die tegen iemand zit
te fluisteren, wekt de verdenking
dat zij zich vroolijk maakt over een
derde. Dit moet zij vermijden.
Eike heer moet een paar dansen
doen, waartoe hij min of meer verplicht is en waar hij niet buiten kan,
al heeft hij er weinig lust in. Hoe
minder hij dit echter laat blijken,
hoe meer dit pleit voor zijn manieren.
Heeft een dame bepaalde redenen
om een dans of te slaan, waarvoor
zij door iemand wordt gevraagd,
dan mag zij dien dans in geen geval
doen met iemand door wien zij later
wordt gevraagd en die haar missehien
beter aanstaat. Heeft zij iemand een
dans beloofd, dan is zij ook gehouden,
dien dans met hem te doen. Al moet
zij niet dansen met ieder die haar
vraagt, toch moet een meisje voorzichtig zijn met al te veel „neen" te
zeggen, daar zij hiervan op den duur
zelf de nadeelige gevolgen ondervindt.
De hoffelijkheid vordert nog steeds
dat /4 die een dame ten dans
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vraagt die met een anderen heer
aan een tafeltje zit, begint met den
betreffenden heer om toestemming
te verzoeken. Er zijn tegenwoordig
vrouwen met een zoo sterk ontwikkeld onafhankelijkheidsgevoel, dat
zij dit overbodig vinden. Dit moge nu
toe te juichen zijn in zaken of beroepswerkzaamheden, doch deze opvatting behoort zij niet in de balzaal te
huldigen, te minder wij1 de bedoelde
vraag slechts moet worden opgevat,
als een beleefdheidsphrase.
Wanneer een heer, die ongehuwd is,
vaak met dezelfde jonge dame danst,
laat hij zich aan haar ouders voorstellen. Doet hij dit evenwel niet,
dan mag het meisje hem daartoe niet
aansporen, zelfs geen wenk geven,
want dat zou kunnen worden opgevat als een bewijs, dat zij een nadere
kennismaking wilde bespoedigen.
Stelt de heer er prijs op, het jonge
meisje huiswaarts te geleiden, dan
zal het, in weerwil van alle moderne
opvattingen, een goeden indruk
maken als hij daartoe eerst vergunning vraagt aan haar ouders.
Zijn er balboekjes uitgereikt, dan doet
de heer het verstandigst met een
paar dansen open te houden voor
het geval dat hem later mocht blijken
dat hij een dame over het hoofd heeft
gezien, met wie hij toch gaarne zou
dansen. Van een dame mag men
daarentegen niet verwachten, dat zij
op goed geluk een dans zal openhouden. De heer behoort dus te zorgen, dat hij zich tijdig de dansen
laat reserveeren bij die dames, met
wie hij gaarne danst. Het is in den
tegenwoordigen tijd niet meer mogelijk, van bepaalde dansen te spreken,
die altijd worden gedanst. De dans
is thans evenals de mode, aan gestadige wisseling onderhevig. In het
algemeen kan men wel zeggen dat
alleen het jonge geslacht, dat pas
de nieuwste dansen heeft geleerd, op
de hoogte is van den modernen dans,
zooals die uitgevoerd behoort te worden, terwip de anderen zich bij de
nieuwste dansen vergenoegen met

Gemaskerd bal

eenvoudige passen uit te voeren.
Dit hindert overigens ook niet. Wat
evenwel niet te pas komt, is, dat een
heer naar een bal gaat met de vooropgezette gedachte : „Nu zal ik me
vanavond toch dien of dien dans
eens laten leeren." Een bal is geen
dansschool.
Wie een gemaskerd bal bezoekt, wapene zich met humor en vertoone geen
spoor van lichtgeraaktheid. Al is men
nog zoo uitgelaten moet men daarbij
toch in het oog houden dat hij of zij
na het demasque misschien zal blootstaan aan de kritiek dergenen, die
zich niet hebben geamuseerd. Wie
zich daartegen niet opgewassen gevoelt, doet beter niet naar een balmasque te gaan.
Rest ten slotte de vraag, wie zal betalen. Op deze vraag was vroeger
maar een antwoord: natuurlijk de
heer. In onzen tijd echter, nu zooveel
meisjes en vrouwen een zelfstandig
leven leiden en meer in gezelschap
verkeeren, terwijl een zoodanig meisje
of vrouw dikwijls evenveel verdient
als de man, in wiens gezelschap zij
zich bevindt ; onder die omstandigheden gevoelen velen harer er weinig
voor, om zich vrij te laten houden.
Aan den anderen kant evenwel blijft
als vaste regel gelden, dat de heer
betaalt. Bij de eerste maal, dat dit
gebeurt, moet het meisje of de vrouw
zich dit ook zonder protest laten welgevallen. Het tegenwoordige gebruik
verzet er zich echter niet tegen dat
beide partijen, wanneer zij vaker
samen uitgaan of gaan eten, kameraadschappelijk afspreken hoe zij
de verrekening der kosten zullen
regelen. Wij behoeven er wel niet op
te wiizen, dat het eenige tact vereischt om dit probleem te behandelen.
DE BESCHAAFDE MENSCH IN
DEN ALGEMEENEN OMGANG EN
OP REIS
Het zijn vaak niet meer dan kleinigheden, waardoor de man en de vrouw
van opvoeding zich onderscheiden
van anderen; en toch ontstaat, door
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al den kleinigheden bijeen, die steer
van vriendelijkheid, welke bepaalde
personen omgeeft en aan den invloed
waarvan slechts weinigen ontkomen.
Als toetssteen voor dezen beminne
lijken gemoedsaard kan dikwijls gelden het wachten aan het loket in het
postkant000r bijvoorbeeld, aan het
station, belastingkantoor, enz. Men
behoeft de wachtenden slechts een
minuet of tien Bade te slaan, om het
onderscheid op te merken in den
persoonlijken aanleg der aanwezigen.
Men zou er menigen kennis kunnen
aantreffen, die zich in gezelschapskringen onderscheidt door zijn aangenaam optreden en hoffelijke vor
men, wat echter per slot van rekening
niet meer dan een vernisje blijkt te
zijn. Hier ontpopt hij zich als een
prikkelbaar, lastig man, die stampvoet en duwt en probeert een ander
v66r te komen, en den beambte
aan het loket nijdig en tut de hoogte
bejegent. Vooral is dit het geval in
het belastingkantoor, waar toch al
niemand voor zijn pleizier heengaat.
Vermoedelijk zal men nergens anders
zooveel verbitterde, humeurige en
onaangenaam gestemde menschen
aantreffen als juist daar. Er zijn er
maar weinig onder, die opvallen door
hun rustige zelfbeheersching. Dat
zijn die naturen, welke bogen op
innerlijke voornaamheid, die zich in
hun optreden afspiegelt.
Ook de tram schijnen velen als een
geschikte gelegenheid te beschouwen
om hun slechte luimen bot te vieren.
Dat begint al bij het dringen om het
eerste in den wagen te komen. Het
is geen zeldzaamheid, dat men een
elegant gekleeden jongen marl zeer
beminnelijk zijn pulp ziet aanbieden
aan een aardig meisje, terwijl het hem
daarentegen in het geheel niet invalt
om een oud moedertje met een boodschappentasch ook eens een handje
te helpen; hij zal veeleer probeeren
om haar op zij te schuiven. De echte
ridderlijkheid maakt dat onderscheid
niet, doch is hoffelijk tegenover
iedereen.

De tram

Men hoort dikwijls de klacht uiten,
dat de heeren steeds onbeleefder worden en in de tram blijven zitten, terwijl naast of voor hen dames zich met
een staanplaats moeten vergenoegen.
Geheel gegrond is deze klacht niet,
want het moet ons van het hart dat
vele dames — en het moderne jonge
meisje rekent zich ook al spoedig tot
de dames ! — de verkeerde gewoonte
hebben aangenomen om het als
iets zoo vanzelfsprekends te beschouwen, wanneer een beer opstaat en
haar zijn plaats aanbiedt, dat zij het
bijna overbodig vinden om daarvoor
even te bedanken. Het komt niet
meer in haar op, dat juist de voorname dame zich onderscheidt door
vriendelijk en beleefd optreden. Het
is niet beleefd, maar wel begrijpelijk,
en menschelijk, wanneer een man,
die den geheelen dag in touw is geweest, zich na afloop van zijn dagtaak werkelijk moe gevoelt, bedaard
blijft zitten als hij een paar maal van
die ervaringen heeft opgedaan.
Een tramwagen is ook geen koffiekransje. Het komt natuurlijk toch
al niet te pas om kwaad van iemand
te spreken achter zijn of haar rug;
doch het is in de hoogste mate of te
keuren, wanneer men daarvoor een
openbaar vervoermiddel uitkiest en
hardop praat over particuliere aangelegenheden van kennissen, die men
daarbij dan soms nog met naam en
toenaam noemt.
Er zijn menschen, die schijnen te
vergeten dat elke passagier slechts
recht heeft op een plaats. Men Legge
geen tasch, pakjes of iets van dien
aard naast zich op de bank. En dan
komt het nog heel veel voor dat
iemand, die dit toch heeft gedaan,
een boos gezicht zet als een volgende
passagier beleefd verzoekt, tasch of
pakje weg te nemen, zoodat hij of zij
zitten kan I Dat is natuurlijk het
toppunt — van slechte manieren.
Men weet toch zeer goed, dat de
conducteur, strikt genomen, ook
niet mag toelaten dat iemand meer
plaats inneemt dan hem toekomt.

Op straat
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Tot een twistgesprek laat men het
natuurlijk nooit komen ; dat is
geheel in strijd met de goede zeden,
onverschillig of men gelijk heeft of
niet. Heeft men zich te beklagen over
een beambte van de tramweg-maatschappij dan kan men een klacht
over hem indienen bij de directie,
die dergelijke gevallen grondig pleegt
te onderzoeken ; het is dus niet
noodig de kwestie in de tram met
den betreffenden beambte uit te
maken.
Op straat gaat men kalm zijns
weegs. Een heer spreekt een vreemde
dame niet aan en staart haar niet
brutaal in het gezicht; en een echte
dame, ook wanneer zij nog zeer Jong
is, neemt de aanbieding van een
onbekende, om haar te begeleiden,
nooit aan. Het beste is, dat zij in het
geheel geen antwoord geeft, ook niet
afwijzend, doch dat zij, zonder den
pas te versnellen, gewoon doorloopt.
De heer, die een dame bij zich heeft,
gaat aan haar linkerzijde ; wordt een
dame door twee heeren begeleid, dan
loopt zij in het midden. Loopt een
keer met een dame gearmd, dan
behoort hij niet te rooken.
Voor den spoorwegcoupi geldt hetzelfde, wat hierboven over de tram
is gezegd. Aileen willen wij hier
nog wijzen op het aanknoopen van
kennis in den trein. Het kan natuurlijk licht voorkomen dat zich tusschen twee menschen, die samen een
vrij lang traject afleggen, een gesprek
ontwikkelt, al is het slechts om de
verveling van de reis te breken. Dit
kan zich tot een aangename, interessante conversatie ontwikkelen ; doch
men verlieze desondanks nooit uit
het oog, dat men zich tegenover een
vreemde bevindt, zoodat men steeds
een zekere reserve moet bewaren,
niet alleen omdat de goede toon dit
vordert, maar ook, omdat het voorzichtiger is. Men kan nooit weten,
welke gevolgen het later kan hebben,
als men zich te veel laat gaan en in
een zekere vertrouwelijkheid vervalt. Schijn bedriegt: tenslotte heeft

Sp o orwegcoupé

men een onbekende voor zich, die
zou kunnen behooren tot de elementen, van welke men zich liefst verre
houdt.
Voorts zijn er menschen, die hun
medemenschen in klassen indeelen en
daarnaar hun optreden regelen. In
een der laagste klassen rangschikken
zij dan veelal het winkelpersoneel,
mannelijk zoowel als vrouwelijk. Zoo
kan het voorkomen dat dezelfde heer,
die v6Or den winkel een dame, die hij
kent, met onberispelijke hoffelijkheid
groet, of een pakje voor haar opraapt,
dat zij heeft laten vallen, in den
winkel den bediende of de juffrouw
op een toon, waarin geen zweem
van beleefdheid is te bekennen, opgeeft wat hij hebben wil en soms
besluit met een zeer onvriendelijk:
„En een beetje gauw asjeblieft,
want ik heb weinig tijd." En de dame,
die nog maar kort te voren tegen
den zoon van een vriendin heeft
staan beweren, dat zij zoo graag
jongelui om zich heen ziet, maakt in
het modemagazijn het aardige verkoopstertje, dat zich alle moeite
geeft om haar tevreden te stellen,
het leven zuur. lemand daarentegen,
die werkelijk voornaam en welopgevoed is, weet in een winkel of op
een kantoor den goeden beschaaf den
toon te treffen, vervalt niet in neerbuigende goedheid, noch in misplaatste gemeenzaamheid, doch geeft
zich evenmin airs. Hierbij zij er op
gewezen dat er aan den anderen kant
ook dames zijn die niets kunnen
koopen zonder de winkeljuffrouw het
hoe en waarom uit te leggen, wat
even verkeerd is, als het meisje uit
de hoogte te behandelen.
In tegenstelling met vroeger kan
een dame alleen thans ook een café
of restaurant binnentreden, zonder
dat „men" hierop iets aan te merken
kan hebben. Zij is vanzelf wel zoo verstandig een inrichting te kiezen, die
een goeden naam, heeft, evenals een
heer dit zal doen, die een dame uitnoodigt om iets te gebruiken.
Bij het betreden van het café neemt
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de heer den hoed af. Terwip hij
anders altijd de dame v66r laat gaan,
gaat hij nu zelf voor, om de aandacht
van de dame af te leiden en een goed
plaatsje uit te zoeken. Waar men zich
eenmaal heeft neergezet, blijft men
zitten, tenzij men, omdat het zoo
vol was, genoegen heeft moeten
semen met de eerste de beste plaats;
dan kan men zich aan een beter
tafeltje in de nabijheid zetten, wanneer dit vrij komt. Zet men zich aan
een tafeltje, waaraan reeds een of
meer gasten hebben plaats genomen,
dan informeert men eerst, of de
andere plaatsen nog vrij zijn. Zit men
zelf aan een tafeltje, waaraan nog
plaatsen vrij zijn en komt iemand
daarnaar vragen, dan antwoordt men
natuurlijk ook beleefd, zelfs indien
men in het geheel niet op deze tafelgenooten gesteld is.
Voordat de heer zich van zijn hoed
en jas ontdoet, is hij eerst de dame
behulpzaam, die hij bij zich heeft. Dit
laat hij niet aan den kellner over.
Hoewel de heer de bestelling aan den
kellner opgeeft, legt hij eerst de lijst
van spijzen en dranken aan de dame
voor, om daaruit een keuze te maken.
Als een kellner zich verrekent is dat
niet altijd een bewijs, dat hij dit met
opzet heeft gedaan. Men maakt hem
dan ook zonder meer opmerkzaam
op zijn vergissing. Behandel den
kellner beleefd en niet uit de hoogte ;
spreek hem niet aan met jij en jou —
dit is onbeschaafd. In café of restaurant gedraagt men zich zOO, dat men
door niets de aandacht van de
andere gasten op zich vestigt, b. v.
door een op luiden toon gevoerd
gesprek , door hard te lachen, door
een binnentredenden vriend of kennis van verre te wenken of te roepen,
en nog minder door kwestie te maken
met het bedienende personeel.
In den schouwburg en de concertzaal
houdt iedere beschaafde bezoeker
zich aan Brie geboden. Het eerste
luidt: „Kom op tijd", zoowel voor
den aanvang als na de pauze, als men
zich gedurende deze laatste heeft

Bioscoop

verwijderd. Het werkt in hooge mate
storend wanneer een halve rij bezoekers moet opstaan om iemand te
laten passeeren die te laat is gekomen,
terwijl de voorstelling reeds aan den
gang is. Men kan het niet anders dan
toejuichen dat in vele schouwburgen
niemand meer wordt toegelaten, als
het schelletje voor de tweede maal is
gegaan. Het tweede gebod luidt:
„Hinder niemand". Men fluistere
niet gedurende de opvoering, ritsele
niet met programma's, schuive niet
heen en weer en schuifele niet met de
voeten. Het derde gebod tenslotte
luidt: „Gedraag IA behoorlijk." Men
neemt niet de geheele zaal op door
den tooneelkijker, eet geen bonbons
waarvan men de zilverpapiertjes op
den grand werpt en 'evert geen afbrekende kritiek op spel of uitvoering.
Bij lezingen e. d. g. richte men zich
in hoofdzaak eveneens naar het
voorgaande. Wij voegen hier nog bij,
dat het niet te pas komt om middenin een lezing of voordracht, die ons
niet bevalt, demonstratief op te staan
en zichtbaar geergerd de zaal te verlaten.
De bioscoop neemt thans een groote
plaats in onder de openbare vermakelijkheden. Ongelukkigerwijze schijnt
bij menigen bezoeker de meening te
hebben post gevat, dat het er in
een bioscoop niet zoo nauw op aan
komt, zoodat zij hun goede manieren
buiten laten — misschien wel, omdat
zij binnen toch in het donker zitten.
Tot dezen zouden wij willen zeggen :
gedraagt u daar, zooals gij u gedragen
zoudt, indien de zaal voortdurend
geheel verlicht was geweest.
Tenslotte zij hier nog gewezen op
enkele schijnbare kleinigheden, die
nochtans een beslissenden invloed
kunnen doen Belden op den indruk,
dien een persoonlijkheid maakt. Er
zijn, om lets te noemen, menschen,
wien men zou willen toeroepen:
„Houd uw handen still" De een, met
een levendig temperament begaafd,
praat met zijn handen, d. w. z. hij
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doet elken zin vergezeld gaan van
een breed gebaar, waarmede hij zijn
woorden als het ware onderstreept.
Een tweede, zenuwachtig aangelegd,
moet altijd jets in de handen hebben
om er aan te plukken of te trekken
of het in elkaar te frommelen. Een
derde weer doet jets anders, wat hem
vaak als gebrek aan opvoeding wordt
aangerekend: hij strijkt met de hand
door het haar of over het gezicht of
zit aan zijn vingers te trekken, tot
ze kraken. Men kan zich er niet van
af maken door zichzelf voor te praten,
dat dit een gewoonte is geworden.
Men heeft slechts wat op zichzelf te
letten en zich in te houden, zoodra
men zich er op betrapt, dat men in
de oude fout vervalt; dan went men
het op den duur wel af. Zoo is de bij
velen voorkomende gewoonte om in
gezelschap op de nagels te bijten of
in de ooren en neus te peuteren een
hoogst, ongepaste bezigheid. Dit
beware men voor de slaapkamer I
Tot de dingen, die men zich moet afwennen, behoort ook het iemand in
de rede vallen. Dit staat onhebbelijk
en verraadt gebrek aan zelfbeheersching.
Menigeen schijnt het moeilijk te vallen, den juisten afstand te bewaren.
Toch is dit een der voornaamste
grondslagen, waarop onze goede manieren berusten. Onder afstand bewaren verstaan wij bier de gave, een
ander steeds van zijn kant tot wat
toenadering te bewegen, zonder hem
na te loopen, zich voor al te groote
vertrouwelijkheid te hoeden en ongepaste vertrouwelijkheid uit den weg
te gaan. Men moet er voorzichtig mee
zijn, iemand te tutoyeeren en zich
dit eveneens van hem te laten welgevallen, waar men dan trouwens
moeilijk meer buiten kan.
Tot indiscreties moet men zich niet
laten verleiden. Leen nooit gehoor
aan menschen, die een ander over
den hekel halen als hij er niet bij is
en zich dus niet verdedigen kan.
Door halve woorden en een veelbeteekenend schouderophalen, als ze

Gracieus loopen en zitten

jets vertellen, geven zij dikwijls een
veel erger voorstelling van een zaak,
dan door rond ergens voor uit te
komen. Zoo iemand drukt zichzelf
het stempel op van onbeschaafdheid.
Men verwart al te vaak „modern"
met wat geoorloofd is. Vandaar dat
men jonge meisjes en dames in het
openbaar zich ziet opmaken. Een bescheiden gebruik van poederdoos en
lippenstift in een openbare gelegenheid (café, restaurant, tea-room, enz.)
kan er nog juist mee door, hoewel de
vrouw van beschaving daartoe alleen
in den uitersten nood zal overgaan ;
doch men mag er in geen geval kam
of nagelschaartje hanteeren. Indien
daartoe de absolute noodzaak bestaat, begeeft men zich naar het
toilet. Wie het in het openbaar doet
en vindt, dat dit in den modernen
tijd „wel mag", loopt gevaar, zich
verkeerd te zien beoordeelen.
Tenslotte nog enkele woorden over
gracieus loopen en zitten. Hiertegen
wordt, soms onwetend, op verschillende manieren gezondigd. Bij jongelui is men in zulke gevallen nog wel
tot wat toegevendheid geneigd, maar
volwassenen legt men een anderen
maatstaf aan. Zoo mag de rok bijv.
bij het gaan zitten niet zoo ver
opwippen, dat de knie bijna zichtbaar wordt, zelfs niet, al is een fraai
been door de duurste zijden kous
omhuld. Ook zijn de beenen geen
slingerplanten,die neiging vertoonen,
zich om de pooten van een stoel te
klemmen of, nog erger, zich om
elkaar te kronkelen. In een clubfauteuil kan men zich ook in gezelschap wel zoodanig neervlijen, dat
men op zijn gemak zit, zonder half
te liggen ; en de leuningen moet men
ook niet gebruiken voor gymnastische oefeningen. Men gaat ook
niet schrijlings op een stoel zitten, of
zoo op den rand, dat het wel lijkt of
men voortdurend op het punt staat
om er ijlings van door te gaan. Leun
niet overal tegen aan, maar sta goed
rechtop. Bij het gaan slingere men
niet met de amen als een paar pomp-
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zwengels en zwaaie ook niet met
wandelstok of regenscherm. Loop
rechtop en ongedwongen, doch niet
in voorovergebogen houding en op
het plaveisel gerichten blik.
Vermaak, Ontspanning: huismuziek,
spelen, voorlezen.
De lange avonden in herfst en winter
kunnen erg eentonig worden, wanneer men niet de kunst verstaat om
elkaar bezig te houden. Als de verveling den huiselijken kring binnensluipt, brengt zij in haar gevolg humeurigheid, prikkelbaarheid en lichtgeraaktheid merle, die alle hartelijkheld, warmte en vriendelijkheid op
de vlucht jaagt. Hoe kan men dit
voorkomen? Conversatie alleen is
in vele gevallen niet voldoende; niet
iedereen houdt er van, om steeds
weer over alles en nog wat te praten.
Wie zijn werk buitenshuis heeft is
trouwens 's avonds wel eens wat
pratensmoede en heeft eerst eenigen
tijd noodig om wat „in vorm" te
komen.
Hier hebben wij een uitstekende hulp
In de muziek. De goede, oude manier
van muziek maken in den huiselijken
kring, waarbij de een zich aan de
piano zette, de tweede viool speelde
en de derde er soms bij zong, is meer
uit de mode geraakt. Dat is in vele
opzichten jammer. En toch zijn
de menschen over het algemeen
zeker niet minder muzikaal dan
vroeger. Sommigen schrijven deze verandering toe aan gebrek aan tijd,
want wie een instrument goed wil
leeren bespelen, moet veel tijd aan
grondige studie wijden. Wij gelooven
echter, dat de echte drang om zeif te
musiceeren meer en meer op den
achtergrond raakt, vooral onder den
invloed van de mechanische muziek,
die thans een hoogen trap van volmaaktheid heeft bereikt, al kan zij
niet ieder bevredigen.
Dit alles neemt niet weg, dat men
den kinderen muziekles moet laten
geven, als zij lust en aanleg vertoonen. Vroeger overdreef men in dat
opzicht, want het was bijna een onge-
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schreven wet dat elk meisje piano
moest leeren spelen, al had zij niet
den minsten aanleg en nog minder
lust, alleen omdat piano spelen
beschouwd wend als een onmisbaar
deel van een goede opvoeding. Thans
doet men bijna even verkeerd, door
zich er weinig meer om te bekommeren. Wij mogen dan al verwend
zijn door radio en gramofoon, dit
neemt niet weg dat een goede muzikale opvoeding ons niet alleen veel
genot kan bereiden, doch bovenal
een groote verrijking van het innerlijke leven kan geven.
De gramofoon stond langen tijd allesbehaive in de gunst bij muzikaal
aangelegde menschen en het was
dan ook vaak om het op de zenuwen
te krijgen, als men een goedkoop
toestel een uur of langer achtereen
met een krassende naald allerlei
schlagers hoorde afdraaien. De techniek is echter in de laatste jaren met
reuzenschreden vooruitgegaan, zoodat dit bezwaar geheel vervallen is.
Toestellen zoowel als platen beantwoorden thans aan de hoogste
eischen van volmaaktheid, zoodat
men werkelijk van muzikaal genot
kan spreken. Bovendien kan men
nog door middel van een pick-up
een combinatie van gramofoon en
radio tot stand brengen, welke nog
meer ten goede komt aan een volmaakte weergave. Het voornaamste
is, dat men het instrument niet te
luid laat spelen, ten eerste om de
buren niet te hinderen — die misschien een anderen muzikalen smaak
hebben dan wijzelf — en ten tweede,
omdat de fijne nuances van een stuk
het beste uitkomen, wanneer het
zacht wordt gespeeld.
Ditzelfde geldt ook voor de radio.
Velen zouden minder vijandig staan
tegenover radio, als zij er minder door
werden gestoord. Wie zich radio
wil aanschaffen, koope een goed
toestel van bekend fabrikaat bij een
soliede firma. Hapert er dan iets
aan, zoo kan men het daar laten
nazien en in orde brengen. Het ligt
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er niet altijd aan, dat de lampen zijn
doorgebrand of dat een ander belangrijk onderdeel defect is, wanneer
verschillende stations slecht of in
het geheel niet meer doorkomen, of
wanneer het toestel krast of suist,
enz. Dikwijls is zulk een euvel reeds
te verhelpen door het toestel goed
schoon te maken en de contacten
in orde te brengen. Dat is niet zoo
duur. Zelf er aan prutsen, als men
er geen verstand van heeft, is zeer.
verkeerd.
Men hoort wel eens beweren, dat de
radio het graf heeft gegraven voor
de huismuziek. Tot op zekere hoogte
ligt hierin een kern van waarheid;
doch aan den anderen kant heeft de
radio ons een gebied van muzikaal
genot ontsloten, veel ruimer dan
wij ons in onze stoutste droomen
hadden kunnen voorstellen, om nog
niet te spreken van al het andere
interessante, dat door de radio onze
huiskamers binnenkomt. Buitendien
zijn er heel wat muziekstukken,
die wij kunnen mede spelen, als wij
dat willen.
Wie radio bezit, neemt natuurlijk
ook een radiobode, radiogids of hoe
het weekbl ad dan mag heeten, waarin
alle programma's volledig zijn opgenomen. Dit is een eerste vereischte
om ons niets, waarvoor wij ons
meer in het bijzonder interesseeren,
te laten ontgaan. Radio is een onontbeerlijke ontwikkelingsfactor in ons
leven geworden, door elk wat wits
te bieden. Velen vergenoegen zich
naar een uitgezonden opera, oratorium enz. te luisteren ; doch men
kan het genot verhoogen, door
tijdig een tekstboekje gereed te
leggen, waarvoor men alles nog veel
beter kan volgen. Er zijn tallooze
luisteraars die geen grooter genoegen
schijnen te kennen dan alle vijf of
tien minuten een ander station op
te zoeken, wat den waren liefhebber
een meer dan twijfelachtig genoegen
moet lijken. Op deze wijze verjaagt
men elke stemming.
Weer een ander middel om de lange
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avonden te korten is het voorlezen.
Hoe men dit doet, wat er voorgelezen wordt en wie dit doet hangt
geheel van het peil van den huiselijken kring af. In gezinnen, waar
veel wordt voorgelezen, verdient
het aanbeveling vooraf een lijstje
op te maken van alles wat men
in den loop van den winter denkt
te behandelen. Dit lijstje moet
natuurlijk wat afwisseling bieden
en niet louter werken omvatten,
die zich op eenzelfde terrein bewegen.
Waar de persoonlijke smaken der
familieleden sterk uiteenloopen moet
men er zorg voor dragen, dat ieder
op zijn beurt eens iets te hooren
krijgt van datgene, waarvoor hij
zich meer in het bijzonder interesseert.
Tenslotte de spelen, spelleties, knufselen enz. 1). Op dit gebied bestaat
zooveel variatie, dat het hier niet
mogelijk is om spelregels aan te
geven, die trouwens bij elk spel afzonderlijk zijn gevoegd. Er zijn,
om te beginnen, tal van spelen, die
door twee personen kunnen worden
gespeeld, b.v. dammen, schaken,
halma, triktrak; en met kaarten
zes en zestig, piket, ecartë, enz.
Kaartspelen voor drie personen zijn
omberen, skat, voor vier personen
klaverjassen, pandoeren, whist, bridge. Al deze spelen vereischen een
zekere rust, omdat de spelers er
goed met hun hoofd bij moeten zijn.
Wie dus de rol van toeschouwer
vervult bepale zich tot toezien,
bemoeie zich niet met het spel,
onthoude zich van het geven van
advies en vooral van kritiek. Er zijn
spelers, die daar niet tegen kunnen
en het is niet correct.
Tafeltennis wordt zeer veel gespeeld, vermoedelijk vooral, omdat
dit spel spoedig een vroolijke stemming in het leven roept en men er
bij kan praten en lachen. Hieraan
kunnen ook kinderen mededoen,
1) Men zie hiertoe : „Maak het zelf",
Handboek voor den knutselaar (Uitgave
W. de Haan, Utrecht).
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evenals aan de gezelschapsspelen,
waarvan een groot aantal reeds tang
burgerrecht bezit, terwijl er ieder
jaar nieuwe bij komen. Men moet
den kinderen reeds vroeg inprenten,
dat zij tegen hun verlies moeten
kunnen, gees ruzie moeten maken
en eerlijk spelen. Dit is ook van
belang voor hun latere leven.
Tenslotte zijn er nog tal van spelletjes,
waarbij men alleen een sterk papier
en een potlood noodig heeft, een
klein beetje vernuft en een goed
humeur.
Bij elk spel is het noodzakelijk, al
de medespelenden vooraf goed in
te wijden in de regels, om fouten en
misverstanden te vermijden, die
aanleiding zouden kunnen worden
tot kwesties. Er zijn tamelijk ingewikkelde spelen, bij welke men
van beginnelingen niet mag verwachten dat zij dadelijk iets bijzonders te zien zullen geven, maar
waardoor zij zich ook niet behoeven
te laten ontmoedigen.
Aan de schrijftafel. Het uiterlijke
aanzien van de schrifitafel, die men in
een particuliere woning aantreft,
is zeer eenvoudig. Zij heeft niet
meer de rol te spelen van een siermeubel, ter verfraaiing van een
vertrek, doch dient uitsluitend voor
praktische doeleinden. Daarom moet
de schrijftafel in het studeervertrek
van den particulier in de eerste
plaats doelmatig zijn ingericht. Het
blad dient niet overladen te worden
met vaasjes met bloemen, foto's
in lijst, groote presse-papiers enz.
De meeste mannen houden er van,
een foto van vrouw en kind of kinderen voor zich te hebben, maar
daar kan het dan ook bij blijven.
Bij de aanschaffing van een bureau
lette men in de eerste plaats op een
praktische indeeling van het inwendige. Het doelmatigste is het
bureau minister, links met 3 of 4
schuifladen en rechts een paar laden
die in kleinere vakken zijn verdeeld,
zoodat men verschillende papieren
en ander materiaal er op overzichte-

Aan de schrOftafel

lijke wijze in kan ordenen. Zeer aan
te bevelen zijn in een modem milieu
stalen bureaux, daar deze een vrij
groote bescherming verleenen tegen
brandschade.
Bij het inruimen van de laden betrachte men efficiency, wil men
altijd gemakkelijk alles kunnen
vinden wat men op een gegeven
oogenblik noodig heeft. Steeds voor
de hand moeten liggen:
een map of ijzeren kistje met alle
familiepapieren;
een kalender, waarop de verjaardagen staan aangeteekend, alsmede
alle andere data die men moet
onthouden, als: uitnoodigingen, vervaldagen van bepaalde posten, zooals
belasting, enz., die er dan natuurlijk
ook onmiddellijk op moeten worden
genoteerd;
een lijstje met telefoonnummers
van familie en kennissen, den huisdokter, enz , alsmede het nummer
waar de heer des huizes in het noodige
geval te bereiken is. Hierbij bedenke
men dat men in oogenblikken van
angst of groote opwinding vaak
niet op een nummer kan komen,
waarvan men meende dat het onuitwischbaar in het geheugen was
gegrift ;
een spoorboekje, waarbij men niet
verzuime tijdig den zomer- door den
winterdienst te vervangen, en omgekeerd;
postgiro, cheque- en spaarbankboekje ;
paspoort en lidmaatschapskaarten
van vereenigingen.
Voorts bewaart men ingekomen
correspondentie en copieen van verzonden brieven alfabetisch en volgens
datum in z.g. briefordners. Ook
rekeningen en kwitanties bewaart
men in een afzonderlijken ordner,
evenals belastingpapieren. Men kan
nooit weten wat er gebeurt; en het
is van het grootste gewicht, wanneer
iemand plotseling van de zijnen
wordt weggenomen, dat de achtergeblevenen zich met weinig moeite
op de hoogte kunnen stellen van den
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stand, waarin hij zijn aangelegenheden heeft achtergelaten.
Volgens persoonlijken smaak en
behoeften kan men ook nog andere
schrifturen en drukwerken een afzonderlijk plaatsje inwimen, waarbij
wij b.v. denken aan alles, wat op de
kinderen betrekking heeft, zooals
de eerste schrijfproeven, teekeningen,
schoolrapporten, brieven, enz. Zij
vormen aardige herinneringen aan
ver achter ons liggende dagen, zoowel
voor de ouders als voor de kinderen
zelf, wanneer dezen voiwassen zijn.
In zekeren zin nemen zij zelfs de
plaats in van een dagboek.
Ook dagboeken behooren een plaats
te vinden in een der laden van de
schrijftafel.
Een afzonderlijk hoekje ruimt men
in voor een aantal papieren van den
meest uiteenloopenden aard, welke
iedereen in den loop der jaren bewaart en die hij niet wil wegdoen,
omdat er een of andere herinnering
voor hem aan verbonden is. Als ze
netjes in een der laden liggen kan
niemand, die er niets mede te
maken heeft, er in snuffelen en men
voorkomt stofnesten. Het is wel
noodig, of en toe een kleine schifting
te houden en de minst belangrijke
dingen te vernietigen, daar men
anders een te groote ophooping krijgt.
Verder zorgt men er voor, steeds een
klein aantal postzegels, brief kaarten,
postwissels, postpakketkaarten en
andere formulieren in voorraad te
hebben, daar deze tegenwoordig na
sluiting der postkantoren niet zoo
gemakkelijk te krijgen zijn.
Tot den verderen onmisbaren inventaris behooren vanzelf schrijfpapier,
enveloppen en verdere schrijf behoeften, waarbij den kinderen moet
worden ingeprent dat zij daarvan
nooit iets zonder vragen mogen
wegnemen, daar men dan op de
ongelegenste oogenblikken tot de
onaangename ontdekking kan komen
dat er iets verdwenen is, waarvan
men zeker weet, dat het kort te
voren nog aanwezig was.
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De schrijfmachine heeft zich zoodanig ingeburgerd, dat ook vele
particulieren er een in hun studeerkamer hebben. Deze moet, als ze
niet in gebruik is, steeds met een
hoes of kap van wasdoek worden
bedekt, om het stof zooveel mogelijk
te weren. Zulk een machine, ook
tweedehands of „rebuilt", is te duur
om, als kinderspeelgoed te dienen ;
de kinderen moeten er dus afblijven,
want een ongeoefende hand kan er
spoedig lets aan bederven.
Een perforator voor den briefordner
behoort in een der laden van de
schrijftafel, evenals een zakstempel
met naam en eventueel adres, en
een stempelkussen, dat gesloten
wordt gehouden om het spoedige
uitdrogen tegen te gaan.
Tenslotte kan men nog een klein
hechtmachientje gebruiken, om verschillende papieren aan eikaar te
hechten, en een brievenweger. Een
bureaulamp op de schrijftafel met
een lamp van voldoende sterkte
vergemakkelijkt het schrijven bij
avond.
Het voornaamste wat men in den
regel aan de schrijftafel te doen heeft
is het schrijven van een brief; en
daaraan mocht men over het algemeen wel eens wat meer zorg besteden, dan tegenwoordig meestal
geschiedt. Immers, de brief is een
afspiegeling van onszelf, van onze
beschaving, van onze goede vormen,
van onze geheele geestelijke vorming.
Een gesproken woord, dat in minder
goede aarde is gevallen, raakt later
in vergetelheid, doch het geschreven
woord blijft. Een brief moet dan
ook niet in haast, of, erger nog, in
de opwelling van den eersten toorn
worden geschreven. Men zou er zelf
van versteld staan, dat men zoo
iets op het papier had kunnen zetten,
als men een dergelijken brief na
een paar weken nog eens in handen
kreeg. En dan is er nog iets, dat wij
nooit uit het oog moeten verliezen,
namelijk dit: dat een brief na jaren
nog als stomme getuige tegen ons
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kan dienen. Men zij daarom voorzichtig met alles wat men schrijft.
Al verzekert men naderhand, dat
men „zoo lets in het geheel niet
heeft bedoeld" — dat helpt ons niet.
Men leest het geschreven woord, en
niet, wat wij daarbij hebben gedacht.
Evenzeer verdient het aanbeveling
om een copie of doorslag te bewaren
van alles wat wij schrijven, of althans
van alles wat min of meer belangrijk
is. Zelfs als men alles met de pen
afdoet, kan men daarvan gemakkelijk een afschrift maken, door middel
van een velletje speciaal calqueerpapier, dat in een gewonen of
kantoorboekhandel verkrijgbaar is.
Met de schrijfmachine maakt men
natuurlijk gewoon een doorslag.
Hierbij merken wij op, dat brieven,
waarin men iemand geluk wenscht
of condoleert of solliciteert, niet
met de machine worden geschreven,
doch met de hand, wat er een veel
meer persoonlijk, hartelijk cachet
aan geeft.
Wat zijn nu de vereischten voor een
goeden brief? Allereerst een goede
stip. Onder goeden still verstaat
men : vloeiend en duidelijk, zonder
overbodige en overdreven stijlwendingen, zonder dat de brief daardoor
al te droog, nuchter en zakelijk wordt.
Het schrijven moet beleefd, doch
niet gekunsteld zijn. Daarom vermijde men lange zinnen met veel
tusschenzinnen en lange uitweidingen ; korte zinnen zijn het bevorderlijkste aan een duidelijken
stijl. Een brief moet zoodanig zijn
dat degene, die hem ontvangt,
het gevoel heeft, alsof hij den
schrijver hoorde spreken. Dan is de
juiste toon getroffen.
Een tweede vereischte is: een duidelijke, overzichtelijke inhoud. Een
brief van een paar zijden lang,
waarvan men de hoofdzaak pas aan
het einde te weten komt, is het
voorbeeld van een brief, zooals die
niet moet zijn. Wie zijn gedachten
niet voldoende bij elkaar kan houden
om zijn brieven vlot te schrijven,
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kan beter vooraf de voornaamste
punten noteeren, om niets te vergeten. Voor brieven van veel gewicht verdient het aanbeveling,
eerst een klad te maken.
Een derde vereischte tenslotte is,
dat de brief er keurig uitziet: goed
papier, juiste mange, boven en onder
voldoende wit, net schrift zonder
vlekken of doorhalingen. Natuurlijk
begint men met rechts boven plaatsnaam en datum te zetten. Halve
velletjes gebruikt men niet voor
een brief; zoo iets ziet er onverschillig uit. Heeft men een vlek
gemaakt op een brief, dan moet hij
worden overgeschreven. Een brief,
waarin de leesteekens geheel of
ten deele zijn vergeten, maakt een
slordigen indruk. Het schijnt, dat
vrouwen zich daaraan meer schuldig
maken dan mannen. Aan den anderen
kant moet men niet al te kwistig
zijn met uitroepteekens, wat sommigen ook voor een gewoonte
hebben.
Reeds uit de keuze van het briefpapier kan men zich vaak een denkbeeld vormen over den schrijver.
Bepaal u derhalve tot gewoon
papier, dat niets buitenissigs heeft,
dus niet opvalt door buitengewoon
groot formaat, zware kwaliteit en
bijzondere kleur. Voor zakelijke
mededeelingen en aan superieuren
gerichte brieven bedient men zich
uitsluitend van gewoon wit papier,
voor prive-correspondentie van ivoorkleurig of dof blauw. De envelop
moet bij het postpapier passen ;
men doet geen brief op wit papier
in een blauw couvert, of omgekeerd.
Daar wij tot de volken behooren,
die den aanhef van brieven doen
luiden in overeenstemming met de
waardigheid van den geadresseerde,
moet men hiervan op de hoogte zijn,
weshalve wij onderstaand een overzicht geven van een en ander.
In aan H. M. de Koningin gerichte
stukken luidt de aanhef : Mevrouw.
In den verderen inhoud bezigt men :
Uwe Majesteit, of Hoogstdezelve,
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b.v. „richten wij tot Uwe Majesteit
het eerbiedig verzoek dat het Hoogstdezelve moge behagen", enz. De
onderteekening luidt: „Van Uwe
Majesteit de zeer gehoorzame dienaar
en getrouwe onderdaan." Het stuk
wordt geadresseerd: Aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden.
Het adres voor brieven, requesten
enz. aan prinsen of prinsessen van
den bloede luidt: „Aan Zijne (Hare)
Koninklijke Hoogheid de(n) Prins(es);" in het stuk zelf spreekt men
van „Uwe Koninklijke Hoogheid",
terwijl het slot luidt: „Van Uwe
Koninklijke Hoogheid de gehoorzame en onderdanige dienaar."
De titel van een Prins of prinses
(niet van den bloede) is „Uwe
Hoogheid"; graaf of gravin: „Hooggeboren Heer (Vrouwe)"; Baron,
Jonkheer of Ridder: „Hoogwelgeboren Heer"; barones en vrouw van
een Jonkheer: „Hoogwelgeboren
Vrouwe"; dochter van een graaf:
„Hooggeboren Jonkvrouwe", van
een baron, Jonkheer, of ridder:
„Hoogwelgeboren Jonkvrouwe" ; van
een adellijke weduwe : „Mevrouw de
Douairiere"; niet adellijke personen
uit den deftigen stand: Weledelgeboren Heer, resp. Mevrouw. Voorts
spreekt men nog van: Weledele
Heer. Ongehuwde dames, niet tot
den adel behoorende, spreekt men
aan met juffrouw en betitelt haar
in brieven en stukken als Mejuffrouw.
De jonkvrouw wordt aangesproken
met Freule.
Op den titel Excellentie kunnen
aanspraak maken de aan het bewind
zijnde ministers, de ministers van
staat, de diplomaten met den rang
van buitengewoon gezant, de gouverneur-generaal van Ned. Indic, de
viagofficieren (admiraal en viceadmiraal), opper-officieren bij de
landmacht (generaal en luitenantgeneraal) en groot-officieren van
het Koninklijk Huis (grootmeester,
opperhofmaarschalk,opperceremoniemeester, opperkamerheer, opperstalmeester en opperjagermeester).
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Deze worden aangesproken met
Uwe Excellentie ; het adres op
brieven en stukken moet luiden:
Aan Zijne Excellentie
Hoogedelgestreng zijn de leden van
den Raad van State, de leden van
de Rekenkamer, oud-ministers en
hoofdambtenaren, van referendaris
tot en met secretaris-generaal. Eveneens Commissarissen der Koningin,
gouverneurs, residenten en assistentresidenten in N.0.1.; alle hoofdofficieren van en met den rang van
majoor tot en met den rang van
generaal-majoor, bij de landmacht;
alle hoofdofficieren van en met den
rang van kapitein-luitenant ter zee
tot en met den rang van schout-bijnacht, bij de zeemacht; voorts kent
men, in het algemeen, dezen titel
toe aan hooggeplaatste ambtenaren,
voorzitters of leden der Hooge Colleges van Staat, ook al zijn zij niet
meer in werkelijken dienst.
Zij worden aangesproken met „Mijnheer", waarop men hun waardigheid
kan laten volgen, als: Mijnheer de
Commissaris, enz. De aanhef van
aan hen geadresseerde brieven is:
Hoogedelgestrenge Heer, het slot
luidt: Van Uwe Hoogedelgestrenge
de onderdanige dienaar. Militairen
spreekt men aan met hun titel,
zonder meer, als: kapitein, majoor,
kolonel, generaal, enz.
Ais Weledelgestreng betitelt men
inspecteurs (der belastingen, enz.),
griffiers van de Staten, de Kamers,
enz., advocates, procureurs, schoolopzieners, notarissen, ingenieurs, controleurs (in N.0.1.), commiezen en
adjunct-commiezen bij de ministeries
en provinciale griffies, ridders in
onverschillig welke orde, alsmede
subalterne officieren van land- en
zeemacht. Men spreekt hen aan
met: Mijnheer, behalve de militairen,
die worden aangesproken met hun
rang.
Burgemeesters zijn Edelachtbaar (ook
wel: Weledelgestreng); burgemeesters
van groote steden zijn Hoogedelachtbaar. Wethouders en leden van den
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Raad hebben recht op den titel
Edelachtbaar of Weledelgestreng.
Hoogedelgestrenge Heer is de titel
van leden der Eerste en Tweede
Kamer; leden der Provinciale of
Gedeputeerde Staten zijn Weledelgestreng.
Bij de rechterlijke macht is de titulatuur als volgt: Leden van den Hoogen Raad: Edelhoogachtbare Heer;
Raadsheeren bij de Gerechtshoven:
Edelgrootachtbare Heer; Rechters
bij de Rechtbanken, kantonrechters,
rifiers, officieren en SubstituutOfficieren, rechters-commissarissen,
enz.: Edelachtbare Heer.
De curator van een Hoogeschool is:
Edelgrootachtbare Heer; de hoogleeraren zijn : Hooggeleerde Heer;
zij, die den wetenschappelijken titel
Doctor voeren, zijn : Zeergeleerde
Heer of Weledelzeergeleerde Heer;
geneesheeren, zonder doctorstitel,
zijn : Weledelgeboren Heer. Curatoren van een gymnasium en leden
der commissies van toezicht op
het middelbaar of lager onderwijs
zijn : Weledelgestrenge Heer, de
leeraren : Weledelgeleerde Heer, de
studenten aan een Universiteit:
Weledelgeboren Heer, de onderwijzers : Weledele Heer.
Den President van een rechtscollege
spreekt men aan met: Mijnheer de
President, een hoogleeraar met:
Professor.
Predikanten met doctorstitel noemt
menWeleerwaarde Zeergeleerde Heer,
predikanten zonder doctorstitel:
Weleerwaarde Heer, leden der Synode: Hoogeerwaarde Heer.
De titel van den opperrabbijn is
Weleerwaarde Zeergeleerde Heer, van
den rabbijn (of rabbinaal assessor):
Weleerwaarde Heer, van den Israelietischen voorzanger, koster of
onderwijzer: Eerwaarde Heer.
De Roomsch-Katholieke kerk kent
een groot aantal rangen en titels.
De aanspreektitel van den Paus is:
Allerheiligste Vader. Het adres op
brieven enz. luidt: Aan Zijne Heiligheid den Paus, het onderschrift
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(van Roomsch-Katholieken): Van
Uwe Heiligheid de met de meeste
getrouwheid verknochte zoon. De
niet-katholiek teekent: Van Uwe
Heiligheid de onderdanige dienaar.
De aanspreektitel van een Kardinaal
is : Uwe Eminentie ; briefadres : Aan
Zijne Eminentie.
Het adres van een Aartsbisschop of
Bisschop luidt: Zijne hoogwaardige
Excellentie. De aanspreektitel is:
Excellentie.
Het adres van eereprelaten is: Hoogeerwaarde Heer, hun aanspreektitel:
Monseigneur. Een gemijterden abt
schrijft men : Uwe Hoogwaardigheid,
spreekt hem aan met Monseigneur
of Hoogeerwaarde Heer; een kanunnik van een kapittel : Hoogeerwaarde
Heer, professor van een grootseminarie : Zeereerwaarde Hooggeleerde Heer (indien tevens kanunnik:
Hoogeerwaarde Hooggeleerde Heer);
professor van een klein-seminarie:
Zeereerwaarde Zeergeleerde Heer (indien tevens kanunnik: Hoogeerwaarde Zeergeleerde Heer); geestelijke (tevens doctor); Weleerwaarde
Zeergeleerde Heer; deken : Hoogeerwaarde Heer; pastoor: Zeereerwaarde Heer; rector of kapelaan : Weleerwaarde Heer; diaken of subdiaken : Eerwaarde Heer; student
in de godgeleerdheid: Weledele Heer.
Kloosterlingen onderscheidt men als
volgt: de Generaal eener orde draagt
den titel Hoogwaardigste pater of
zooals bij de Kruisheeren of Norbertijnen : Hoogwaardigste Heer; de
Provinciaal: Hoogeerwaarde Heer;
de Gardiaan of Overste: Zeereerwaarde Pater; de overige paters:
Weleerwaarde Pater; de overige
mannelijke kloosterlingen, die geen
wijding hebben ontvangen: Eerwaarde Frater of Eerwaarde Broeder1
De Overste van een vrouwenklooster
draagt den titel Eerwaarde moeder,
vrouwelijke religieuze zuster. Bij
kloosterorden van Franschen oorsprong als Sacre Coeur luiden deze
titels respectievelijk: Reverende
Mere, Mere, gevolgd door den
17
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familienaam of dikwijls ook Soeur
gevolgd door den kloosternaam.
Wanneer men iemands titel(s) niet
kent, kan het adres luiden : Den
Heer . . . . , s.t., of: Den Heer.... s.s.t.t.
Al naar gelang van de(n)gene, aan
wie(n) men schrijft, verandert ook
de aanhef van den brief. De meest
gebruikelijke aanhef voor een brief
aan iemand, dien men niet persoonlijk kent, of met wien men geen
speciale relaties onderhoudt, luidt
(behoudens in de hierboven genoemde
gevallen): „WeledeleMeer" of „Weledelgeboren Heer." De aanhef „Hooggeachte Heer", „Zeer geachte Heer",
, Geachte Heer", „Waarde Heer of
'
Amice",
wordt alleen gebezigd, wanneer men met den geadresseerde op
min of meer vertrouwelijken voet
staat. Men heeft thans algemeen de
gewoonte aangenomen om daarachter
een komma te zetten (vroeger een
uitroepteeken). Men vermijde zooveel
mogelijk om den eersten zin reeds
met „Ik" te beginnen. Voorts bediene
men zich in particuliere brieven niet
van een te zakelijken stijl en van in
handelsbrieven gebruikelijke termen
en zinswendingen.
Het adres op de envelop schrijve men
duidelijk en met niet te kleine letter.
Aan de bovenzijde late men een
strook van ongeveer 4 cm. hoog vrij
voor den postzegel en het poststempel. Wat men eventueel in deze
ruimte schrijft, loopt gevaar onleesbaar te warden door het poststempel,
dat tegenwoordig meestal over de
geheel, of bijna de geheele, breedte
van het couvert wordt aangebracht.
Aan de achterzijde van de envelop
vermeldt men naam en adres van
den afzender. Geld mag niet in een
gewonen brief worden gesloten ;
stukken met geldswaarde moeten
worden aangeteekend. Is de waarde
van den inhoud aangegeven, dan
moet de brief van lakafdrukken op
de sluiting voorzien zijn. De postzegel moet bovenaan in den rechterhoek worden geplakt; dit vergemakkelijkt het werk ten postkantore.
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Brieven aan staats- of gemeentelijke
instellingen adresseert men aan den
betreffenden tak van dienst, zonder
vermelding van persoonsnamen, al
kent men deze. Men kan dergelijke
stukken natuurlijk, waar dit nuttig
of noodig is, wel voorzien van de
nadere aanduiding „Der Directie
van ....", „Aan het Secretariaat
van ....", „Afdeeling Inspectie",
„Ter attentie van...." enz. De
inhoud moet steeds zoo beknopt
en zakelijk mogelijk zijn.
Van den indruk, dien een sollicitatiebrief maakt, hangt het dikwijls af,
of de schrijver voor de aangeboden
positie in aanmerking komt, of niet.
Vooral in den tegenwoordigen tijd,
nu het aanbod de vraag verre overtreft, komt het er op aan om te
trachten, de aandacht te trekken
van den werkgever door een goed
gestelden sollicatiebrief. Het is wel
overbodig er op te wijzen, dat de
brief er in den meest letterlijken zin
vlekkeloos moet uitzien en dat er
geen doorhalingen of verbeteringen
in mogen voorkomen. Een schijnbare
kleinigheid kan oorzaak zijn, dat
een sollicitatie een gunstigen indruk
maakt en tot een oproeping leidt,
dan wel integendeel dat zij achteloos
terzijde wordt gelegd en men er
nooit iets op hoort. De oorzaak
hiervan is niet ver te zoeken. In
weerwil van alle moderniseeringen
is de handelsman in tal van opzichten
zeer conservatief gebleven. Hi hangt
aan zekere tradities en opvattingen.
Hiermede dient hij, die solliciteert,
rekening te houden. De indeeling
van zijn brief, de marge, de interlinie,
zelfs de wijze waarop het papier
gevouwen is, kan den indruk bepalen, dien zijn brief maakt. Wat de
kwestie : oude of nieuwe spelling
aangaat, doet men het beste zich
te richten naar de spelling, Welke in
de advertentie is gebruikt. Bij een
patroon, die aanhanger is van De
Vries en te Winkel, heeft men het
natuurlijk dadelijk verkorven met
een brief in spelling-Kollewijn of
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-Marchant; en het omgekeerde is
evenzeer het geval. Voorts weide
men niet te veel uit over de bekwaamheden die men bezit, daar
dit gewoonlijk als het tegendeel
van een aanbeveling geldt. Men kan
volstaan met vermelding van opleiding en vroegeren werkkring en
late verder de getuigschriften (waarvan men altijd afschriften insluit,
doch nooit de origineelen) voor zich
spreken. Portret (bij voorkeur kleine
pasfoto) sluit men alleen in, als dit
wordt verlangd.
Het schrijven van maanbrieven is
een onaangename bezigheid. Dergelijke epistels bereiden in den regel
dengene, die ze schrijft, even weinig
genoegen, als dengene, die ze ontvangt. Is iemand b.v. penningmeester
van een vereeniging en blijkt hem
op een oogenblik, dat verschillende
leden meer of minder ten achter zijn
met het betalen van hun contributie,
dan kan hij beginnen met hen er
„beleefd aan te herinneren". Heeft
deze beleefde herinnering niet het
gewenschte effect, dan brengt hij
hun artikel No. zooveel van het
reglement onder het oog, waarin
leden, die gedurende zekeren tijd
in gebreke zijn gebleven, hun contributie te voldoen, bedreigd worden
met royement. Ook in andere gevallen gaat men aldus te werk;
eerst een beleefde herinnering, dan
een dringender schrijven, waarbij
gewezen wordt op de noodzakelijkheid om den post te vereffenen en
ten slotte, als dit niet helpt, het
dreigement dat men zich bij nietbetaling zal genoodzaakt zien om
over te gaan tot het nemen van
maatregelen. In geen geval echter
schrijft men een aanmaning om te
betalen op een briefkaart ; dit is in
strijd met de welvoeglijkheid. Alleen
de dienst der belastingen en andere
openbare lichamen mogen vrijelijk
tegen dit voorschrift zondigen.
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Wanneer men iemand van dienst
kan zijn door hem schriftelijk aan
te bevelen mogen wij dit niet nalaten;
doch wij mogen daarbij niet uit het
oog verliezen, dat wij daardoor een
zekere verantwoordelijkheid aanvaarden voor de laden van den
aanbevolene en een moreele verplichting tegenover den werkgever
op ons laden. Het is dus zaak om
op te passen dat men niet te ver
gaat en den aanbevolene geen bekwaamheden of kwaliteiten toedicht,
waarvan men niet absoluut zeker
is, dat hij ze inderdaad in de beschreven mate bezit.
De briefkaart vormt het goedkoopste
middel om iemand een mededeeling
in beknopten vorm te doen toekomen,
waarvan het niet hindert, indien
ook derden er kennis van nemen.Voor
het doen van bestellingen, ontvangstbevestigingen en afspraken met
familieleden of goede kennissen kan
zij dienen. Mededeelingen echter,
die niet voor vreemde oogen zijn bestemd, schrijft men niet op een kaart.
Tot een telegram neemt men natuurlijk alleen in dringende gevallen zijn
toevlucht. De nog steeds vrij hooge
kosten nopen vanzelf tot de uiterste
beknoptheid, waardoor de duidelijkheid echter wel eens in het gedrang
komt. Wanneer een moeder, die met
de kinderen de vacantie in een andere
plaats doorbrengt, bijvoorbeeld telegrafeert : „ jantje ziek kom morgen",
zal Naar man zich afvragen, of zij
den volgenden dag terugkomt, dan
wel of het telegram beteekent, dat
hij den volgenden morgen moet
komen. Men geve zich dus in elk
geval de moeite om den tekst nog
eens goed over te lezen, om elk
misverstand te voorkomen.
Van alkortingen maakt men bij het
schrijven van particuliere brieven
geen gebruik; zij kunnen den indruk
wekken, dat men haast heeft gehad
om zich van den brief of te maken.
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De afkortingen, welke men het meeste ontmoet, zijn de volgende :
= Anno Domini (het jaar onzes Heeren).
A. D.
A. M. 0. G. ad maiorem Dei gloriam = tot meerdere eer van God.
= ad interim (tot nader order, voor een tijd ; plaatsver
a. i.
vangend).
= Amsterdamsch Peil.
A. P.
A. P. of A0 . Po . = Anno possato (in het afgeloopen jaar).
= antirevolutionnair.
a.r.
= arrondissement.
arr.
= Binnenlandsch Bestuur (N.O.I.).
B. B.
=-- bezigheden buitenshuis hebbende.
b. b. h. h.
= baccalaurens, bepaalde graad in de theolOgische studiEn.
Bacc.
= Burgemeester en Wethouders.
B. en W.
= bouwkundig ingenieur.
b. i.
= Bond van Nederl. Onderwijzers.
B. v. N. 0.
= Celsius.
C.
= circa.
ca.
= cum annexis (met het bijbehoorende of bljgevoegde).
c. a.
= honderd.
Cent (of C)
= civiel ingenieur.
c. i.
= Compagnie (handelmaatschappij, vennootschap).
Cie. of Co.
= Codex (wetboek; ook oorkonde of handschrift).
Cod.
= gecollationneerd, vergeleken.
Coll.
= casu quo (in welk geval, in geval van).
c. q.
= credit (tegoed, linkerzijde van kasboek).
Cred.
= crescendo (met toenemende of klimmende sterkte, mucresc.
zikale term).
= cum suis (met de zijnen, met zijn medestanders).
c. s.
= congregatio sanctissimi redemptoris, congregatie van
C. s. s. R.
den allerheiligsten verlosser redemptorist.
= courant (gangbare rnunt; loopende maand).
ct.
= centenaar (100 K.G. ; vroeger 50 K.G.).
ctr.
= doctoranda, Zie Drs.
Da.
= daaraanvolgend, daaropvolgend.
d.a.v.
= debet (schuld, wat betaald moet worden ; rechterzljde
deb.
van kasboek).
= declinatie (verbuiging; afwijking, van kompasnaald).
Decl.
Del. = Deleatur (men schrappe weg, men late weg, aanteekening op drukproeven ; Delineavit (hij of zij heeft het
geschetst of geteekend, op platen).
= Delineavit (hij of zij heeft het geteekend).
Delin.
= Departement (afdeeling, afdeeling van bestuur).
Dep., Dept.
= Dei gratia (door Gods genade); Deo gratias (Gode zij dank).
D.G.
= Doctor juris utriusque (doctor in de beide rechten).
D. J. U.
= Deo Optimo Maximo (aan den besten en hoogsten God
D. 0. M.
gewijd).
Dr. = Doctor; Dr. med. = Doctor medicinae (doctor in de
geneeskunde ; Dr. phil. = Doctor philosophiae (doctor
in de wijsbegeerte ; Dr. th. = Doctor theologies (doctor
in de godgeleerdheid).
= doctorandus (iemand, die zijn doctoraal gedaan heeft,
Drs.
doch nog niet is gepromoveerd).
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D. V.
e.i.
E. K.
Em.
Esq.
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= Dominus (dominee, predikant, leeraar).
= Deo volente (met Gods wil).
= electro-technisch ingenieur.
= eerste kwartier (maanstand).
= Eminentie (titel); emeritus (rustend).
= Esquire (Weledelgeboren Heer, Engelsche titel die achter
den familienaam wordt geplaatst).
e.t.q.
= e tutti quanti (en alien te zamen, alien van dat slag).
E. V.
= evenredige vertegenwoordiging.
= eerst volgende.
e. v.
= eventueel(e).
ev.
Ex off.
= Ex officio (ambtshalve).
F.
= Fahrenheit.
= Fecit (hij of zij heeft het gemaakt, op schilderijen, enz.)
Fec.
Ged. St.
= Gedeputeerde Staten.
get.
= geteekend.
G. G.
= Gouverneur-Generaal.
gr. 8°
= groot octavo (papierformaat).
gr. m.
= grosso modo (ruw geschat, ongeveer).
H. C.
= Honoris causa (eershalve, als eerbewijs).
h.e.
= hoc est (dat is, dat beduidt).
= handschrift.
hs.
h. t. 1.
= bier te lande.
ib. of ibid.
= Ibidem (op dezelfde plaats).
= in buitengewonen dienst.
i. b. d.
= in casu (in dit geval)
i. c.
i. e.
= id est (dat is).
= ipse fecit (hij heeft het zelf gemaakt).
i. f.
I. H. S. = In hoc signo (vinces) -z---- in dit teeken (des kruises) zult
ge overwinnen ; ook : Jesu hominum salvator = Jezus,
de redder der menschen.
Impr.
= Imprimatur (het worde afgedrukt).
= Jezus Nazarenus Rex Judaeorum ( Jezus de Nazarener,
I. N. R. I.
koning der Joden).
Inv.
= Invenit (hij of zij heeft het uitgevonden).
= inzonderheid.
inz.
= in plaats van
i. pl. v.
Ir.
= ingenieur (met diploma Technische Hoogeschool).
= Jezus, Maria, Jozef.
S. m. j.
K. v. K. en F. = Kamer van Koophandel en Fabrieken.
= Koninklijk Besluit.
K. B.
= Kilogrammeter.
K.G.M.
= Katholieke Jeugdvereeniging.
K. J. V.
K. W.
= Kilowat
L. D.
= Laus Deo — Lof aan God.
= laatste kwartier (maanstand).
L. K.
= limited (tot het bedrag van het aandeelenkapitaal).
Lim.
L. N. H.
= Landbouw, Nijverheid, Handel.
= Lager Onderwijs.
L.O.
= Lectori Salutem (den lezer heil); locus sigilli (plaats
L. S.
van het zegel).
M.D. of Med.Dr.= Medicinae doctor (doctor in de medicijnen, geneesheer)
Med. Stud.
= Student in de medicijnen,
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= Candidaat in de medicijnen.
= met hartelijken dank (of deelneming).
= met hartelijke groeten (of gelukwenschen).
= Monseigneur, titel van een pries, een kanunnik of van
een geheim kamerheer van Z.H. den Paus.
= met gelukwensch.
m. g.
= Middelbaar Onderwijs.
M. O.
= met rouwbeklag.
m. r.
= Manuscriptum (handschrift ; meervoud : M. S. S.).
M. S.
= Meer Uitgebreid Lager Onderwijs.
M. U. L. O.
= Memorie van Antwoord.
M. v. A.
= Militaire Willemsorde.
M. W. O.
= niet afzonderlijk genoemd.
n. a. g.
N. B. of N. Br. = Noorderbreedte.
= Nederlandsch courant, in Nederlandsche munt.
Ned. Ct. '
= Nederl. Handelmaatschappij.
N. H. M.
= Nederl. Onderwijzers-Genootschap.
N. 0. G.
= Nederl. Oost-Indisch leger.
N. O. I. L.
= Nederl. Werkelijke Schuld.
N. W. S.
= Obiit (hij, of zij, is gestorven).
Ob.
= Openbaar Ministerie.
O. M.
= ordo praedicatorum = predikheer of dominicaan.
0. P.
= ordo fratrum memoriem, orde van de minnebroeders of
O. F. M.
franciscaan.
= ordo minorum capucenorum = orde der minnebroeders
O. M. C.
capucijnen of capucijn.
= ordo Sancti Benedicte = orde van den H. Benedictus of
0. S. B.
benedictijn.
= Oude Verbond.
0. V.
= Oorlogswinst.
0. W.
= Paragraaf (afdeeling; ook afdeelingsteeken :§).
Par.
= pour condolhance (tot rouwbeklag).
p. c.
= Pro Deo, (om Godswil, gratis).
P. D.
= pour feliciter (tot gelukwensch).
P. f.
= pour faire visite (om een bezoek of te leggen).
p. f. v.
= Philosophiae Doctor (Doctor of Meester in de wijsbegeerte)
Phil. Dr.
= plus minus (ongeveer); pro memoria (om in gedachten
p. m.
te houden); propria manu (eigenhandig); post meridium
(namiddag).
= per procuratie, op last van.
p.p.
= pour prendre cone (om afscheid te nemen).
p. p.c.
p.r.
= pour remercier (om te bedanken).
= Poste restante.
P. R.
...-:--- Proponent (candidaat-predikant); propaedeutisch (voorProp.
bereidend) examen.
= pond sterling.
p. st.
= qualitate qua (in de hoedanigheid van, ambtshalve)
q. q.
Quat.
= Quatertemperdag.
= Reaumur.
R.
= Rijks-hoogere burgerschool.
R. H. B. S.
= Requiescat in pace (rust in vrede).
R. I. P.
= roomsch-katholiek.
R.K.
= Scilicet (namelijk); sculpsit (heeft het gegraveerd).
Sc.
Med. Cand.
m. h. d.
m.h. g.
Mgr.
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Scr.
S. E. & 0.
S. G.
S. I.
S. '.. D.
S. Th. D.
Stbl.
Stct.
t. a. p.
t. a. t.
t. a. v.
t. g. t.
T. H. S.
Th. C.
Th. Dr.
Thes.
t. q.
t. s. v. p.
t.t.
t. z. t.
U. L.
Ult.
V. D.
V. D. M.
Vdt. t
Vert.
vgl.
v. h. t. h.
Vid.
vig.
Vz.
Wd.
w. g.
w. i.
W.-I.
W. P.
W. v. B. R.
W. v. K.
W. v. Str.
z. a.
Z. Br.
z. b. b. h. h.
Z. D.
Z. D. H.
Z. E.
Z. Em.
Z. H.
Z. H. E.

521-522

Aan de schriptafel

= Scripsit (hij, zij heeft het geschreven).
= Salvo errore et omissione (behoudens fouten en misstellingen).
= soortelijk gewicht.
= Sarekat Islam.
= Societas Jesu (van de Orde van de Jezuieten = Jezuiet).
--,-- Salutem plurimam dicit (hij groet u zeer).
= Sanctae Theologiae doctor = doctor in de theologie
met Th. Dr.
= Staatsblad.
= Staatscourant.
= ter aangehaalde plaatse; ook: ter andere plaatse.
= tout a toi (geheel de jouwe).
-,--_- tout a vous (geheel de uwe).
=-- ter gelegener tijd.
= Technische Hoogeschool.
= Theologiae Candidatus (candidaat in de godgeleerdheid)
= Theologiae Doctor (doctor in de godgeleerdheid).
= Thesaurier (penningmeester).
= tutti quanti (alien van dat slag).
= tournez s'il vous plait (zie ommezijde).
= totus tuus (geheel de uwe).
= te zijner tijd.
-_=-- [Unie-Liberaal.
= ultimo (op den laatsten dag der maand).
= volente Deo (met Gods wil) en : Vrijzinnig Democraat.
= verbi divini minister (bedienaar van Gods woord, predikant).
= videlicet (namelijk, te weten)
= vertatur = (het blad) worde omgeslagen.
= vergelijk.
= van huis tot huis.
= Vide (zie).
= volgens.
= Voorzitter.
= waarnemend.
= was geteekend.
= werktuigkundig ingenieur.
= West-Indie.
= Winterpeil.
= Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
= Wetboek van Koophandel.
= Wetboek van Strafrecht.
= zie aldaar.
= Zuiderbreedte.
= zijne bezigheden buitenshuis hebbende.
= Zijne Doorluchtigheid (Prins of Bisschop).
= Zijne Doorluchtigheid (Prins); Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid (Bisschop)
= Zijne Edelheid ; Zijn Eerwaarde.
= Zijne Eminentie (Kardinaal)
= Zijne Hoogheid (Prins); Zijne Heiligheid (Pans).
------ Zijne Hoogwaarde Excellentie (bij de katholieken).
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Z. H. E. G.
Z. H. G.
z. h. s.
Z. P.
Zr. Ms.
z. z. g. g.
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= Zijn Hoogedelgestrenge.
= Zijn Hooggeleerde.
zonder hoofdelijke stemming.
= Zomerpeil.
= Zijner Majesteits.
= zag zich gaarne geplaatst.

Goed dicteeren is iets, dat niet ieder
gegeven is. Nu de schrijfmachine zich
overal heeft ingeburgerd, ook bij
particulieren, is het dicteeren niet
alleen tot de kantoren beperkt gebleven. Het opgeven van een brief,
artikel, enz. vereischt echter een
zekere techniek. In de eerste plaats
maakt het natuurlijk reeds verschil,
of een dictaat stenografisch wordt
opgenomen, dan wel onmiddellijk op
de machine geschreven. Bij particulieren is veelal het laatste het geval,
op kantoren echter het eerste. Wij
spreken hier nu niet van de stenografie-schrijfmachine, die nog steeds
niet algemeen ingang heeft weten te
vinden, noch ook van de dicteermachine, welke met wasrollen werkt,
geheel als de fonograaf. Algemeen
gebruikelijk is nog steeds de methode
om een stenogram schriftelijk te laten
opnemen, waarna de typist(e) het op
de schrijfmachine uitwerkt.
Velen kunnen niet tegen het onmiddellijk op de schrijfmachine opnemen
van hun dictaat, omdat het kletterende getik hun gedachten gang stoort.
Het groote voordeel van het stenografisch opnemen van een dictaat is
dan ook, dat dit in volkomen rust
kan geschreven. Hierbij merken wij
nog op dat degene, die dicteert,
den draad van zijn onderwerp moet
weten vast te houden, zoodat hij niet
telkens genoodzaakt is, een zin te
laten teruglezen, waardoor natuurlijk tijd verloren gaat.
Wanneer men een stuk dicteert, dat
onmiddellijk op de machine wordt
opgenomen, moet men zich gemakkelijk en in goeden stij1 weten uit te
drukken, daar aangebrachte verbeteringen het geschrevene in den regel onbruikbaar maken. Men kan
echter het geschrevene steeds vol-

gen, zoodat men zich bijtijds kan
hoeden voor herhaling van eenzelfde
woord en andere vergrijpen tegen
den stijl. Terwijl het bij het opgeven
van een stenogram raadzaam is, geen
te lange zinnen of tusschenzinnen te
vormen, om niet den draad te verliezen, kan men, als de typist(e) direct achter de machine zit, zoo
noodig midden in een zin even ophouden, teneinde den zin of te maken en het begir van den volgenden
te formuleerer. Op deze wijze blijft
de samenhang bewaard en vermijdt
men een gedrongen zinsbouw.
Het spreekt vanzelf dat men bij
het dicteeren rekening moet houden
met de snelheid, die de typist(e) of
stenotypist(e) bereiken kan. Hoeveel en hoe lang deze aan een stuk
kan opnemen of uitwerken valt niet
zoo in het algemeen te zeggen. Bovendien moeten hij die dicteert en hij
of zij, die opneemt, aan elkaar wennen. In het begin gaat het gewoonlijk
wat stroef en kan men niet meer dan
vier of vijf woorden tegelijk opgeven, dock later behoeft men niet
meer telkens op te houden, kan men
geregeld door dicteeren. Punten,
komma's en andere leesteekens geeft
men tevens aan, daar door het verkeerd plaatsen van een komma b.v.
de zonderlingste misverstanden kunnen ontstaan.
Wij wijzen er nog op dat men, wanneer men veel dicteert, licht in de
fout vervalt dat men voortdurend
dezelfde woorden, uitdrukkingen en
zinswendingen gaat gebruiken. Wanneer men zich op deze neiging betrapt, moet men wat scherper op zijn
woorden gaan letten en aldus verhoeden, f dat men geheel en al in
cliché-stiji vervalt.
Schrijft men voor de pers, dan zijn
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allereerste vereischten : goede stijl,
geen taalfouten, geen noodelooze uitweidingen, papier aan een kant beschrijven, en bij voorkeur machineschrift. Desniettegenstaande is het
ook dan nog zeer goed mogelijk, dat
uw manuscript wordt teruggezonden,
want de redacties worden overstelpt
met bijdragen, hebben dus een ruime
keuze en zijn bijgevolg zeer critisch.
De goede tijd, waarin iemand met
schrijven iets kon „bij-verdienen",
is vrijwel voorbij.
HiervOOr bespraken wij den omgang
in gezelschapskringen wij willen nu
een korte bespreking wijden aan hen,
die uithoofde van hun betrekking
veel met publiek omgaan. Wij denken hierbij b.v. aan den handelsreiziger.

Hij neemt in onze samenleving een
zeer bijzondere plaats in en aan zijn
beroep worden speciale eischen gesteld.
De reiziger kan op verschillende wijze
werken. Hij kan een vaste betrekking bekleeden bij een fabrikant, importeur of grossier, of hij kan voor
elgen rekening en risico reizen, in
welk laatste geval zijn verdiensten
wel is waar grooter kunnen zijn, dock
ook veel wisselvalliger.
De voornaamste plicht van den reiziger tegenover de firma, voor welke
hij werkt is, dat hij haar belangen
volkomen behartigt, wat overigens
ook zijn eigen belang medebrengt.
Hij geniet meestal een vast salaris,
alsmede vrije reis- en verblijfkosten
en provisie. Deze vrij hooge onkosten
moet hij natuurlijk trachten te dekken door het aanbrengen van flinke
orders; en hiertoe is het noodig, dat
hij met zijn afnemers weet om te gaan
en over de noodige suggestieve kracht
en overredingsvermogen beschikt.Hij
is de schakel tusschen den producent
en den tusschenhandel. Hij bezoekt
geregeld de bestaande afnemers, zoodat de bestaande betrekkingen worden onderhouden en tracht den kring
van zijn klanten voortdurend uit te
breiden door het aanbrengen van
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nieuwe relaties, waardoor het debiet
van zijn firma stijgt en zijn eigen
verdiensten in gelijke mate toenemen.
Afgezien nog van de kennis, welke hij
moet bezitten van de artikelen die hij
tracht te plaatsen, moet hij psychologisch geschoold zijn. Elken klant,
lien hij bezoekt, moet hij op de geschikste wijze weten aan te pakken,
al naar gelang van diens aanleg. Bij
den een zal hij met vrijmoedigheid
weten te bereiken, wat hem bij een
ander slechts met tact en bescheidenheid gelukt. Van zijn persoonlijk inzicht en optreden hangt het vaak
geheel af, of hij met een bestelling
weer de deur uitgaat.
Bij het meerendeel der firma's of
winkeliers, die hij gaat bezoeken, bestaat, vooral in een tijdperk van aanhoudende malaise, weinig of geen
kooplust, wat helaas niet zelden toe
te schrijven valt aan het feit dat er
voor hen onder de gegeven omstandigheden geen aanleiding bestaat,
hun voorraden nog te vermeerderen.
De reiziger moet dus zijn best doen,
hen er van te overtuigen dat dit toch
noodzakelijk is. Hierbij speelt zijn
psychologische kennis een belangrijke rol, daar hij een individueele
behandeling moet toepassen om tot
zijn doel te geraken.
De zenuwachtig aangelegde klant
moet antlers worden aangevat dan
de flegmaticus en de man, die gewoon is om te chicaneeren. Als hoofdregel in alle gevallen geldt echter,
dat de reiziger beschaafd optreedt en
in zijn uiterlijk voorkomen aan een
gentleman herinnert. Hij mag er
nooit verwaarloosd uitzien, wil hij
niet dadelijk bij zijn binnentreden
reeds een slechten indruk maken.
Heeft hij zijn monsters laten zien,
zonder dat blijkt dat de client er bijzonder belang in stelt, dan moet hij
die belangstelling weten op te wekken. Wanneer hij nieuwe artikelen
bij zich heeft, werkt hij op de iederen
mensch in meerdere of mindere mate
aangeboren nieuwsgierigheid, al bemerkt hij daar uiterlijk geen spoor
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van. Het resultaat is dan heel dikwijls, als hij de zaak geschikt weet
aan te pakken, dat de ander het „wel
eens wil probeeren".
Voorts moet de reiziger er rekening
mede houden, of hij tracht te verkoopen aan een grossier of aan
iemand, die direct aan den verbruiker Levert. De grossier bezit in den
regel warenkennis genoeg om zich
een persoonlijk oordeel te kunnen
vormen over de verkoopbaarheid van
een artikel; de winkelier daarentegen
behoeft meer voorlichting, zoodat hij
veel meer individueel moet worden
behandeld.
Hoewel hij zich natuurlijk alle denkbare moeite moet geven, om de uitstekende kwaliteit te doen uitkomen
van de artikelen, die hij aan te bieden
heeft, moet hij het toch altijd weten
te doen voorkomen alsof niet hij,
doch zijn afnemer aan het woord is.
Een Lange lofpredikatie, een niet te
stuiten woordenvloed, waaraan een
aantal reizigers zich schuldig maakt,
vermoeit den toehoorder en maakt
hem ongeduldig. Geheel andere resultaten kan hij bereiken, wanneer hij
de kunst verstaat om zijn klant ongemerkt uit te hooren en zoodoende
achter zijn speciale wenschen te komen, die hij dan handig in verband
brengt met de artikelen, welke hij
kan aanbieden.
Hiermede is echter niet gezegd, dat
elke langere mondelinge aanbeveling
zonder meer moet worden beschouwd
als uit den booze. De reiziger moet
alleen niet vergeten, dat zijn redevoering niet mag ontaarden in praatjesmakerij en dat hij, naast de belangen van zijn firma, ook die van
zijn afnemer in het oog moet houden.
Het heeft in het geheel geen zin,
iemand op te schepen met een partij
goed, terwijl men vooraf weet, dat
een dergelijk artikel ter plaatse moeilijk verkoopbaar is. Door het verlangen, om tot iederen prijs een bestelling te breken, verliest de reiziger het vertrouwen van zijn klant
-- en niet zelden ook den klant zelf.
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Tenslotte nog dit: een reiziger moet
zich er voor wachten, zijn concurrenten of te breken tegenover zijn
klant. Dat maakt in de meeste gevallen een slechten indruk en hij bereikt er het tegendeel mede, van wat
hij bereiken wilde.
Naast den reiziger is de verkooper of
verkoopster, de winkelbediende, die
den laatsten schakel vormt tusschen
fabrikant en verbruiker, een onmisbare factor in den'handel. Verkoopen
is een kunst, bij velen een aangeboren
gave. Er behoort overredingsvermogen, persoonlijk overwicht toe, om
iemand er van te overtuigen dat hij
of zij dit of dat absoluut noodig heeft.
In vele opzichten komen de functies
van verkooper en verkoopster overeen met die van den reiziger, met dit
groote onderscheid echter, dat de
reiziger er op uit moet om te verkoopen, terwijl in den winkel en het
magazijn de kooper vanzelf komt,
met de vooropgezette bedoeling om
iets aan te schaffen.
De psychologie speelt ook bij hem of
haar, die achter de toonbank staat,
een groote rol. In een winkel doet
men menschenkennis op; en nu komt
het er alleen op aan, hiermede op de
juiste wijze zijn voordeel te doen.
Klanten in den winkel kan men in
twee groepen verdeelen. Tot de
eerste groep behooren zij, die binnen
komen met de besliste bedoeling, het
een of ander te koopen; de tweede
groep wordt gevormd door hen, die
eerst eens zich van een en ander op
de hoogte willen stelien. Tusschen
deze beiden in staan natuurlijk de
menschen, die zelf niet precies weten
wat zij willen. Elk dezer categorieen
moet de verkooper op de juiste wijze
weten te behandelen.
Dat elke klant beleefd en vriendelijk
moet worden ontvangen, zonder dat
men daarbij echter in overdreven
strijkages vervalt, ligt voor de hand.
Een verkooper of verkoopster, die
reeds dadelijk een goeden indruk
weette maken op den binnentredende,
oefent daardoor onmiddellijk een ze-
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keren gunstigen invloed uit op den
kooper en moet daarvan gebruik
weten te maken. Dit neemt echter
geenszins weg,dat de winkelbediende
nooit moet vergeten dat de klant er
niet is voor hem, doch dat hij er is
voor den klant.
Na tot op zekere hoogte de sympathie
van den kooper te hebben gewonnen,
komt het er nu op aan, ook zijn vertrouwen te verwerven. In eenvoudige
bewoordingen, zonder hemelhooge
aanprijzingen, moet het gevraagde
artikel hem worden voorgelegd. Dit
moet men zooveel mogelijk voor zichzelf laten spreken; de mondelinge
aanbeveling moet uitsluitend dienen
om de goede hoedanigheden ervan
te accentueeren, er relief aan te
geven als het ware. En vooral begint
men niet dadelijk met den prijs te
noemen; dit werkt in bepaalde gevallen afschrikkend. Bij sommige
menschen dooft men daarvoor onmiddellijk alle belangstelling uit; anderen voelen zich min of meer beleedigd, omdat zij er de onuitgesproken gedachte van den kooper bij vermoeden : „Dat is toch niets voor u.'
Men moet zich ook niet bepalen tot
het voorleggen van een enkel artikel,
daar dit fnuikend werkt op den kooplust. Men legge verschillende artikelen voor, waarop men de aandacht
van den kooper concentreert. Dat de
kooper geheel vertrouwd moet zijn
met alles wat hij aanbiedt, is conditio sine qua non. Ook behoeft hij
er volstrekt niet voor terug te schrikken, om sommige nadeelen aan te
toonen of toe te geven. Dit versterkt
het vertrouwen van den kooper, die
dan in den verkooper niet alleen een
bediende ziet, die de belangen van de
zaak behartigt, maar ook iemand die
hem, den klant, met zijn deskundig
advies ter zijde staat.
Menigmaal komt het voor, dat een
klant verschillende op- en aanmerkingen maakt, als de bediende iets
aanprijst. Dit moet de laatste zich
laten welgevallen zonder te laten
blijken, dat het niet in zijn smaak
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valt; en n6g minder moet hij zich er
toe laten verleiden, deze bezwaren
in een belachelijk daglicht te stellen.
Nu komt het er op aan, den koop of
te sluiten. Dit kan geschieden, door
het den doorslag gevende argument
tot het laatste te bewaren, of door
het uitoefenen van een zoodanige
suggestie, dat de kooper tot den koop
besluit.
Het groote nut van reclame wordt
thans te algemeen erkend, dan dat
wij het noodig zouden achten, dit
hier nog eens speciaal te betoogen.
De reclame vergeinakkelijkt de taak
zoowel van den reiziger, als van den
verkooper. Artikelen, waarvoor weinig of geen reclame wordt gemaakt,
zijn altijd veel moeilijker te plaatsen.
Natuurlijk is de reclame, die men
maakt in een bepaalde branche of
voor een bepaald artikel, afhankelijk
van het bedrag dat men er voor kan
uittrekken.
Het is geen toeval, dat de reclame
de grootste vlucht heeft genomen en
haar hoogste ontwikkeling heeft bereikt in dat land, hetwelk kan bogen
op de reusachtigste ondernemingen
en de meest succesvolle zakenmenschen, namelijk in Amerika. De
sommen, welke daar aan reclame
worden besteed, loopen jaarlijks in
de milliarden. Men mag ze opdringerig, schreeuwerig noemen — het valt
niet te ontkennen dat elke reclame
bij het publiek den drang tot koopen
wekt, nieuwen afzet schept, de oude
markten uitbreidt en de productie
doet toenemen.
Elke zakenman voor zich dient vast
te stellen, welke reclame hij moet
maken, op welke wijze en wat hij
daarvoor kan uittrekken. Een algemeen antwoord is op deze vragen niet
te geven. Hoewel men een bepaalden
post op de begrooting uittrekt voor
reclame, moet men zich niet eng
binnen de grenzen houden, die men
zichzelf heeft gesteld, doch soepelheid
betrachten ; op een gegeven oogenblik kan het nuttig en noodig blijken
om een reclame-campagne te ver-
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sterken. Aileen dient men een zekere
verhouding te bewaren tusschen omzet en reclame.
Men kan de reclame in twee groote
groepen verdeelen. De eerste stelt
zich ten doel, koopers naar een bepaalde plaats te lokken voor een of
meer bepaalde artikelen en zoo mogelijk op een bepaald tijdstip. De
andere groep beperkt zich tot het
onder de aandacht van het publiek
brengen van steeds eenzelfde artikel,
b.v. Quaker Oats, Boldoot's Eau de
Cologne, Chief Whip sigarettten.
Pe eerste groep doet eigenlijk niets
anders, dan de oude methode volgen
van jets aan te bieden. Een vendumeester kondigt den verkoop van
een huis, meubilair enz. aan, op dien
dag en dat uur aan dat adres; warenhuizen adverteeren „speciaaI goedkoope dagen" voorspeciale artikelen.
Dit is de individueele reclame, die als
het ware den lezer toeroept: „Dit is
lets voor u, laat u dat niet ontgaan !"
Daartegenover staat de reclame voor
ken telkens met name genoemd artikel, dat in nagenoeg'elken daarvoor
in aanmerking komenden winkel in
het geheele land, vaak zelfs over de
geheele wereld, verkrijgbaar is. Deze
reclame beoogt dus met: het overhalen van den lezer om het' een of
ander aan een bepaald adres te koopen, loch wil alleen den naam van
het artikel zOO vaak onder de aandacht van het publiek brengen, dat
dit naar het veel geadverteerde merk
zal vragen, wanneer het een zaak
binnenstapt om havermout, eau/de
cologne, sigaretten of wat dan ook
te koopen. Dit is de suggestieve
kracht, die uitgaat van het steeds
weer en bij alle mogelijke gelegenheden naar voren brengen van den
naam van een merk, waardoor men
den indruk tracht te wekken, dat
alleen dit fabrikaat „het ware" is.
Doch, al blijft de naam,van het artikel hetzelfde, in den vorm van de
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reclame moet de noodige afwisseling
worden gebracht, anders werkt zij
vermoeiend en gaat vervelen, zoodat zij een tegenovergestelde ultwerking krijgt.
Om dit laatste te verhinderen neemt
men zijn toevlucht tot de meest verfijnde reclame-techniek. Men werkt
met z.g. „blikvangers", d.w.z. objecten, die onmiddellijk het oog tot
zich trekken. Naast dezen „blikvanger" komt het er op aan, den naam
van het geadverteerde artikel zooveel mogelijk geisoleerd te zetten,
zoodat het al het overige overheerscht,
wanneer eenmaal de aandacht op de
reclame is gevestigd door middel van
den „blikvanger".
Een zeer bijzondere soort reclame
vormt de, wat men zou kunnen noemen : collectieve reclame, als: „Eet
meer fruit", „Eet meer visch", „Natuurboter is niet tevervangen", „Geef
een goed boek", enz. Hier beveelt
men geen met name genoemd fruit,
boek, enz. aan, noch ook een zaak,
waar een en ander te verkrijgen is;
men laat het aan het publiek over,
of het appelen, peren, pruimen, kinderboeken of romans wil koopen, en
in welke zaak. Hoofdzaak is, dat de
behoefte om fruit, visch, natuurboter, boeken, enz. te koopen wordt
aangewakkerd, waardoor de geheele
winkelstand wordt gebaat, evenals
de fruitteler, het visscherijbedrijf, de
boerenstand en de uitgever.
De uitvoering van reclame in alle
vormen en op elk gebied is een vak
geworden, hetwelk wordt uitgeoefend
door ware kunstenaars op dat gebied.
Reclame-advies-bureaux staan den
kleineren adverteerder met raad en
daad bij, terwijl elke grootere zaak
tegenwoordig een reclame-chef heeft;
want alom is de overtuiging doorgedrongen dat die zaak, welke met
de beste reclame voor den dag komt,
ook den hoogsten omzet bereikt en
de grootste winsten afwerpt.

IX. Wij zijn staatsburgers en interesseeren
ons voor de gemeenschap
Wij zijn gebonden. Wij hebben
misschien wel eens alle banden,
welke ons verbinden met onze
medeburgers, de economische, de
politieke, de sociale banden, een
oogenblik verwenscht en ons als
ideaal gesteld, ergens veraf en alleen
te leven, al hebben wij ons noch van
deze afgelegenheid, noch van die
eenzaamheid een goed begrip kunnen
maken, om dan tot de nuchtere
slotsom te komen, dat ook daartoe
een economische basis noodzakelijk
zou zijn.
Maar zelfs de man, die over een
zoodanige basis zou beschikken,
de economisch-onafhankelijke alzoo,
kan zich in laatste instantie alleen
maar verbeelden, zulks te zijn : zijn
basis immers wordt bepaald door de
economische verhoudingen in hun
geheel en een inflatie, een marktverschuiving of zelfs maar een bepaalde bankkrach kunnen voldoende
zijn om hem te doen beseffen, hoe
nauw hij met dat geheel en met elk
der deelen van dat geheel is verbonden.
De Staathuishoudkunde. Wij interesseeren ons alzoo, vrijwillig of onder
een zekeren dwang, voor het geheel
van de economische en politieke
verschijnselen, omdat zij ons materieele leven bepalen; het is de staathuishoudkunde, welke binnen het
raam van het volksleven, de economische verschijnselen nagaat, deze
beschrijft, ze tot een geheel verbindt
en beproeft, uit deze gegevens, de
wetten van het economische gebeuren
te vinden.
Bezit is de basis. De basis van de
economie, waarin wij leven is het
persoonlijke bezit, d.w.z. het recht
om zonder voorbehoud te beschikken
over de dingen, welke ons toebehooren, welke wij bezitten, hetzij

dat dit bezit, door toeeigening, door
overerving, door aankoop, door
schenking is ontstaan. De oervorm
van dit persoonlijke bezit is het
grondbezit, het bezit alzoo van den
bodem, met alles wat deze bodem
inhoudt, met wat hij voortbrengt,
met wat eropstaat en met hem verbonden is, met ten slotte, wat aan
levende wezens op dezen bodem voorradig is. In dezen vorm bestaat dit
bezit niet meer: de primitieve en
scherpe kanten zijn langzamerhand
van dezen vorm van grondbezit
afgestorven. Zoo is de grondbezitter
niet meer de bezitter van de menschen, die op zijn bodem leven, zoo
as de eigenaar van den bodem niet
meer de eigenaar van het zich daarop
bevindend wild, doch kan hij daarop
enkel een jacht- (of vischrecht,
wanneer het water geldt) laten gelden ; zoo is er een restrictie ten
aanzien van in den grond aanwezige
delfstoffen ; zoo is de toeeigening van
grondbezit in de tegenwoordige
rechtsorde uitgesloten, daar alle
grond, waarop niemand eigendomsrechten kan laten gelden, wordt
geacht aan den Staat toe te behooren ; en zoo is ten slotte de Staat
gerechtigd, onder bepaalde aspecten
van algemeen belang, aan de hand
der vigeerende wetten, tot onteigening van bodembezit over te
gaan, tegen een redelijke, billijke
vergoeding over het onteigende bezit
aan zijn eigenaar te betalen en
met inachtneming van de in de
legislatuur omschreven procedure.
Verdeeling van den arbeid. Was het
aanvankelijk zoo, dat elk individu
in het geheel van zijn behoeften
voorzag, de eerste stap tot het
economische systeem, waarin wij
leven, was de verdeeling van den
arbeid, de specialisatie alzoo, zij
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het in zeer primitieven zin. Niet elk
individu produceerde meer het noodige tot het dekken van de eigen
behoeften, doch maakte een bepaald
product of een bepaalde reeks van
producten, welke een bepaalde behoefte dekten. Een ander individu,
maakte andere producten. En het
individu kwam er alzoo toe, zijn
eigen overbodige productie uit te
wisselen tegen de overbodige productie van anderen, ten einde in
staat te zijn, het geheel van zijne
behoeften te bevredigen. Dit is een
vorm van handel, dien wij ruilverkeer noemen, en die ook in latere
eeuwen nog is toegepast bij de
kolonisatie, bij voorbeeld.
Geld I Geld ! Naar mate dit ruilverkeer zich uitbreidde, bracht het
zijn bezwaren mede, en werd een
norm noodzakelijk, een maatstaf,
waaraan de waarde van verschillende,
tegen elkaar in te ruilen producten,
gemeten kon worden. Deze waardemeter is het geld.
Was de samenstelling van de geldmunt in vroegere tijden vaak wel
eens aan de fantasie, of aan den
geidnood van een vorst onderhevig,
thans is zij wettelijk vastgesteld
en gebonden aan een bepaalde
hoeveelheid van een metaal, dat
practisch niet aan groote waardefluctuaties onderhevig is, het goud.
Zoo bevat een Nederlandsche gulden
een gewicht aan fijn goud van 7,20
gram. Het gansche muntsysteem
van een land als het onze is opgebouwd op dezen maatregel, al is,
om redenen van practischen aard
en ten einde tegemoet te komen aan
de eischen van het werkelijke geldverkeer, geld in anderen vorm dan
goud in het leven geroepen. Zoo is
zilveren pasmunt in circulatie gebracht, de welke voor een veel
kleiner gedeelte dan de gouden munt,
een intrinsieke, wezenlijke waarde
bezit , zoo de koperen en nikkelen
munt, waarvan de eenige waarde
is gelegen in het vertrouwen, dat
zij, die ze gebruiken, hebben in den
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Staat, die deze munt uitgeeft, en
in de verplichting door de wet gesteld,
deze munt tot zekere vastgelegde
bedragen als wettig betalingsmiddel
in ontvangst te nemen.
Naast geld in den vorm van munten,
kennen wij geld in den vorm van
bankpapier, hetwelk wordt uitgegeven door de Circulatie-Bank, dewelke in ons land de Nederlandsche
Bank is, die voor dit doel van den
Staat een concessie en tegelijk een
monopolie heeft verkregen. De Circulatie-Bank is alzoo gerechtigd, en zij
is daartoe gerechtigd bij uitsluiting
van alle anderen, biljetten uit te
geven, waarvan de nominale waarde
echter gedekt moet zijn door een
aanwezigen voorraad van goudbaren tot een door de wet vastgesteld percentage. Het spreekt echter
vanzelf, dat de garantie in goudbaren, welke de circulatiebank stelt,
enkel ten deele de wezenlijke waarde
van haar biljetten bepaalt en dat
die, voor het overige min of meer
een fictie is, gerechtvaardigd, door
den graad van het vertrouwen,
welke in de Bank en in den Staat,
die haar opdrachtgeefster is, wordt
gesteld.
Het kan voorkomen, en wij komen
later op dit onderwerp terug, dat
de bankbiljetten-circulatie beduidend
hooger is dan het wettelijk toegestane maximum. Dat is een gevolg
van het verschijnsel, dat wij inflatie
noemen. De waarde van de papieren
geld-eenheid daalt dan in verhouding
tot het tekort aan dekkingsgoud.
Vooral na den wereldoorlog hebben
wij dit verschijnsel veelvuldig zien
optreden. Waren voor dien tijd de
koersen van bankpapier van de
verschillende landen vrijwel onveranderlijk en slechts aan zeer lichte
schommelingen onderhevig, dat is
zeer grondig veranderd , en de normale geidhandel is daardoor veelal
ontaard in valuta-speculaties.
Kapitaal... Heeft de verdeeling van
den arbeid eenerzijds geleid tot het
geld, anderzijds heeft de aanwezig-
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heid van het geld, deze verdere
verdeeling nieuwe banen doen inslaan. Naast het aanvankelijke grondkapitaal is een geld-kapitaal ontstaan, dat de verdeeling van den
arbeid activeerde. Het geldkapitaal
maakte eenerzijds de specialiseering
van de industrieen mogelijk; anderzijds bespoedigde het de industrialisatie van den land- en akkerbouw.
....en Arbeld. Het kapitaal vindt
zijn tegendeel en zijn aanvulling
in den arbeid, waaraan het de productiemiddelen, de geheele technische apparatuur ter beschikking
stelt. In zijn eenvoudigsten vorm,
wordt het kapitaal belichaamd in
den persoonlijken ondernemer, die
een bedrijf opricht en, in samenwerking met zijn arbeiders, een
product maakt, dat bepaalde behoeften dekt, en dat hij tegen een bepaalden prijs verkoopt.
De waarde is relatief : er is de markt.
Zoowel nu de prijs, welke den arbeider vergoed wordt voor de levering
van zijn arbeid, als de prijs, welke
de ondernemer ontvangt voor zijn
waar, warden bepaald door de markt,
met andere woorden door de wisselwerking tusschen de behoefte, de
vraag en het aanbod. Is er meer
aanbod van arbeidskrachten, dan
er behoefte aan is, dan daalt de prijs
die voor den arbeid betaald wordt
en evenzoo daalt de prijs van een
bepaald product, zoodra van dat
product meer voorraad aanwezig
is, dan er behoefte aan bestaat.
Deze markt kan beInvloed warden :
in den eenvoudigsten vorm zien wij
deze belnvloeding in de reclame,
waarover wij later nog gelegenheid
zullen hebben te spreken, en die
poogt, nieuwe behoeften te scheppen,
waarin te produceeren artikelen
kunnen voorzien, of nieuwe aspecten
naar voren te brengen in het gebruik
van reeds geproduceerde waren. Een
meer tragischen vorm vinden wij terug
in de vernietiging van producten,
die op de vrije markt niet meer een
redelijken prijs kunnen halen, met

de bedoeling de prijzen van de resteerende voorraden in opwaartsche
richting te jagen.
De arbeidsmarkt laat ons andere
verhoudingen zien, wat ten aanzien
van een zoo eigenaardige waar als
arbeid is, wel niet anders kan:
zij die enkel maar arbeid te verkoopen hebben, trachten door machtsvorming van alien met alien op de
arbeidsmarkt druk uit te oefenen
(vakvereenigingen), welke zich voornamelijk openbaart in een gezamenlijk weigeren van hun arbeid op
momenten waarop aan lien arbeid
behoefte bestaat, in wat wij werkstakingen noemen.
Wij werken samen. Wij kunnen niet
alles alleen; de een van ons kan
dit of heeft dit; de ander kan iets
anders of heeft jets anders en wanneer wij iets willen bereiken dan
slaan wij de handen in elkaar, wij
associeeren ons. Dat doen wij ook
op het gebied van zaken. De persoonlijke ondernemer is een genus, dat
langzamerhand uitsterft; de vennootschap wint meer en meer terrein.
Onze wet kent verschillende vormen
van vennootschappen, waarin de
burgers tot een zakelijk doel kunnen
samenwerken. De een brengt zijn
kapitaal in, de ander zijn arbeid;
sommigen beide. De wet onderscheidt :
De burgerlijke maatschap: deze eenvoudige vennootschapsvorm maakt
het mogelijk, dat een individu alleen
zijn arbeid, een ander zijn geld en
eventueel ook zijn arbeid inbrengt,
en waarbij alleen de laatste bevoegd
is de vennootschap naar buiten te
vertegenwoordigen, rechtshandelingen te verrichten ; terwijl dan ook
uitsluitend deze laatste hoof delijk
aansprakelijk is voor de vennootschap.
De commanditaire vennootschap is
die vorm van samenwerking, waarbij
een of meer commanditaire yennooten aan den leider van een onderneming geld leenen. Deze leider, die
beheerend vennoot is, is de eenige,
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die de onderneming tegenover derden
vertegenwoordigt, rechtshandelingen
mag verrichten en hoofdelijk aansprakelijk is. De commanditaire
vennootschap mag in haar f irmanaam
niet een der namen van de commanditaire vennooten voeren, terwij1
geen van deze vennooten in haar
dienst mag zijn; de -commanditaire
vennoot komt als crediteur eerst
aan de beurt, wanneer alle overige
crediteuren voldaan zijn.
De commanditaire vennootschap op
aandeelen is slechts een andere vorm
der gewone commanditaire vennootschap, waarbij een beroep op deelname van het publiek 'wordt gedaan
met betrekking tot het bijeen brengen van het benoodigde kapitaal.
De Handelsvennootschap onder firma
kent gelijke rechten en verplichtingen toe aan de deelnemende
vennooten, die voor het geheel, en
voor elkaar, hoofdelijk aansprakelijk
zijn voor de verrichtingen van de
vennootschap.
De Naamlooze Vennootschap kent
uitsluitend aandeelhouders, wier aansprakelijkheid zich beperkt tot het
bedrag van het kapitaal waarvoor
zij nominaal hebben deelgenomen.
Wij zullen straks in -verband met
den effectenhandel, gelegenheid
hebben, een oogenblik, dieper op
dezen vorm van vennootschap in
te gaan.
De Coaperatieve Vereeniging ten
slotte, is een vennootschapsvorm,
waarin het bijtreden en het uittreden
van leden is toegestaan; dete leden
bevorderen onderling hunne stoffelijke belangen of oefenen gemeenschappelijk een bedrijf uit.
Maar wij werken elkaar ook wet tegen.
Wij hebben ons alzoo geassocieerd
en wij gaan nu een product maken.
Helaas, zijn wij niet de eenigen die
tot dezen inval zijn gekomen. Onze
buurman verwacht zijn- hell van
eenzelfde manier van doen. Wat nu?
In het algemeen en theoretisch zien
wij, dat dat artikel in zijn soort het
grootste afzetgebied vindt, dat het
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beste is en dat gelijktijdig geleverd
wordt tegen den laagsten prijs. De
naijver, welke ontstaat, tusschen
hen, die hetzelfde artikel produceeren
of verhandelen, noemen wij concurrentie en die concurrentie is een
factor, die wezenlijk de techniek
en wat wij noemen „den vooruitgang" bevordert. De strijd namelijk
om het volmaakte product tegen
den billijksten prijs of te leveren,
is de drijfveer naar de vervolmaking
van de machine, naar de beste en
doeltreffendste methoden, en zoolang
de concurrentie zich ertoe bepaalt,
efficiency in haar schild te voeren,
is zij in het economische leven een
positieve kracht.
Wij zien echter ook de concurrentie
ontaarden. Zij namelijk, die niet
mee kunnen in den wedloop naar
het beste tegen den laagsten prijs,
laten zich er al gauw toe verleiden,
met middelen, welke liggen buiten
het wezen van hun product, den
kooper tot zich te trekken. Zoo is
het cadeau-stelsel ontstaan, waarbij
de verkooper aan den kooper van
zijn artikel een premie toestaat van
geheel anderen aard, dan dat artikel;
en zoo het korting-stelsel, waarbij
deze premie den vorm aanneemt
van geld, van een terugbetaling
op het door den kooper betaalde
bedrag.
Deze uitwassen van de concurrentie
hebben een tegenweer opgeroepen,
welke op haar beurt wederom tot
uitwassen aanieiding heeft gegeven :
wij hebben gezien, hoe producenten
van een bepaald artikel, prijsafspraken maken, waaraan zij zich
alien individueel te houden hebben,
op straffe van de toepassing van
sancties, welke in onderling overleg
tevoren zijn vastgesteld.
Wij hebben gezien, hoe arbeiders
trachten, door groepsvorming en
het vaksgewijze aangaan van overeenkomsten met vaksgewijze georganiseerde patroons, overeenkomsten te sluiten, welke wij collectieve
arbeidscontracten noemen en die
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bedoelen, den prijs van den arbeid
voor een tevoren bepaalden tijd op
een bepaald peel te houden.
En wij hebben ten slotte gezien, hoe
financieel machtige groepen, telkens
beproeven, alle apparatuur, welke
een bepaalde waar produceert in
handen te krijgen, ten einde het
monopole, ae alleen-productie en
den alleen-verkoop van dat product
en van zijn derivaten in handen te
hebben, den prijs ervan te bepalen,
de markt te beheerschen, de concurrentie bij voorbaat uit te schakeler. Zij vormen met dit Joel kartels
met hunne concurrenten, een vorm
van samenwerking, waarbij alle
deelnemers hunne financieele onafhankelijkheid bewaren, doch zich
verbinden ten aanzien van de te
produceeren hoeveelheden, van de
in bewerking te nemen afzetgebieden,
van de te bepalen prijzen ; zij vormen
trusts, een vorm waarbij de deelnemers hunnen zelfstandigheid opgeven om op te gaan in een nieuw,
grooter en machtiger lichaam.
Wij maken reclame. Een andere
factor in het spel van de concurrentie
is de reclame. Wij maken allemaal
reclame voor ons zelven en de
reclame is alzoo al iets zeer ouds.
Maar onze tijd is het toch, die er
een zoo belangrijke factor in het
economisch leven van heeft gemaakt.
De reclame gaat van de gedachte uit,
dat het niet voldoende is, het beste
product te leveren tegen den laagsten
prijs, doch dat den kooper tevens
op de aanwezigheid van dat product
en vooral op zijn waarde tegenover
andere gelijksoortige producten moet
worden gewezen.
Reclame kost inderdaad geld en de
man, die een artikel koopt, waarvoor
zeer veel reclame wordt gemaakt,
waarvan de prijs natuurlijk in dien
van dat artikel is verdisconteerd,
heeft wel eens het gevoel, op deze
wijze te veel te betalen. Dat is echter
niet juist: doordat reclame den
omzet van het artikel, dat zij propageert, vertien- vertwintig-, ver-
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honderdvoudigen kan, maakt zij een
verschil in kostprijs en derhalve
in verkoopprijs mogelijk, die ruim
opweegt tegen de kosten van de
gemaakte propaganda en bewerkt
alzoo in wezen een prijsverlaging.
Beperkte reclame zich tot deze
theoretische taak, dan zou zij allicht
niet uitgegroeid zijn tot het veelomvattende bedrijf, dat wij op dit
oogenblik als zoodanig kennen. Het
komt er immers niet alleen op aan,
een artikel aan te prijzen, het gaat
er vooral om, hoe dit wordt gedaan,
wil men, dat het publiek in den gewenschten, gunstigen zin zal reageeren : zal koopen met andere woorden.
Daar komt dus psychologie aan te
pas en zelfs kunst: een pakkende
slogan (slagzin), een suggestief tekstje, een prettig prentje doen op de
nu eenmaal min of meer kinderlijke
psyche van de massa wonderen.
En dit alles moet afgestemd worden
op een telkens wisselend publiek,
want de producent, die zich uitsluitend tot de volksklasse richt,
zal natuurlijk anders te werk dienen
te gaan, dat hij die tot de middenstanders of tot de upperten-thousands wil spreken. De veelomvattendheid van de reclame heeft er den
tegenwoordigen producent dan ook
toe gebracht, om zijn propaganda
niet meer zelf te behandelen, doch
dit te laten doen door in deze wetenschap geschoolde vaklieden, die,
om hun bedrijf uit te oefenen zich
gevestigd hebben als advies-bureau,
service-bureau of speciaal advertentie-bureau. Omvat het advies- en
het reclame-bureau het geheel van
de propaganda-branche, en is dit
ook met het advertentie-bureau
min of meer het geval, dit laatste
heeft toch daarenboven de bijzondere
taak, schakel te zijn tusschen de
dagblad- en de weekblad-pers, zooals
die in ons land vereenigd zijn in
„De Nederlandsche Dagbladpers"
en in „de Nederlandsche periodieke
pers", welke vereenigingen het door
hen erkende advertentie-bureau voor
18
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zijn bemiddeling een korting toestaan op de advertentie-tarieven
van de bij Naar aangesloten publicaties, doch uitsluitend op door dit
bureau aangebrachte annonces.
WIj willen met geld geld verdienen.
Het bloote bezit van geld is, op
zichzelf, een volmaakt doelloos bezit.
Het wordt eerst dan van eenig
belang, zoowel voor den bezitter
ervan, als voor de gemeenschap,
wanneer het wordt productief gemaakt, met andere woorden, wanneer het in het productie-proces
wordt gestoken. De eenvoudigste
vorm, om dit geld aan het productieproces te laten deelnemen, is die,
het in onroerende goederen te beleggen, in grond bij voorbeeld of
in huizen.
De eigenaar van den grond, kan dien
zelf in exploitatie brengen, het land-,
tuin- of boschbouwbedrijf daarop
uitoefenen en wij noernen dan het
netto-bedrag, dat overblijft van de
opbrengst van den grond, na aftrek
van de productiekosten en van de
rente van het bedrijfskapitaal, de
grondrente; hij kan den grond verpachten, met andere woorden, tegen
een vaste en vooruit vastgestelde
jaarlijksche vergoeding, dien grond
in exploitatie afstaan aan een derde,
hij kan dien grond, zoo hij zich daar
voor leent, voor huizenbouw benutten en de geproduceerde huizen
aan anderen verhuren.
De vormen, waarin het productieproces plaats vindt, bieden echter
nog andere mogelijkheden, welke
uit de definities, die wij reeds van
deze vormen gaven, de vennootschappen, kunnen blijken.
Wat denken we van aandeelen en
obligaties? De voornaamste vorm
van de vennootschap, is tegenwoordig wel die, welken wij kennen
als „Naamlooze Vennootschap". De
naamlooze vennootschap (N.V.)
wordt bij notarieele acte opgericht,
waarbij verstaan is, dat de oprichters
voor ten minste een vijfde gedeelte
van het maatschappelijk kapitaal
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moeten hebben deelgenomen, terwijl
daarvan minstens een tiende moet
zijn gestort. De oprichters, zoowel
als de latere aandeelhouders, blijven
verantwoordelijk voor storting van
de overige 90% ; zij kunnen, tot deze
volledige storting is geschied, slechts
aandeelen op naam daarvoor verkrijgen, welke aandeelen niet en
onder geen enkele omstandigheid
verhandelbaar zijn ; eerst na volstorting van hun aandeel op naam,
kan dit omgezet worden in een aandeel aan toonder, dat verhandelbaar is.
Wanneer nu de naamlooze vennootschap is opgericht, wendt zij zich
voor het gedeelte van het kapitaal,
waarvoor nog niet is ingeteekend,
tot het publiek. Zij doet dit door
middel van een prospectus, een
overzicht alzoo van het wezen en
het doel van de opgerichte onderneming, de financieele eischen welke
zij stelt, de mogelijkheden, welke
zij insluit; alle bijzonderheden in
een woord, welke den aanstaanden
deelnemer kunnen interesseeren. Dit
prospectus wordt veelal uitgegeven
door bemiddeling van een promotor,
die het aan zijn relaties voorlegt,
of door een middel van een bankierskantoor, dat in dit verband de
emissie-bank heet en tevens deze
promotorswerkzaamheden verricht.
De promotor of de bank ontvangen
voor hunne bemoeiingen een bepaalde courtage. Het gevaar, dat
voor het publiek verbonden is aan
het optreden van een promotor, die
het met de waarheid niet te nauw
zou nemen, heeft aanleiding gegeven
tot een wet die in dit opzicht het
publiek beschermt. De oprichters
van een naamlooze vennootschap
zijn strafbaar indien zij in hun prospectus ware feiten verzwijgen of
valsche feiten voorspiegelen en een
zelfde sanctie treft den promotor,
die met de waarheid op gespannen
voet zou staan.
Het is dus op deze wijze, dat het
publiek aandeel kan nemen in onder-
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nemingen van financieelen, industrieelen, commercieelen aard. De
titel, het bewijsstuk dat hij verkrijgt
tegenover zijn storting heet aandeel
en de bezitter van een dergelijk
aandeel is prorata mede-eigenaar
van de betrokken onderneming. Hij
loopt dus ook al het risico van die
onderneming, al strekt zijn aansprakelijkheid zich niet verder uit,
dan tot het nominale bedrag van
zijn deelname. Hij deelt mede in
de winst, welke de onderneming
maakt, zulks in de verhouding van
zijn aandeel tot het geheele kapitaal
en deze winst wordt dividend genoemd.
Behoudens het plaatsen van aandeelen, doet de naamlooze vennootschap ook wel een beroep op het
publiek, om haar geld te leenen.
Zij leent dan een te voren vastgesteld
bedrag tegen een tevoren vastgestelde jaarlijksche rente en verbindt
zich, de geleende gelden binnen een
zekeren tijd, en telkenjare voor een
bepaald bedrag, terug te betalen;
dit schema van terugbetaling noemen
wij een aflossingsplan. Zij kan echter
ook leenen zonder aflossingsplan en
zij doet dit vaak in onzekere tijden,
want zij is dan bevoegd op elk willekeurig oogenblik haar schuld terug
te betalen. En dat kan voordeel
hebben : wanneer een naamlooze
vennootschap geld heeft geleend
tegen 5% en eenigen tijd later bevindt
de rentevoet zich op 4%, dan kan
zij, wanneer zij niet aan een aflossingsplan is gebonden, een nieuwe
leening aangaan tegen 4% en uit
de opbrengst de oude van een hooger
rentetype terugbetalen ; een zoodanig omzetten van een leening
in een andere, noemt men conversie.
Zij kan ook tot het stellen van meer
zekerheid tegenover het publiek,
als onderpand voor de leening een
of ander gebouw, of onroerend goed
van welken aard ook geven. Wij
spreken dan van een leening onder
hypothecair verband. In dat geval
treedt namens de obligatiehouders
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een of ander administratie- of bankierskantoor als hypotheekhouder
op en dit kantoor is de trustee van
de obligatiehouders.
Wij bemerkten reeds, dat de titel,
welke de geldgever in dit geval in
handen krijgt een obligatie heet.
De obligatiehouder neemt geen deel
aan de zaken van de vennootschap
en draagt niet de geringste aansprakelijkheid voor hare gestie. Hij
verhoudt zich tot haar als een gewoon crediteur. Maar tegenover
deze zekerheid heeft hij die andere,
dat hij, hoe goed de zaken van de
vennootschap ook zullen mogen
gaan, nooit meer van haar zal verkrijgen, dan de afgesproken rente.
Precies als ondernemingen van financieelen, industrieelen of commercieelen aard, kunnen ook de Staat,
de Provincie, de Gemeente een
beroep doen op de beleggers. Ook
zij geven obligaties uit, al of niet
onder hypothecair verband en deze
effecten behooren veelal tot het
meest = gewilde type, van wege de
grootere zekerheid, welke deze organen hunne crediteuren kunnen
bieden.
Wij wagen ook graag een gokje. Het
is nu slechts tot op zekere hoogte zoo,
dat de aandeelhouder van een naamlooze vennootschap, inderdaad zijn
geld in dat aandeel heeft belegd. Het
is slechts tot op zekere hoogte zoo,
dat hij het besef heeft van een persoonlijke verhouding tusschen zichzelf en de onderneming. Dit komt nog
wel voor bij kleine ondernemingen,
waarvan de aandeelen niet ter beurze
genoteerd zijn, die alzoo tot de incourante fondsen behooren, in tegenstelling met die fondsen, welke wel
genoteerd worden. Het is veelal zoo,
dat men zijn geld niet belegt in een
onderneming dock in de effecten zelven. En ook veelal zoo, dat men niet
zijn geld belegt, maar het in die aandeelen steekt, waarvan een koersstijging binnen bepaalden tijd kan worden verwacht, om er zich dan van te
ontdoen.
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Nominaal hebben effecten een bepaald waardecijfer, doch het cijfer
waartegen zij verhandeld warden, is
aan verschillende factoren onderhevig. In zijn eenvoudigsten vorm
voorgesteld, zouden wij dit voorbeeld
ter illustratie kunnen geven: een onderneming geeft aandeelen uit, nominaal / 1000,— groot en is in staat
aan het einde van het boekjaar
daarop een dividend van / 150,—
per aandeel uit te keeren. Deze onderneming heeft alzoo zeer goed gewerkt (wij verzuirnen eenvoudigheidshalve bij deze redeneering alle factoren van conjunctuur, verleden, toekomstmogelijkheden, e.d.): zij geeft
een rente van 15% op het geinvesteerde kapitaal. Is nu op dit oogenblik het gangbare, normale rentetype 5%, dan wordt het duidelijk,
dat een aandeel van / MO,— in
deze vennootschap, inderdaad meer
waard is dan dat nominale cijfer, en
wel Brie maal meer of / 3000,—. Een
aandeel van een andere vennootschap, die onder verder dezelfde omstandigheden slechts / 10,— zou opbrengen, zou intrinsiek aan waarde
hebben verloren en aan de hand van
den normalen rentestandaard bij
voorbeeld niet meer dan / 200,waard zijn.
Natuurlijk is deze voorstelling vrij
simplistisch. Bij het tot stand komen
van de koersen van fondsen, spelen
zeer vele factoren mede: niet alleen
de reeks der reeds betaalde dividenden, maar bij voorbeeld ook, de innerlijke toestand van de onderneming, de aard van den economischen
wereld-toestand, van de politieke
constellatie, de vooruitzichten, enz.,
terwiji zij eveneens kunnen worden
beInvioed door het persoonlijk ingrijpen van speculanten, waarop
wij nog gelegenheid zullen hebben,
terug te komen.
Wij hadden dit voorbeeld noodig ten
einde een begrip te geven van koersen, zooals wij die elken avond vinden in de beursberichten van ons lijfblad. Over het opnemen nu van fond-
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sen ter noteering aan de beurs beslist
op verzoek van belanghebbenden de
„Vereeniging voor den Effectenhandel".
De Vereeniging voor den Effectenhandel is gevestigd te Amsterdam en
zij is eigenares van het gebouw de
Effectenbeurs, een van de goederenbeurs geheel gescheiden gebouw overigens. Dit gebouw is alleen toegangelijk voor haar leden, terwiji voor
het overige, derden gedurende de
beursuren, doch uitsluitend als geintroduceerde toeschouwers kunnen
worden toegelaten.
De Vereeniging geeft een dagelijksche
Prijscourant uit, waarop de noteeringen voorkomen van de toegelaten
effecten. Het is niet zoo eenvoudig,
die toelating te verkrijgen. Bij aanvrage tot opneming is vereischt het
overleggen der statuten alsmede van
de laatste winst- en verliesrekening.
Binnenlandsche fondsen beneden een
bedrag van / 500.000,— nominaal,
worden geweerd, alsmede buitenlandsche fondsen, waarvan niet voor
1 500.000,— nominaal in ons land
is geplaatst.
De prijscourant kent echter ook het
instituut van voorloopig genoteerde
fondsen. Dat zijn die fondsen, waarvoor de officieele noteering is aangevraagd, zonder dat echter reeds
eenige formaliteit is vervuld, alsmede die, waarvoor per stuk aan de
Vereeniging een zeker bedrag wordt
betaald, en die, nadat het geheele
vereischte bedrag betaald zal zijn,
automatisch in de genoteerde fondsen worden opgenomen.
0, dat beursjargon I Elke tak van bedrijf, van handel krijgt in den loop
der jaren zijn eigen taal. En dat die
taal langzamerhand onbegrijpelijk
wordt voor hen, die buiten het betrokken bedrijf staan, spreekt vanzelf. Wij achten het niet onze taak,
het geheim van de beurstaal voor oningewijden te ontsluieren, maar het
kan zijn nut hebben, op enkele veelvuldig voorkomende uitdrukkingen
den nadruk te leggen.
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Wanneer wij effecters willen koopen,
dan kunnen wij onzen makelaar een
gelimiteerde order verstrekken. Wij
geven dan op, een met name genoemd
effect te koopen tot een bepaalden
koers en dat beteekent, dat de makelaar niet gerechtigd is, boven dien
opgegeven koers te koopen. Hetzelfde
gebeurt bij verkoop zoo wij gelimiteerd verkoopen, beteekent dit, dat
de makelaar niet tegen een lageren
koers, dan dien, welken wij opgaven,
verkoopen mag. Is geen grens door
ons gesteld, dan spreken wij van ongelimiteerde orders.
Uit de gemiddelden tusschen den
hoogst bereikten koers en tusschen
den laagsten, welke koersen ter
beurze regelmatig worden bijgehouden, ontstaat de middenkoers; tegen
middenkoers werden tot voor enkele
jaren de meeste fondsen verhandeld.
Maar dat leidde tot zekere misbruiken en officieel is deze middenkoers
derhalve afgeschaft, hetgeen niet
wegneemt, dat thans nog afrekening
op basis van den middenkoers veelal
wordt gewenscht v oor orders welke
voor beurstijd worden opgegeven.
Deze middenkoers immers veroorlooft makelaars zeer vaak, onder berekening van hunne voile provisie,
slechts de overschotten van hunne
orders aan de beurs door te geven.
Indien, bij voorbeeld, een provinciaal makelaar order heeft, twee aandeelen Philips te koopen en anderzijds twee van deze aandeelen te verkoopen tegen middenkoers, dan behoeft hij in werkelijkheid geen enkele
transactie te laten verrichten. Heeft
hij twee Philips te koopen en een te
verkoopen, dan geeft hij aan de
beurs slechts de verkooporder voor
kin aandeel door. Hij kan daarenboven samenwerken met collega's en
zij kunnen dan onderling hunne
kooporders tegen hunne verkooporders laten wegvallen en alleen de
eventueele overschotten doorgeven
naar hunne Amsterdamsche relatie,
die op haar beurt wederom aan de
hand van hare eigen koop en ver-
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kooporders, hetzelfde doen kan. Men
noemt dat rescontreeren. En de zoogenaamde effectenbeurzen buiten Amsterdam zijn eigeniijk alleen maar
een gelegenheid, waar de verschillende plaatselijke makelaars bijeenkomen om onderling hunne orders
te rescontreeren, en de overschotten
naar Amsterdam door te geven. Zooals wij zeiden berekenen zij over aile
orders hunne provisie, alsof werkelijk de transacties ter beurse hadden
plaats gevonden.
Officieel kent men een hoogsten
koers, een laagsten koers en een slotkoers. Het kan voorkomen, dat er
in een bepaalde periode, in een bepaaid fonds geen zaken tot stand
kwamen ; was er dan alleen aanbod,
werden alzoo alleen fondsen ten verkoop aangeboden dan noteert men
den laagsten koers met de toevoeging
L, hetgeen „laten" beteekent. Was
er daarentegen alleen vraag, dan
wordt de hoogste koers genoteerd
met de toevoeging B, wat „bieden"
wil zeggen ; kwamen transacties tot
stand, maar bleef er een overschot
aan aanbod, dan voegt men aan
den bereikten koers toe G.L. en dat
is „Gedaan, Laten"; in hetzelfde geval, dock met een overschot aan
vraag zegt men G.B. (gedaan, Bieden).
Dan bestaan er nog zoogenaamde
societeitskoersen. Na afloop van de
beurs wordt namelijk verder gehandeid in de societeit van de vereeniging en de koersen, welke op deze
niet-officieele na-beurs ontstaan worden met dezen naam betiteld.
Speculeeren. Wie verwachtingen
heeft, of meent te hebben omtrent de
aanstaande stijging van een fonds,
koopt dit tegen den koers van den
dag, voor levering op lateren termijn ; hij speculeert zoodoende a la
hausse. Blijkt zijn verwachting juist,
dan kan hij, zoodra zij werkelijkheid
is geworden, zijn stukken verkoopen,
zonder die zelfs maar een oogenblik
te hebben bezeten, en zich er toe
bepalen, de winst in den zak te ste-
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ken. Wie een daling verwacht, verkoopt tegen dagkoers en dekt zich
zoodra de daling is ingetreden; hij
verkoopt dus lets, dat hij in wezen
niet bezit en hij speculeert daarmede
A la baisse. Vergissen de speculanten
zich, dan kost het hun geld: de haussier krijgt stukken in handen die hij
slechts met verlies kan verkoopen;
de baissier moet stukken leveren,
welke hij met een hoogeren prijs
moet betalen, dan dien tegen welken
hij heeft verkocht.
Een bepaalde vorm van speculatie,
welke eenig succes kent, omdat hij
met een voordeelig schijnenden slogan werkt, dat namelijk de winst onbeperkt, het verlies echter beperkt
zijn zou, vinden wij in het systeem
van de gelimiteerde prolongatie. In
theorie gaat dat zoo, dat een commissionnair een bepaald aantal fondsen koopt voor rekening van zijn opdrachtgever, die tegelijk een tevoren
bepaald surplus stort in handen van
dien commissionnair. Stijgen nu de
koersen, dan komt de geheele winst
ten goede van den client; dalen zij
met meer dan het gestorte surplus,
dan is de zaak afgedaan en heeft de
opdrachtgever zijn surplus verloren.
In de practijk is het echter meestal
zoo, dat inderdaad de fondsen slechts
imaginair worden gekocht, hoewel de
commissionnair natuurlijk zijn provisie over dien aankoop in rekening
brengt. Bij een stijging, tracht de
commissionnair door voorspiegeling
van verdere stijgingen, zijn client
ervan te overtuigen, dat het dwaas
zou zijn, nu reeds te verkoopen en
de zaak wordt gerekt tot een daling
intreedt. Mocht de client er een blijken te zijn van het hardnekkige soort
en trots allen goeden raad den verkoop van zijn fondsen willen doorzetten, dan ondervindt hij nog al
eens last bij het incasseeren van zijn
surplus om van die van zijn winst
nog maar niet te spreken.
...00k op de goederenbeurs. Niet alleen
de effectenhandel, ook de goederenhandel biedt gelegenheid tot specu-
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leeren, hetgeen geschiedt in den vorm
van termiinzaken. De goederenhandel kent loco-waren, waren alzoo,
welke reeds ter plaatse aanwezig zijn
en, bij voorbeeld, opgeslagen zijn in
veemen ; zwemmende waren, waren,
welke onderweg zijn en zich nog in
het schip bevinden en ten slotte waren, welke nog niet ter verscheping
gereed zijn. Loco-waren hebben natuurlijk in hoofdzaak de belangstelling van hen, die voor deze waren
een onmiddellijk gebruik hebben en
zij worden trouwens op de normale
wijze verhandeld. De overige waren
worden verhandeld op cif-condities
(Cost, Insurance, Freight), dat beteekent, dat zij betaald moeten worden, en in ontvangst genomen, bij
aankomst van het schip en tegen
overgave van documenten (connossement, assurantiepolis, eventueel
certificaat van oorsprong e.d.) en het
zijn dus deze documenten, welke een
voorwerp van handel worden. Het
is denkbaar bijvoorbeeld, dat de
noteering van Manitoba-tarwe, welke
op dit oogenblik zwemmend is, op
het tijdstip, waarop de zending zal
aankomen hooger zijn zal dan op dit
oogenblik. De speculant koopt de
lading in de hoop, ze bij aankomst of
reeds daarvoor tegen hoogeren prijs
van de hand te kunnen doen, waarbij
hij uitsluitend de winst in den zak
behoeft te steken. Faalt zijn vooruitzicht, dan zal hij moeten suppleeren.
Zoo kan hij, verder gaande, gewas
koopen, dat eerst over een maand,
over twee of drie maanden, ter verscheping gereed zal zijn, gewas ook,
dat nog te velde staat, of dat zelfs
nog uitgezaaid moet worden, de oogst
bijvoorbeeld van een volgend jaar.
Van een wezenlijken koop en verkoop is bij dergelijke transacties geen
sprake ; de speculant kent het artikel
niet eens, waarin hij handelt en dat
overigens verkocht wordt aan de
hand van standaard-monsters en op
basis van standaard-contracten ; met
een wezenlijken koop zou hij eenigszins verlegen zitten, van wege de
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kosten van opslag en dergelijke; hij
bepaalt er zich toe de winst te incasseeren, indien hij geluk heeft, het
verlies bij te betalen, in geval van
pech.
De bovenbouw, het bankwezen. De
apparatuur van de financieele economie vindt haar vorm in het bankwezen, in de banken. In groote lijn
omvat de taak van de banken, het
geldverkeer, den geldhandel, het verleenen van credieten aan handel en
industrie, en al naar het speciale terrein, waarop elke bank zich in het
bijzonder beweegt, rangschikt zij
zich onder een bepaalde rubriek van
banken.
Tot de algemeene functies van de
banken behoort verder: het in bewaring nemen van effecten, waarbij
te onderscheiden valt de open bewaargeving, waarbij de client een aantal
effecten aan de bank overhandigt,
welke zij niet slechts bewaart, doch
ook administreert en de gesloten bewaargeving, waarbij de bank alleen
een verzegeld af afgesloten pakket
effecten in handen krijgt, dewelke
zij uitsluitend te bewaren heeft; het
openen van rekening-couranten, al
of niet gepaard met het verleenen van
crediet tot een bedrag boven de
waarde van het verstrekte onderpand; het disconteeren van wissels,
promessen e.d., m. a. w. het verstrekken van voorschotten op zulk handelspapier voor den vervaldag ervan ;
het deelnemen in ondernemingen van
handel en industrie en eventueel het
combineeren van het bankiersbedrijf
met den goederenhandel, zooals bij
voorbeeld, de Nederlandsche Handelsmaatschappij dat doet; het emitteeren van aandeelen voor rekening
van particuliere ondernemingen en
van obligaties, zoowel voor rekening
van particuliere bedrijven als voor
Staat, Provincie, Gemeentes; het incasseeren van vorderingen voor de
clienten der Bank.
Wij maakten reeds eerder kennis met
de Nederlandsche Bank en met hare
monopolistische
circulatie-functie,

Het bankwezen

welke de tak van haar bedrijf is, dat
een zeer specialen stempel op haar
drukt.
Wij kennen verder Deposito-Banken,
Disconto-Banken, Handels- en Indust ri e-Ban ken , M i dd enstan ds-ban ken,
Commissie-Banken en in den namen
van deze ondernemingen wordt de
nadruk gelegd, op die wijze van het
bedrijf, dat zij in hoofdzaak beoefenen.
Een zeer speciale zijde van dat bedrijf is het hypotheekwezen. Hypotheekbanken bepalen zich ertoe, credieten te verstrekken op onderpand
van onroerende goederen en tot een
zeker percentage van de geschatte
waarde van deze goederen. De credietnemer heeft een vaste rente te
vergoeden en daarnevens op geregelde termijnen de hoofdsom in gedeelten af te lossen. De Hypotheekbanken-zelven geven pandbrieven
uit, een andere vorm van obligaties,
en met de opbrengsten van deze leeningen oefenen zij haar bedrijf uit.
Verstrekt een hypotheekbank credieten op onderpand van schepen,
dan spreekt men van een scheepsverbandbank.
Een populaire vorm van het bankwezen vinden wij terug in het Bank
van Leening-bedrijf, dat door de
Gemeenten wordt geexploiteerd en
door zekere particuliere Bank van
Leeninghouders, die echter aan zeer
strenge contrOle van de openbare
organen onderhevig zijn.
De Bank van Leening verstrekt credieten op onderpand van roerende
goederen, tegen een matige rente en
onder aftrek van een bepaald bedrag
voor administratiekosten. Zij verstrekt daarenboven voorschotten op
pensioenen en dergelijke; en verleent
ook wel kleinere credieten op borgstelling.
Zooals wij in alle domeinen van het
economische leven een concentratie
kunnen constateeren, zoo doet deze
zich ook voor in de financieele wereld ; hoe langer hoe meer worden
kleine banken opgenomen in groote.
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Desalniettemin kennen wij ook in ons
land, een vooral in de provincie, nog
vele privebankiers, die sedert tientallen jaren van vader op zoon hun
bedrijf uitoefenen en hun werkingssfeer bepalen tot het gewest, waarin
zij gevestigd zijn.
Er hapert wel eens wat. Het komt
voor, dat op gezette tijden, het economische apparaat hapert; wij zeggen dan, dat een crisis is ontstaan.
De oorzaak van een zoodanige crisis
is in laatste instantie gelegen in overproductie; er wordt namelijk ten gevolge van het economische systeem,
waarin wij leven, geproduceerd, niet
naar de werkelijke behoeften van de
consumenten, maar naar de winstmogelijkheden voor de producenten.
Zoodra de crisis-toestand is ingetreden, tracht de oorzaak, die haar
bewerkstelligde, zichzelf op te heffen :
de productie wordt kunstmatig beperkt, geproduceerde waren worden
vernietigd, er ontstaat werkloosheid,
die wederom verminderde koopkracht van den consument beteekent en van onderaf doordringt naar
boven; en het geheel dier verschijnselen roept een wantrouwen te voorschijn,een algemeene onzekerheid,een
malaise.
Herstelt het evenwicht zich niet spoedig tangs de normalen weg, dan grijpt
de staat in, op instigatie van belanghebbenden, die hij vertegenwoordigt. De Staat sluit de grenzen
voor waren uit andere landen of belast die, bij invoer met een zeer hoog
invoerrecht ; dat ig de politiek, welke
wij protectie noemen, in tegenstelling met het normale principe van
den vrijhandel, die alleen maar heil
ziet in het vrije ruilverkeer tusschen
de ingezetenen der verschillende staten.
De Staat gaat verder: hij verleent
steun in den vorm van credieten aan
min of meer noodlijdende, doch —
theoretisch — in wezen gezonde takkan van bedrijf.
Hij kan ook van boven af, of door het
verbindend stellen van ondememers-
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afspraken, de productie beperken,
hetgeen men tegenwoordig met het
schoone woord „ordening" propageert.
De Staat kan nog verder gaan en zijn
toevlucht nemen tot inflatie: dat
is het in omloop brengen van bankpapier, uitgaande boven het in verhouding tot den aanwezigen goudvoorraad, wettelijk toegestane (het
tegenovergestelde proces heet: deflatie) of tot devaluatie: het verlagen van de nominate waarde van
het geld; en in beide gevallen wordt
deze manipulatie zichtbaar aan een
dating van de valuta, welke eenerzijds kunstmatig een verhoogde koopkracht, zij het zeer tijdelijk, teweegbrengt en anderzijds de positie van
den producent tegenover zijn buitenlandschen concurrent verstevigt, indien de Staat, waartoe die concurrent
behoort, niet tot het nemen van afweermaatregelen overgaat.
Dat alle deze middelen om een crisis
te bezweren in hun eigen toepassing
een veroordeeling vinden, spreekt;
zij geven een adempauze, doch zoo
niet de crisis, tangs natuurlijken weg,
zichzelf overwint, maakt een kunstmatig ingrijpen den toestand op den
duur nog slechts verwarder.
Een ander middel is de aanpassing:
zij is niet direct actief-ingrijpend
tegenover de crisis, maar heeft tot
doel, de gevolgen ervan dragelijk te
maken, te beproeven de volksgenooten zonder al te veel kleerscheuren
door den tijd van depressie heen te
brengen.
Zij gaat uit van de gedachte, dat de
behoeften te hoog opgeschroefd zijn,
dat de levensstandaard te hoog is.
Of dit zoo is, kan nagegaan worden
aan de hand van statistische gegevens, in den vorm van Prijsindexcijfers en waarin de prijzen van bepaalde artikelen worden vergeleken
met de prijzen van diezelfde artikelen
in een periode, die men voor normaal
wil of kan laten doorgaan. Uit zulke
cijfers kan blijken, dat het gemiddelde inkomen van den burger nog
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ruimschoots voldoende is om zijn
behoeften te bevredigen, dat hij alzoo
nog een offer kan brengen. Of aanpassing een pijnstillend middel is zal
moeten blijken ; behalve de vraag,
hoelang een crisis duren kan, spelen
daarbij nog factoren mede van
massa-psychologischen aard.
Wij keeren terug tot onszelven. Wij
hebben nu zoo een en ander gezien
omtrent onze algemeene verhoudingen tot de grootmachten der economie en het wordt tijd, ons even op
ons-zelf terug te trekken en de persoonlijke verhouding na te gaan,
welke bestaat tusschen ons, tusschen
die leden van de gemeenschap, die
ons het naast staan in de eerste plaats
en de geheele gemeenschap in de
tweede.
Verzekeren. De grondsiag van onze
samenleving is het gezin, waarin het
de rol van den echtgenoot en vader
is, dat gezin te onderhouden, dat
van de vrouw en moeder, het te verzorgen.
Zoolang de man, de vader leeft, kan
hij zijn rol vervullen, al naar de omstandigheden waarin het gezin verkeert. Maar dan?
Is hij in dienst van de gemeenschap,
van den Staat, of van zekere groote
particuliere lichamen, dan wordt in
het loon, dat hij voor zijn arbeid ontvangt, een pensioen verdisconteerd,
een persoonlijk pensioen voor hemzelf, wanneer hij een zekere leeftijdsgrens heeft bereikt, een pensioen voor
zijn weduwe en zijn minderjarige
kinderen, indien hij mocht komen te
sterven.
De zelfstandig-handeldrijvende, of
degene die in particulieren loondienst
is, heeft zelf voor zooiets als een pensioen te zorgen. Hij zal dus moeten
sparen. Maar de practijk leert, dat
de resultaten van individueel sparen
zeer wisselvallig zijn en daarom is
uit den nood der omstandigheden,
op dit gebied, een voren van samenwerking ontstaan, welken wij verzekering noemen en in dit speciale
geval dan : levensverzekering.
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Het principe der verzekering is een
principe van cooperatie. Verschillende individuen, welke zich willen
vrijwaren, zich willen dekken tegen
een bepaald risico, waaraan zij alien
blootstaan, de een eerder, de ander
later, sparen op te voren vastgestelde
voorwaarden met gelijke kansen op
baten, welke tengevolge van den
natuurlijken gang van zaken echter
het eene individu wel, het andere
niet toevloeien, zoodat het tekort
van den een wordt opgeheven door
het teveel van den ander en uiteindelijk een opheffing van belangen en
offers automatisch plaats vindt.
Wij kennen schadeverzekeringen,
welke aangegaan worden om mogelijk ontstane schade te vergoeden en
geldverzekeringen, welke aangegaan
worden om onder bepaalde omstandigheden over een som gelds te beschi kken.
De levensverzekering is een geldverzekering ; zij draagt een zeer speculatief karakter; zij is een kansovereenkomst, welke echter door de wet
is toegestaan. Zij kent vele vormen,
en vele variaties op elk van die vormen; de meest voorkomende is wel
die, waarbij bedongen wordt, de uitkeering van een bepaalde som op een
bepaalden leeftijd, of de uitkeering
daarvan aan de weduwe, bij mogelijk
eerder overlijden.
De levensverzekering kent vier personen, welke aan het sluiten van de
overeenkomst deelnemen. In de eerste plaats, de verzekeraar, die de verplichting op zich neemt, tegen ontvangst van de premie, te zijner tijd,
het verzekerde bedrag te betalen ;
dan de verzekerde, dat is degene, op
wiens Leven de overeenkomst wordt
gesloten; de verzekeringnemer, de
persoon, die de overeenkomst met
den verzekeraar aangaat en derhalve
verantwoordelijk is voor de premiebetaling en ten slotte de begunstigde:
hij aan wien de verzekeringsom zal
worden uitbetaald. De laatste drie
personen kunnen in een of in twee
personen vereenigd zijn : zoo kan de
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verzekeringnemer, gelijktijdig verzekerde en begunstigde zijn, of kan
de begunstigde tevens verzekeringnemer zijn, of de verzekeringnemer,
tevens verzekerde.
Een levensverzekering is een kansverzekering. Men weet niet, op welken leeftijd een bepaald individu zal
sterven en men weet derhalve niet,
of hij op het oogenblik dat de verzekerde som zal moeten worden uitbetaald, een voldoend bedrag aan
premies zal hebben betaald out die
som te dekken. Tegen abnormale gevallen beschermt de verzekeraar zich,
door veelal, vooral voor_ financieelbelangrijke verzekeringen, geneeskundig onderzoek van den verzekerde
te eischen, alvorens hij de verzekering aangaat; een tweede garantie
tegen overmatige risico's vindt hij
in de waarschijnlijkheidstabellen,
welke aan de hand der ervaring wiskunstig zijn samengesteld en waarin
de waarschijnlijk bereikbare leeftijd
van een normaal individu van elken
werkelijken leeftijd en gerangschikt
naar geslacht is te vinden ; op deze
basis kan de verzekeraar de premie
in overeenstemming brengen met
het risico.
De verzekeringnemer heeft risico's
van anderen aard: hij gaat een overeenkomst aan van langen duur en
heeft het grootste belang bij de solvabiliteit van zijn tegenpartij op het
oogenblik, dat die aan hare verplichtingen zal hebben te voldoen. Bij een
volkomen vrij levensverzekeringbedrijf zijn desillusies niet uitgebleven,
waarvan het publiek de dupe werd.
In 1922 heeft de Staat dan ook ingegrepen en door de Wet op het Levensverzekeringbedrijf, dit- bedrijf
onder zijn toezicht gebracht en strenge eischen gesteld aan hen, die bet
beroep van verzekeraar willen uitoefenen. Door de Verzekeringkamer
wordt, namens den Staat, een scherp
en doorloopend toezicht uitgeoefend
op de levensverzekeringbedrijven, op
de wijze waarop zij Naar vermogen beleggen, op hare algemeene gestie, enz.
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Er zijn tallooze andere verzekeringen,
welke beoogen de financieele nadeelen van bepaalde gebeurtenissen op
te heffen: men kan zich verzekeren
tegen kosten veroorzaakt door ziekte,
door ongevallen ; tegen schade ontstaan door brand, door hagel- en
regen en storm, door diefstal door
inbraak, door transport. In principe
komen zij alle op hetzelfde neer: zij
zijn kansovereenkomsten en berusten
op het principe van samenwerking,
van aanvulling van het tekort van
den een, door het teveel van den
ander.
Er is eigenlijk geen risico denkbaar,
waarvoor niet een verzekering zou
zijn te vinden, tegen betaling natuurlijk van een adequate en soms zeer
hooge premie. Men kan zelfs, indien
men daar bijvoorbeeld uit beroepsoogpunt belang bij heeft, zijn uiterlijk verzekeren.
Het document, dat de verzekeringnemer, in handers krijgt, ten bewijze
van de aangegane overeenkomst,
heet polls; bij schadeverzekeringen
kan deze polls aan toonder zijn, inplaats van op naam, zooals zij steeds
is bij levensverzekeringen.
Het komt voor, dat de verzekeraar
het door hem aangegane risico voor
zichzelf te hoog acht en een gedeelte
daarvan opnieuw verzekert bij een
ander verzekeraar; men noemt dat
herverzekering. Tegenover den verzekeringnemer blijft echter de eerste
verzekeraar aansprakelijk.
Bij schadeverzekeringen komt het
voor, dat de makelaar het risico
onderbrengt bij verschillende verzekeraars, elk voor een gedeelte. Zij
teekenen dan alien de polls, elk voor
het gedeelte van het risico, dat zij
op zich namen. Een zoodanige verzekering is op beurspolis gesloten.
Sparen. De individueele spaarder kan
over verschillende instellingen beschikken, waarvan de goede zijn aangesloten bij den Nederlandschen
Spaarbankbond, instellingen als de
Stedelijke Spaarbanken, de Nutsspaarbank en andere. Hi' kan ook
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van de diensten van de RijkspostSpaarbank gebruik maken.
De Rijkspostspaarbankbiedt het voordeel, dat de Staat zonder eenig voorbehoud de terugbetaling van de geldelijke inlagen aan de inleggers garandeert. Zij geeft een rente van 2.64%.
Ook minderjarigen en gehuwde vrouwen kunnen een spaarbankboekje
verkrijgen en zonder tusschenkomst
van ouders, voogden of echtgenoot
over hun tegoed beschikken.
De Rijkspostspaarbank neemt slechts
inlagen aan tot een bepaald maximum; komt de inlegger daarboven,
dan kan hij zijn tegoed omzetten in
een inschrijving in het Grootboek der
Nederlandsche Werkelijke Schuld.
Vadertje Staat. Wij hebben nu reeds
meermalen over den Staat gesproken. Over dien Staat zouden wij een
zeer geleerd betoog kunnen opzetten:
hebben niet alle philosophen hunne
aandacht aan dit begrip gewijd? Binnen het kader echter van dit overzicht hebben wij alleen maar met de
werkelijkheid van den Staat te maken. Het is de Staat, die de gemeenschap naar buiten vertegenwoordigt,
naar de zijde van andere gemeenschappen alzoo, maar anderzijds ook
naar binnen, tegenover de afzonderlijke individuen.
De Staat waarborgt den burgers de
handhaving van hunne rechten ; hij
legt hun daarentegen ook verplichtingen op; een van die verplichtingen
is bijvoorbeeld die tot deelname aan
den militairen dienst. Doch die verplichting is tot een slechts klein
aantal individuen beperkt van het
mannelijke geslacht, terwijl de Staat
bovendien sinds 1924 de gelegenheid
geeft om op grond van ernstige gewetensbezwaren van militairen dienst
te worden vrijgesteld en hiervoor in
de plaats langeren tijd bij niet-militaire takken van Staatsdienst werkzaam te zijn. Een algemeene en voor
alien geldende verplichting is die van
het betalen van belastingen; zij omvat de geheele bevolking en wordt wel
eens als de onaangenaamste ervaren.

Hoe betalen wij be-lasting

Wij betalen belasting. Belastingen
zijn te onderscheiden in directe en
indirecte belastingen. Tot deze
laatste behooren de accijnzen, de invoerrechten, het zegelrecht, het registratierecht, de dividend- en tantiemebelasting, enz.
Directe belastingen zijn die, welke
op geregelde tijdstippen en aan de
hand van kohieren worden geheven.
Zij omvatten de inkomstenbelasting,
de vermogensbelasting, de verdedigingsbelasting, de gemeentefondsbelasting, de personeele belasting en de
grondbelasting.
En hoe? Wij betalen inkomstenbelasting. De verplichting tot betalen
van inkomstenbelasting treft iedereen, die zich vOOr of op I Mei in het
land heeft gevestigd of er is geboren,
voor het op dien dag aanvangend belastingjaar. Belastingschuldig is echter slechts hij, wiens inkomen zoo
hoog is, dat aan de hand der bestaande wetgeving op dit gebied, daarover
belasting kan worden geheven.
Onder het inkomen van iemand wordt
verstaan, het totaal van wat hij, zuiver, geniet, uit de opbrengst van de
zoogenaamde bronnen van inkomen,
als hoedanig worden aangemerkt:
onderneming en arbeid, rechten op
periodieke uitkeeringen van het leven
afhankelijk; onroerende goederen ;
roerend kapitaal.
Het belastbare inkomen wordt vastgesteld na aftrek van een bepaald,
naar zekere omstandigheden wisselend, bedrag voor noodzakelijk levensonderhoud, en van een eventueelen
aftrek voor minderjarige kinderen,
voor zoover die zelf niet in de belasting zijn aangeslagen.
Wij betalen vermogensbelasting. Ten
minste wanneer wij een vermogen
bezitten, dat ten minste f 16.000,—
groot is. Onder vermogen is te verstaan het hebben van bezittingen,
welke geldswaarde hebben, op enkele
door de wet nader omschreven uitzonderingen na.
Wij betalen verdedigingsbelasting,
indien wij althans eigenaars zijn van
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een vermogen boven de / 50.000,—.
Wij betalen Gemeentefondsbelasting
en wij betalen die aan het Rijk, op
basis van onze inkomstenbelasting.
Deze belasting vervangt als het ware
de vroegere Gemeentelijke Inkomstenbelasting; uit haar opbrengst
keert het Rijk bijdragen uit aan de
verschillende Gemeenten, aan de
hand van een vastgelegd schema,
dat met de bijzondere omstandigheden van de gemeenten rekening
houdt.
Wij betalen personeele belasting. En
die wordt geheven over de huurwaarde, van het huis, dat wij bewonen, over het meubilair, dat daarin
aanwezig is, over dienstboden welke
wij houden, over paarden, motorrijtuigen, pleiziervaartuigen en biljarten, in het bezit waarvan wij ons
verheugen. Daarenboven kan de gemeente, waarin wij gevestigd zijn,
nog andere personeele belastingen
heffen. Maar het is het Rijk, dat de
belastingen incasseert en de opbrengst
dan weer aan de gemeente waar de
hefting is geschied, uitkeert.
Wij betalen grondbelasting, zoo wij
ten minste eigenaar zijn van grond,
waaronder wij hebben te verstaan
bebouwd of onbebouwd eigendom.
De grondbelasting, die ook door het
Rijk wordt geheven, komt echter
voor drie vierden ten goede aan de
betrokken gemeente.
Alle deze directe belastingen zijn opvorderbaar in zooveel gelijke termijnen, als er na de dagteekening van
het aanslagbiljet nog maanden van
het belastingjaar overblijven en met
dien verstande, dat op elken laatste
der maand een termijn vervalt. De
wet kent enkele uitzonderingen op
dien regel en stelt bijvoorbeeld, de
belasting in haar geheel en onmiddellijk onvorderbaar bij faillissement
van den belastingschuldige, bij beslaglegging namens het Rijk, of wanneer er vrees bestaat voor verduistering van zijne goederen door den
schuldige.
Wordt de belasting niet op tijd be-
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taald, dan worden wij op de vingers
getikt. De ontvanger stuurt den nalatige een aanmaning met het verzoek, alsnog binnen tien dagen te betalen. Helpt ook dat niet, dan volgt
een dwangbevel, hetwelk den nalatige sommeert binnen twee dagen
hoofdsom en de inmiddels ontstane
kosten te betalen, bij gebreke waarvan overgegaan zal worden tot inbeslagneming en verkoop van zijn
roerende en onroerende goederen;
een zoodanig executie kan geschieden zonder dat daartoe een vonnis
vereischt is.
Daarenboven geeft het dwangbevel
het recht, om den schuldenaar, zonder dat daartoe eenig vonnis noodzakelijk is, bij lijfsdwang tot betaling te verplichten. De machtiging
van den minister is daarbij echter
van noode.
Natuurlijk vergeet de Staat ook de
belangen van zijn onderhoorigen niet.
Wie zich bezwaard acht door een
bepaalden aanslag kan daartegen in
verzet komen. Zoo kent de wet ook
het verzet tegen de executie en eventueel zelfs de kwijtschelding van de
betaling van belastingen.
Zonder de veelomvattende materie
van de indirecte belastingen te gaan
exploreeren, kunnen wij toch aan een
paar waarvan eenige aandacht wijden.
De Wegenbelasting wordt geheven
voor het rijden met een motorrijtuig
op den openbaren weg. Als grondslag wordt hierbij genomen het gewicht van dat rijtuig. Rijtuigen, die
behooren tot den voorraad van fabrikanten of importeurs, of gebruikt
worden door zekere openbare diensten, nader in de wet omschreven,
alsmede zulke, die uitsluitend in
dienst van het eigen landbouwbedrijf
worden gebruikt, en alleen om daar
te komen van den openbaren weg
gebruik maken, vallen buiten deze
belasting.
De Successiebelasting wordt geheven
over de waarde van hetgeen geerfd
wordt of door schenking wordt verkregen.
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De Zegelbelasting kent verschillende
vormen : het formaatzegel is afhankelijk van de oppervlakte van het
betrokken papier; het kwitantiezegel
ten bedrage van tien cents is een
uniform-zegel; er bestaat een speciaal
en onderling afwisselend tarief voor
het zegelen van schuldbekentenissen,
beleeningsakten, connossementen,
vrachtbrieven, verzoekschriften, polissen, wissels en ander handelspapier,
overeenkomsten van huur en verhuur; en er zijn effectenzegels.
De Omzetbelasting, welke de nieuwste van onze belastingen is, en bestemd om een zeer groot bedrag in
de schatkist binnen te brengen, wordt
geheven op het eindproduct.
Krljgen wlj daarvoor lets terug? De
Staat beschikt alzoo over een niet
onaardig inkomen. Wat doet hij
daarmede? Wel, hij wendt dit aan
ter verzorging van de staats-huishouding. Hij betaalt er zijn dienaren
en zijn vertegenwoordigers mede; hij
houdt de landsverdediging in stand;
hij zorgt voor het onderwijs van de
kinderen zijner ingezetenen; hij voldoet aan de verplichtingen welke ontstaan zijn uit de sociale wetgeving;
hij maakt het leven comfortabel ; hij
legt wegen aan, doet werken uitvoeren ; en zooals de Staat dit doet in het
groot, zoo doen dit de Provincie en
de Gemeente op beperkter schaal,
binnen haar eigen grenzen. De bemoeiingen der Gemeente zijn wel die,
welke wij als de ons naaste ervaren :
de gemeente immers zorgt voor de
dagelijksche behoeften der burgers:
hoe zouden wij ons een gemeenschap
kunnen denken zonder al die takken
van dienst, welke steeds gereed staan,
om het den burger gemakkelijk te
maken en, waar het moet, zijn belangen te verdedigen en zijn rechten?
Is de Staat buiten ons? Behoeven wij
nu maar den Staat, de Provincie, de
Gemeente, ons onbeperkt vertrouwen te schenken? Gaat het ons niet
aan, op welke wijze de gelden, welk
wij met zijn alien hebben opgebracht,
worden besteedt? Integendeel.
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De Staat en zijn organen vertegenwoordigen ons, maar elk van ons, bepaalt mede dien Staat, oefent zijn
invloed op den gang van zaken uit
en heeft het recht van contrOle en
critiek, binnen de door de wet — en
dat is weer: door ons — vastgestelde
normen.
Hoe worden wij geregeerd? De regeeringsvorm van ons land is die van een
constitutioneele, erfelijke monarchie.
Het hoogste gezag berust in handen
van den Koning of van de Koningin,
die zijne of hare ministers benoemt,
welke tegenover de volksvertegenwoordiging (de Staten-Generaal) voor
het regeeringsbeleid verantwoordelijk zijn. De persoon van den Monarch is onschendbaar en hij draagt
geenerlei verantwoording voor eenige
regeeringsdaad.
In anderen zin kunnen wij zeggen,
dat onze regeeringsvorm een democratische regeeringsvorm is, omdat
hij bepaald wordt door het totaal van
de volksgenooten.
De Monarch benoemt de ministers;
deze ministers, die met elkaar het
Kabinet vormen, worden nu niet
maar willekeurig benoemd, doch
meestal zoo, dat een vruchtbare samenwerking tusschen het Kabinet
en de Staten-Generaal te verwachten
is. In een tegenovergesteld geval zou
trouwens niet te regeeren zijn, daar
de Staten-Generaal door het verwerpen van de Begrooting de Regeering
steeds zouden kunnen beletten over
de middelen te beschikken om haar
voornemens tot daden te maken. De
Regeering kan op elk oogenblik door
de Staten-Generaal ter verantwoording worden geroepen en anderzijds
mag zij zich niet bewegen buiten
zekere normen, welke in de Grondwet zijn vastgelegd en in de wetten
welke daaruit zijn afgeleid.
De Regeering is niet bij machte wetten uit te vaardigen ; daartoe heeft
zij onvoorwaardelijk de medewerking
van de meerderheid van elke der twee
Kamers noodig, die het geheele yolk
vertegenwoord i gen.
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De Staten-Generaal bestaan uit de
Tweede Kamer, welke 100 leden telt;
en uit de Eerste Kamer, welke er 50
heeft. De leden van de Tweede Kamer
worden gekozen door alle Nederlandsche ingezetenen, die den leeftijd
van 25 jaar hebben bereikt, en deze
verkiezing vindt plaats bij algemeen,
enkelvoudig en geheim stemrecht. De
leden van de Eerste Kamer daarentegen, worden gekozen door de Provinciale Staten, welke op hunne
beurt door de ingezetenen der Provincies zijn gekozen. Een zoodanige
wijze van verkiezing noemt men:
een getrapte verkiezing.
De voomaamste garantie, welke de
burgers der West-Europeesche democratieen bezitten ten aanzien van de
handhaving van hunne rechten en
vrijheden is gelegen in het principe
van de scheiding der machten ; was
het, bijvoorbeeld in autocratisch geregeerde staten zoo, dat de Monarch,
die de wetten maakte, tevens voor
de uitvoering ervan zorg had te dragen en de overtreders opspoorde en
bestrafte, het is in deze democratieen
zoo, dat de wetgevende macht, geheel gescheiden is van de uitvoerende
en beide op hunne beurt geheel gescheiden zijn van de rechterlijke.
De wetgevende macht immers berust
in handen van de Staten-Generaal,
de Volksvertegenwoordiging alzoo;
wij zullen zoo meteen zien, hoe de
practische werking van den legislatieven arbeid is.
De uitvoerende macht berust bij de
regeering, maar de Kamers kunnen
op de wijze, waarop de Regeering
haar taak uitvoert controle en critiek
uitoefenen, die Regeering ter verantwoording roepen, en zoo zij er niet
in slaagt, zich van blaam te zuiveren,
haar het regeeren onmogelijk maken.
De rechterlijke macht ten slotte, die
belast is met het opsporen en bestraffen van overtreders van de wet,
is geheel onafhankelijk van de wetgevende, zoowel als van de uitvoerende macht en zij is aan geen van
beide, eenige verantwoording ver-
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schulcligd. Zij voert haar taak uit aan
de hand van het in de wet neergelegde recht.
Een wet wordt geboren. Het komt
practisch slechts bij uitzondering
voor, dat een lid der Volksvertegenwoordiging het initiatief neemt, een
wetsontwerp in te dienen. Meestal
wordt een nieuwe wet op het departement van den betrokken Minister
uitgewerkt, waama omtrent haar inhoud advies wordt ingewonnen bij
den Raad van State, een adviseerend
lichaam, dat onder Voorzitterschap
staat van den Monarch.
Dan wordt het wetsvoorstel aan de
Tweede Kamer aangeboden, welke
het vooreerst in door haar en uit haar
midden gevormde speciale afdeelingen, dat voorstel laat onderzoeken.
Elke afdeeling heeft haar rapporteur,
die de opmerkingen en de critiek van
zijn afdeeling aanteekent. Met die
van de andere rapporteurs, thans
vereenigd als commissie van rapporteurs wordt het geheel van die op
merkingen en van die critiek verwerkt tot een voorloopig verslag. Op
dit verslag antwoordt de minister met
een Memorie van Antwoord ; of de
Minister weerlegt de geopperde be
zwaren, of hij neemt die voor een ge
deelte over, wijzigt zijn ontwerp overeenkomstig en legt die veranderingen
neer in een nota van wijzigingen.
Zoo komt het voorstel in de Tweede
Kamer aan de orde. De Kamer heeft
nu nog het recht van amendement,
dit is het recht nog verdere wijzigingen voor te stellen.
Wordt het wetsontwerp aangenomen, dan wordt het naar de Eerste
Kamer doorgegeven, die het te behandelen krijgt, doch het recht van
amendement niet heeft. Is de meerderheid van de Eerste Kamer eveneens voor aanneming van het ontwerp, dan is het ontwerp na de
verkregen sanctie van een Monarch
en het contra-sein van den betrokken minister, tot wet geworden.
Hoe controleeren de Staten-Generaal?
Het scherpste wapen, dat de leden
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der Staten-Generaal bezitten, is het
recht van interpellatie.
Daarnaast hebben de leden het recht
de Regeering schriftelijk vragen te
stellen omtrent uitingen van haar
beleid.
De leden der Staten-Generaal zijn
onschendbaar ten aanzien van handelingen, welke zij in die hoedanigheid plegen. Deze onschendbaarheid
kan enkel door het college waartoe zij
behooren worden opgeheven. Men
noemt dit: de parlementaire immuniteit.
De lagere organen. Het land is verdeeld in provincies: deze provincies
worden bestuurd door de provinciale Staten, een vertegenwoordiging
van de ingezetenen van het gewest,
die uit hun midden een college kiezen,
dat met de dagelijksche leiding is
belast en dat wij Gedeputeerde Staten noemen. In elke provincie is een
door den Monarch benoemd Commissaris aangesteld, die de Regeering vertegenwoordigd en van rechtswege als voorzitter der besturende
colleges optreedt.
In de Gemeenten is het de burgemeester, die door den Monarch benoemd, de Regeering vertegenwoordigt en het voorzitterschap van den
Gemeenteraad, welke door de ingezetenen is gekozen, waarneemt. Als
vertegenwoordiger der Regeering is
de Burgemeester hoofd van de politie
en als zoodanig uitsluitend verantwoording verschuldigd aan deze Regeering. De Gemeenteraad verkiest
uit zijn midden de wethouders, welke
samen met den burgemeester het
College van Burgemeester en Wethouders uitmaken en met het dagelijksche bestuur van de gemeente zijn
belast.
Wie behoort tot „wij"? tot de kiezers?
Zooals wij reeds zagen, is kiesgerechtigd ieder, man of vrouw, die Nederlander is en Nederlandsch ingezetene
en den leeftijd van 25 jaar heeft bereikt. (Voor verkiezingen voor de Gemeenteraden is deze leeftijdsgrens 30
jaar). De Wet kent hierop enkele uit-

Wie behoort tot de kiezers

zonderingen, die slechts hen betreffen, die op bepaalde, door de wet
nailer omschreven wijzen, met de
justitie in aanraking zijn geweest.
En hoe kiezen wij? De lijst der kiezers, de kiezerslijst, wordt telken jare
in elke gemeente door het gemeentebestuur vastgesteld. Een ieder heeft
het recht, zich ervan te overtuigen,
of hij op deze lijst voorkomt en eventueel de noodige stappen te dien aanzien te verrichten.
Er wordt gekozen naar een stelsel
van kringen. Het land is in 18 kieskringen verdeeld, en elke kring wederom in een aantal stemdistricten.
In elk district is een stembureau gevestigd, in elken kieskring een hoofdstembureau dat de uitslagen van de
stembureaux verzamelt en deze door
geeft naar het Centraal Stembureau
in den Haag.
De kiezer begeeft zich op den dag
der verkiezing, daartoe door den burgemeester opgeroepen, naar het stembureau van zijn district, neemt daar
van den voorzitter van dat bureau,
een stembiljet in ontvangst, begeeft
zich daarmede naar een daartoe bestemden lessenaar en maakt het vakje, staande tegenover den candidaat
aan wien hij zijn voorkeur geeft, rood.
Hij vouwt het briefje dan op en werpt
dit in de stembus.
De kiezer is niet alleen gerechtigd,
doch hij is tevens verplicht, zich op
den dag der verkiezing naar het stembureau te begeven. Nalatenschap in
dezen is strafbaar, zoo niet een geldige reden daartoe kan worden opgegeven.
Het systeem, der verkiezingen in ons
land is dat van de evenredige vertegenwoordiging. Met andere woorden, elke der verschillende partijen
heeft recht op een aantal zetels in
verhouding tot het door haar behaalde aantal stemmen. De techniek
van dit systeem, een vrij ingewikkelde, is vastgelegd in de wet.
Zij, die in aanmerking wenschen te
komen om gekozen te worden, laten
daartoe een door minstens 25 kiezers
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onderteekende candidatenlijst indienen. In de practijk worden zulke lijsten ingediend door de politieke partijen, vereenigingen alzoo van burgers, die eenzelfde doel nastreven.
Wij hebben elk onze partij — of niet.
Ons land heeft het genoegen beleefd,
steeds een bonte schakeering van
partijen te bezitten. Onze landaard
zal daar wel niet vreemd aan zijn,
hoewel het telkens weer blijkt, dat
kleine, of een-mans-partijen bij verkiezingen slechts een uiterst geringe
kans maken. Er zijn trouwens maatregelen in voorbereiding, om het euvel
der al te kleine partijen te bestrijden,
daar zij natuurlijk slechts een versnippering van het stemmenmateriaal ten gevolge hebben, dat grootendeels verloren gaat.
Tot de groote leidende partijen in
Nederland kunnen wij rekenen:
De Christelijk-Historische partij.
De Anti-Revolutionnaire Partij.
De Roomsch-Katholieke Staatspartij.
De Liberale Staatspartij „De Vrijheidsbond".
De Sociaal-Democratische Arbeiderspartij.
De Vrijzinnig-Democratische Partij.
De Communistische Partij.
Van de kleinere partijen noemen wij
alleen :
De Hervormd-Gereformeerde Staatspartij.
De Gereformeerde Staatspartij.
De Plattelandersbond, een organisatie van boeren ; deze drie partijen
brachten het tot een minimale vertegenwoordiging in de Staten Generaal.
DeOnafhankelijk Social istische Partij,
De Revolutionnair-Socialistische Partij.
In de laatste jaren zijn enkele partijen ontstaan, als Nationaal Herstel ;
De Nationaal-Socialistische Beweging en verschillende fascistische organisaties.
De Staat en de andere Staten. De
Staat, wij zeiden het reeds, vertegenwoordigt de gemeenschap tegenover
elk der individuen,welke die gemeen-
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schap uitmaken en onder contrOle
van die individuen. Hij vertegenwoordigt de gemeenschap eveneens
naar buiten, tegenover andere gemeenschappen alzoo, die hun uitdrukking hebben gevonden in andere Staten.
Het is van oudzher de gewoonte, dat
het staatshoofd zich permanent laat
vertegenwoordigen bij staatshoofden
van bevriende mogendheden. De
groote mogendheden kennen ambassadeurs; ons land kent enkel gezanten, gevolmachtigde ministers en
zaakgelastigden. Zij worden benoemd
door den Monarch en geaccrediteerd
bij het Staatshoofd waarbij zij dezen
zullen vertegenwoordigen. Zij vangen hun werkzaamheden aan door
het overhandigen hunner geloofsbrieven aan dat Staatshoofd, waarbij
zij worden voorgesteld door den Minister van Buitenlandsche Zaken van
de Mogendheid, waar zij hun ambt
zullen uitoefenen.
De taak der Gezanten is conversaties
te houden, ter bevordering van de
vriendschappelijke verbindingen tusschen het land, dat zij vertegenwoordigen en dat waarbij zij zijn geaccrediteerd. Zij houden hunne Regeering
op de hoogte van wat er in het land
van hun werkkring omgaat; zij bevorderen den handel en de industrie
van hun land; zij beschermen de
onderdanen uit hun Vaderland, die
zich in het land waar zij geaccrediteerd zijn mochten bevinden, zoo
deze bescherming van noode hebben;
zij leiden bij wrijvingen tusschen de
Regeeringen, diplomatieke besprekingen ter oplossing van mogelijke
geschillen. En hoezeer hunne positie
op wederzijdsche vriendschap is gegrondvest, blijkt uit het feit, dat bij
een conflict, dat niet op normale wijze
kan worden opgelost, zij door hunne
Regeeringen teruggeroepen worden,
hetgeen veelal een inleiding tot daadwerkelijke vijandelijkheden beteekent.
Zij worden geassisteerd door attaches,die een specialen tak van dienst
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den militairen bij voorbeeld,den luchtvaartkundigen, den handel, voor hunne rekening nemen door legatieraden
en door verder personeel zonder titel.
Zij houden verblijf in daartoe gekochte of gehuurde perceelen, welke
beschouwd worden te zijn, als territorium van het land, dat zij vertegenwoordigen ze zijn derhalve onaantastbaar en onschendbaar is de
grond die tot hun legatie behoort
voor de machten van het land, waarbij zij zijn geaccrediteerd.
Het geheel van de bij een bepaald
Staatshoofd, geaccrediteerde gezanten, noemen wij het corps diplomatique, en de oudste in jaren van zijn
leden is van rechtswege de Deken
(Doyen) van dit corps.
Bij eventueele gezamenlijke stappen
van de verschillende diplomatieke
vertegenwoordigers, bij het gezamenlijk opluisteren van bepaalde plechtigheden door dit Corps, geschiedt
dit onder lediding van den Doyen.
Behalve deze diplomatieke vertegenwoordiging, heeft elke mogendheid
in de landen, waarmede zij vriendschappelijke relaties onderhoudt, haar
speciale handelsvertegenwoordiging.
Deze handelsvertegenwoordiging
wordt waargenomen door consuls,
welke evengoed diplomatieke ambtenaren kunnen zijn als particulieren,
waarvan de laatsten niet steeds de
nationaliteit bezitten van het land,
dat zij vertegenwoordigen. Deze
particuliere consuls beschouwen hun
werkkring veelal als een eereambt,
waarvoor zij in dat geval ook geen
honorarium verlangen. Zij worden
dan gerecruteerd onder kooplieden,
financiers en dergelijken, van naam,
in de plaats hunner inwoning.
De consuls behartigen vooral de
handelsbelangen van het land, dat
zij vertegenwoordigen; maar tot hun
taak behoort ook alles wat met passen en visa te maken heeft, en met de
bescherming van onderdanen der
nationaliteit, welke zij dienen.
Zij vertegenwoordigen eveneens hunne regeering bij zekere plechtigheden,
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waarbij niet een gezant tegenwoordig
is of zijn kan.
Het Parlement der Staten. De betrekkingen van de verschillende Staten
onder elkaar werd, nog niet langer
dan twintig jaar gele gen, geregeld
door een onderling vastgesteld Volkerenrecht, dat echter geen toepassing van sancties kende, zoodat elke
mogendheid zich vrijelijk daaraan
onttrekken kon en door een stelsel
min of meer geheime, onderlinge verdragen, bondgenootschappen, en dergelijke, waarin deze Staten een veiligheids-garantie tegenover elkaar beproefden te vinden.
De na den wereldoorlog, op initiatief
van President Wilson, opgerichte
Volkenbond, heeft beproefd, daaraan een einde te maken, en wel, door
de verschillende mogendheden samen
te brengen, onderlinge verplichtingen
op te leggen ten aanzien van de oplossingen van conflicten het Internationale Gerechtshof in den Haag
een vast-omlijnde taak te geven, ten
aanzien van geschillen, welke niet
facultatief, maar dwingend, daaraan
moeten worden voorgelegd en het
mogelijk maken van sancties, van
economischen aard aanvankelijk,
van militairen aard, zoo daaraan
niet meer te ontkomen is, in de
tweede, tegenover mogendheden, die
zich aan hunne verplichtingen onttrekken.
Het spreekt, dat een zoo grootsche
gedachte, niet zonder moeilijkheden
kon worden verwezenlijkt en dat,
datgene wat practisch te bereiken
viel, nog slechts van zeer primitieven
aard is.
Een moeilijkheid was reeds gelegen
in de omstandigheid, dat in het instituut aanvankelijk kon worden gezien een bondgenootschap van de
overwinnaars van den oorlog tegenover de overwonnenen.
Langzamerhand heeft de Volkenbond wel de reden van zijn bestaan
bewezen, en meer dan een conflict
heeft hij reeds weten op te lossen op
vriendschappelijke, minnelijke ma-
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nier, waar anders wapengeweld zou
hebben moeten beslissen.
Dat hij niet altijd het succes heeft
gehad, dat sommigen meenden van
hem te moeten verwachten, ligt
eenerzijds in de tegenstrijdige belangen van zijn leden, anderzijds in
een gebrek aan wezenlijke, dus militaire, macht.
Het wezen van den Volkenbond is
vastgelegd in een constitutie, welke
Handvest heet. Als organisatie kent
de Volkenbond een Algemeene Vergadering, waarin al zijn leden zijn
vertegenwoordigd; een permanenten
Raad, waarin de Groote Mogendheden steeds zitting hebben, bijgestaan door negen andere, om de Brie
jaren wisselende, andere mogendheden ; een Permanent Secretariaat
te Geneve gevestigd en dat de loopende zaken van administratieven
card afdoet; verschillende commissies, die elk de hun voorgelegde vragen te bestudeeren hebben en te
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trachten ten aanzien van die vragen
tot een vergelijk te komen, dat dan
door de algemeene vergadering kan
worden bekrachtigd.
Als autonome Volkenbondsorganisaties, kennen wij het Internationale
Arbeidsbureau, te Geneve; het Internationale Gerechtshof in den Haag
en het „Institut pour la Cooperation
Intellectuelle" (Instituut voor intellectueele samenwerking) te Parijs.
Het aandeel, dat Nederland in het
Volkenbondswerk heeft genomen,
behoeven wij hier niet aan te geven;
de lezer kent het uit de geschiedenis
der naoorlogsche jaren. Dat dit aandeel mede door hem werd bepaald,
moge zijn gevoel van eigenwaarde
versterken ; door deel te nemen aan
het staatsleven van zijn eigen gemeenschap, heeft hij tevens de
groote zaak der Menschheid gediend, langs hoe onnaspeurlijke
wegen, naar zijn besef, zulks dan
ook is geschied.

X. Wij bewegen ons in de maatschappij
en kennen de wet
Wielding. Recht is het geheel van
afdwingbare regels, waamaar men
zich in de maatschappij moet gedragen. Zulke regels noemt men normen.
Buiten de rechtsnormen kent men
ook nog fatsoens-, zedelijkheids- en
godsdienstige normen, doch, terwip
men iemand, wien het niet kan schelen voor fatsoenlijk, onzedelijk of ongodsdienstig te worden aangezien,
niet kan dwingen iaatstgenoemde
normen na te leven, heeft daarentegen de rechtsnorm dwingende kracht.
Men verdeelt het recht in a) objectief en b) subjectief recht. Objectief
recht vomit het geheel van rechtregels, waamaar men zich heeft te
gedragen en subjectief recht het geheel van bevoegdheden, daaruit
voortvioeiende.
De normen van het objectieve recht

zijn vervat in 1) wettenrecht en 2)
gewoonterecht.
Men kan „wet" opvatten als een voorschrift, gemaakt door den Koning en
de Staten-Generaal (de enge beteekenis), doch ook als elk voorschrift,
gegeven door een hooger of lager overheidsorgaan (de ruimere beteekenis).
Men kan van gewoonterecht spreken,
wanneer een bepaalde gedragslijn
herhaaldelijk en gedurende een niet
te kort tijdsverloop is toegepast.
Ons hedendaagsche recht in Nederland is voor verreweg het grootste
deel wettenrecht; artikel 3 van de
Algemeene Bepalingen der Wetgeving
van het Koninkrijk zegt, dat gewoonte geen recht geelt dan alleen wanneer de wet er naar verwijst.
Men onderscheidt voorts het recht in
a) Privaat- en b) Publiekrecht. Pri-
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vaatrecht regelt de rechtsbetrekkingen tusschen de burgers onderling;
Publiekrecht regelt de rechtsbetrekkingen tusschen den Staat of zijn
onderdeelen, zoo deze als overheidsorgaan optreden.
Onder het privaatrecht vallen : 1)
Burgerlijk recht, 2) Handelsrecht en
3) Burgerlijk procesrecht.
Sub 1) regelt de rechtsbetrekkingen
tusschen de burgers onderling, zoo
hun rechtsverhouding niet tot onderwerp heeft een zaak van Koophandel.
Wat een zaak van Koophandel is, en
wat Kooplieden zijn, regelt het Wetboek van Koophandel uitvoerig.
Sub 2 regelt dezelfde rechtsbetrekkingen, wanneer deze een zaak van
Koophandel betreff en.
Sub 3) geeft aan hoe men de rechten,
uit het Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Koophandel voortspruitende, moet handhaven.
Daarom noemt men ook de rechtsregelen, die bevoegdheden geven, als
sub 1) en 2) materieel recht, terwij1
het procesrecht, hetwelk dient ter
handhaving Bier bevoegdheden formeel recht wordt genoemd.
Onder publiek recht vallen 1) Strafrecht,2) Strafprocesrecht en 3) Staatsrecht.
Sub 1) noemt op de handelingen,
welke de Overheid met straf bedreigt.
Sub 2) geeft aan hoe de overtreder
berecht moet worden.
Sub 3) geeft het geheel van regelen
betreffende de organisatie van den
Staat en diens onderdeelen.
Straf- en Staatsrecht zijn materieel
publiek recht; het Strafprocesrecht
is formeel publiek recht.
Waar de meest voorkomende rechtsquaesties zich meestal op het terrein
van Burgerlijk- en Handelsrecht bevinden, zullen deze in eerste instantie
worden besproken terwijI, als er nog
gelegenheid overblijft, of en toe een
woordje aan andere zaken zal worden
gewijd.
Burgerlijk recht. Het eerste Boek van
het Burg. Recht handelt over personen.
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Men onderscheidt 1) natuurlijke personen, d.w.z. alle levende menschen
en 2) rechtspersonen, d. w.z. fictief
gedachte personen, die verplichtingen kunnen aangaan en bezittingen
en schulden kunnen hebben, en die
toch geen levende menschen zijn.
Men verdeelt hen in a) vereenigingen
en b) stichtingen. Een vereeniging
met rechtspersoonlijkheid is een door
de wet in het leven geroepen wezen
dat rechten en verplichtingen kan
hebben, los van de personen der leden.
Wanneer het bestuur van zulk een
vereeniging verplichtingen aangaat,
verbindt het daardoor niet de leden,
maar de fictieve persoon, de rechtspersoon.
Onder een stichting verstaat men
een afgezonderd vermogen voor een
bepaald doel.
In een enkel geval kan een natuurlijk persoon rechten en verplichtingen hebben al leeft deze nog niet,
want het kind, waarvan eene vrouw
zwanger is, wordt, zoo vaak het belang ervan het eischt, als reeds geboren aangemerkt ; vaak wordt dan
een curator voor de ongeboren vrucht
benoemd.
Burgerlijke Staat. Onder den burgerlijken staat van een persoon verstaat
men iemands algemeene rechtspositie. De feiten, hiervoor van belang
zijn : 1) geboorte, 2) erkenning, 3)
huwelijk, 4) echtscheiding en 5) dood.
Tot vaststelling van den burgerlijken
staat der personen dienen de acten
van den Burgerlijken Stand, welke
in de betreffende zes registers worden bijgehouden. Deze registers zijn :
1) van geboorten. 2) van huwelijksaangiften, 3) van huwelijksafkondigingen, 4) van huwelijkstoestemmingen, 5) van huwelijken en echtscheidingen en 6) van overlijden.
Deze regelingen zijn in het Burgerlijk
Wetboek vervat, waar zij, als zijnde
administratieve regelingen, niet thuis
behooren. In Indie heeft men dan
ook deze regelingen buiten het Burg
Wetb. in een afzonderlijk reglement
ondergebracht.

Het huwelijk

579-580

Het huwelijk. Ten aanzien van het

huwelijk onderscheidt men a) het
huwelijksrecht en b) het huwelijksgoederenrecht.
Sub a) is het geheel van regelen betreffende het sluiten en ontbinden
van huwelijken ; sub b) regelt de
vermogensrechtelijke betrekkingen
tusschen de echtgenooten.
Om te kunnen trouwen moet de man
minstens 18 en het meisje minstens
16 jaar (in India! 15 jaar) zijn; de
Koning (in Indie de GouverneurGeneraal) kan van deze bepaling
dispensatie verleenen.
Minderjarigen hebben steeds de toestemming der beide ouders noodig;
meerderjarigen jonger dan 30 jaar
hebben eveneens de toestemming der
ouders om te kunnen trouwen van
noode, doch kunnen, zoo de ouders
weigeren de tusschenkomst van den
Kantonrechter inroepen. Binnen de
drie weken na den dag, waarop bedoelde tusschenkomst door de aanstaande echtgenooten is ingeroepen,
zal de kantonrechterde weigerachtige
ouders, benevens hun kind bij zich
ontbieden en zijn tusschenkomst verleenen tot eene minnelijke schikking.
Blijven de ouders bij hun weigering
volharden, of wanneer zij niet verschijnen kan het kind trouwen, echter in het eerste geval niet eerder dan
drie maanden na den dag der verschijning van de ouders.
Ten aanzien van ouders, die uit de
ouderlijke macht zijn ontzet, geldt
dat deze, zoo het kind nog minderjarig is, eveneens hunne toestemming
moeten geven tot het huwelijk, doch
dat bij weigering er dan beroep op
den rechter mogelijk is.
Natuurlijk erkende kinderen hebben
op den voet als bier beschreven eveneens de toestemming der erkennende
ouders noodig.
Zoo er geen ouders zijn moet de toestemming der grootouders worden
gevraagd.
Indien de grootouders of de erkennende ouders van een natuurlijk kind
weigeren, geeft de wet eenigszins in-
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gewikkelde regels, die in het kort
hierop neerkomen dat, zoo het kind
minderjarig is en de grootouders, of
de erkennende ouders het met den
voogd eens zijn, er niets tegen de
weigering te doen is, anders wel.
Voorts zijn vereischten tot het aangaan van een huwelijk dat men niet
reeds gehuwd is (bigamie) en dat men
zijn vrije toestemming geeft.
In theorie zijn huwelijken tusschen
familieleden en aanverwanten tot en
met oom of tante en neef of nicht
verboden, zoo ook de huwelijken
tusschen zwagers en schoonzusters,
doch in de practijk is alleen van het
huwelijksverbod tusschen personen
die aan elkaar in de rechte lijn verwant zijn, zooals ouders en kinderen,
grootouders en kleinkinderen, zoo
ook tusschen broeder en zuster geen
dispensatie te verkrijgen, terwijl,
merkwaardigerwijs ook van het huwelijksverbod tusschen stiefkinderen
en stiefouders geen dispensatie mogelijk is.
Huwelijken tusschen personen, die
elkaar te na in den bloede bestaan
noemt men bloedschennige huwe.
lijken. De R.K. Kerk strekt het begrip van bloedschande veel verder
uit dan onze wet en veroordeeld huwelijken tusschen personen, die elkaar tot den achtsten graad bestaan.
Wat zijn bloedverwanten en wat zijn
aanverwanten? Bloedverwanten zijn
personen die een gemeenschappelijke
stamvader hebben ; aanverwantschap
is de betrekking die er bestaat tusschen iemand en de bloedverwanten
van diens echtgenoot. Zoo zijn de
echtgenooten van twee zusters niets
van elkaar, al brengt het spraakgebruik vaak mede hunne verhouding als zwagerschap te betitelen. De
broeder van iemands echtgenoot is
echter, als zijnde een bloedverwant
van dien echtgenoot, wel een zwager.
De vrouw kan geen huwelijk aangaan
binnen de 300 dagen na de ontbinding van een vorig huwelijk; dit is
om onzekerheid van het vaderschap
bij kinderen, na de ontbinding des
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huwelijks uit te sluiten. Het:huwelijk
kan niet worden voltrokken dan minstens tien dagen na de afkondiging;
hebben partijen een jaar na de afkondiging laten verloopen, dan is de
afkondiging niet meer van kracht en
moet dus opnieuw geschieden.
De wet noemt verschillende personen,
die een huwelijk kunnen sluiten ; dit
komt niet vaak voor.
Trouwbeloften zijn niet bindend en
de verbreking ervan kan aan de
teleurgestelde partij geen recht geven
om schadevergoeding te eischen wegens o.a. verlies van eene betere positie, die die partij door den huwelijkschen staat zou hebben verkregen.
In het buitenland, vooral in Frankrijk, Engeland en de Vereenigde Staten wordt bij verbreking van trouwbeloften door den man aan het teleurgestelde meisje bijna altijd een „smartegeld" toegekend, hetgeen vaak tot
bedenkelljke chantagepractijken aanleiding geeft.
Heeft echter de huwelijksafkondiging
voor het verbreken der trouwbelofte
reeds plaats gehad en heeft een der
partijen voor het te sluiten huwelijk
reeds bijzondere kosten gemaakt, zooals bijv. een bruidstoilet of onkosten
voor het trouwfeest, dan kan de gedupeerde die inderdaad reeds gemaakte kosten van de wederpartij
terugvorderen, doch geenszins iets
meer; in de practijk komt dit ook
zeer zelden voor.
In het Oud-Nederlandsche recht gaven echter trouwbeloften wel rechten
en kon zelfs de weigerachtige partij
gedwongen worden tot het huwelijk.
De echtgenooten zijn elkaar trouw,
hulp en bijstand verschuldigd en zijn
ook tot onderhoud en opvoeding der
kinderen verplicht. Huwelijken buiten Nederland gesloten zijn geldig,
zoo partijen aan de daarvoor hier te
lande gestelde vereischten voldoen,
doch moeten binnen de zes maanden
hier te lande afgekondigd worden in
de woonplaats der echtgenooten of in
de laatste woonplaats, welke de echtgenooten bier te lande hebben gehad.
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Ook kept de Nederlandsche wet het
zoogenaamde „trouwen met de handschoen", of huwelijk bij volmacht.
Het huwelijk wordt alsdan ten stadhuize gesloten tusschen een daartoe
door den afwezigen echtgenoot gevolmachtigd persooti en de andere partij.
Vanaf het oogenblik der voltrekking
is de afwezige echtgenoot met de
andere partij gehuwd, behalve wanneer de afwezige echtgenoot voor de
voltrekking van het z.g. huwelijk met
den gemachtigde ter plaatse, waar
IA zich bevindt, met een ander gehuwd mocht zijn.
Voorts somt de wet eenige gevallen
op, waarin op verzoek van verschillende in de wet genoemde personen,
de rechter de nietigheid van een reeds
gesloten huwelijk kan uitspreken ;
ook dit komt weinig voor.
Behalve de reeds genoemde verplichting tot trouw enz. somt de wet nog
andere verplichtingen op, welke tusschen de echtgenooten bestaan.
Zoo niet anders bij huwelijksvoorwaarden is bepaald, is de wettelijke
vorm van huwelijksgoederenrecht,
d.w.z. het recht, dat de vermogensrechtelijke betrekkingen tusschen de
echtgenooten regelt, de algeheele gemeenschap van goederen, welke zoo-wel wat de echtgenooten ten huwelijk aanbrengen aan baten en ook aan
schulden, als hetgeen staande huwelijk door erven of besparing wordt
verkregen omvat.
De man beheert als hoofd der echtvereeniging deze gemeenschap en is
voor alle schulden, ook de voorhuwelijksche schulden der vrouw aansprakelijk. Wordt de man in staat van
faillissement verklaard, dan valt de
geheele gemeenschap, dus ook de
goederen, door de vrouw ten huwelijk
aangebracht in de gemeenschap.
Hoewel percentsgewijs de meeste huwelijken zonder huwelijksvoorwaarden, dat zijn bepalingen, waarmede
men van de algeheele gemeenschap
van goederen kan afwijken, worden
gesloten, ook al vaak omvat partijen niets ten huwelijk aanbrengen,
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is uit practisch oogpunt de gemeenschap van goederen over het algemeen niet aan te bevelen en is het,
ook al hebben partijen bij het sluiten
van het huwelijk niets, toch raadzaam huwelijksvoorwaarden, welke
bij notarieele acte moeten worden
verleden, te doen opmaken.
De meest voorkomende afwijkingen
van de algeheele gemeenschap van
goederen zijn 1) de gemeenschap van
winst en verlies en 2) die van vruchten en inkomsten.
Sub 1) komt veel in Friesland voor,
daar in het oud-Friesch recht in de
Friesche landen, zoo er door partijen
niets was bepaald, inplaats van de
algeheele gemeenschap van goederen
de gemeenschap van winst en verlies
automatisch optrad.
Veelal ziet men ook nog gemeenschap
van meubilair en uitsluiting van elke
gemeenschap van goederen.
Een enkele maal bedingt de vrouw
eigen beheer van de door haar ten
huwelijk aangebrachte of staande
huwelijk verkregen goederen, doch
hierin is vaak een motie van wantrouwen jegens den aanstaanden echtgenoot te zien. Vaker ziet men, dat
de vrouw op de onroerende goederen
van den man tot een bepaald bedrag
hypotheek bedingt als waarborg voor
het juiste beheer harer goederen.
Het is ook mogelijk dat de echtgenooten in de acte van huwelijksvoorwaarden elkaar geschenken onder de
levenden doen — hetgeen anderen
ook bij die acte aan de a.s. echtgenooten kunnen doen — doch ook
vermaken de echtgenooten elkaar
soms in de acte van huwelijksvoorwaarden het geheel of een deel van
hun vermogen; een soort testamentaire bepaling dus. Men noemt deze
bepalingen echter geen testament,
doch contractueele erfstelling, en van
een testament wijken zij af, doordat
zij, niet gelijk een testament, door
elk later testament kunnen worden
herroepen, doch gedurende het huwelijk onveranderd en onherroepelijk blijven gelden.
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Tegen derden beginnen de huwelijksvoorwaarden pas te werken na inschrijving ervan in een register bij de
griffie van de rechtbank van het
arrondissement, waar het huwelijk
is gesloten.
De huwelijksv000rwaarden moeten
voor het sluiten van het huwelijk
worden opgemaakt; verandering ervan tijdens het huwelijk is uitdrukkelijk verboden, al overweegt men verandering van dit verbod.
Waar de wet het huwelijk zuiver als
een burgerrechtelijke zaak ziet, mogen er voor de voltrekking ervan door
den ambtenaar van den burgerlijken
stand ookgeen godsdienstige plechtigheden plaats vinden.
Wanneer de man zich misdraagt door
de goederen der gemeenschap te verspillen of door de waarborg voor het
huwelijksgoed der vrouw te doen verloren gaan, kan de vrouw scheiding
van goederen vragen.
Aangezien echter, wanneer deze omstandigheden zich voordoen, de situatie van het gezin al zoo hopeloos is,
dat er niets meer valt te redden,
komt dit weinig voor. De vrouw doet
in dat geval verstandiger afstand van
de gemeenschap te doen, waaruit zij
dan, behalve haar lijfgoed, niets mag
behouden, doch ook niet meer voor
de schulden der gemeenschap aansprakelijk is.
Verdere verplichtingen, welke de wet
aan de echtgenooten oplegt zijn o.a.
samenwoning, gehoorzaamheid van
de vrouw aan den man (Wie lacht
daar? In het oud-Nederlandscherecht
had de man zelfs het recht zijn
vrouw te tuchtigen !), voor de vrouw
in rechten verschijnen en haar met
rechtshandelingen bijstaan.
De bijstand van den man is niet noodig in strafzaken, tegen de vrouw
aanhangig gemaakt, en ook niet tot
het instellen van een eisch van echtscheiding of een scheiding van tafel
en bed.
Ook kan de vrouw zonder toestemming van den man een testament
maker.
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Om als openbare koopvrouw op te
treden, heeft de vrouw de toestemming van den man noodig.
Voor enkele gevallen onderstelt de
wet, zoo het tegendeel niet wordt te
kennen gegeven, de toestemming van
den man. Deze zijn 1) voor de gewone en dagelijksche uitgaven der
huishouding; 2) als werkgeefster tegenover de dienstboden ; 3) bij overeenkomsten, door haar als arbeidster aangegaan ; 4) het doen van inlagen bij den Rijkspostspaarbank;
5) het toetreden als lid eener caperatieve vereeniging, benevens nog
enkele weinig voorkomende gevallen,
Welker bespreking het bestek van dit
artikel niet toelaat.
Het sub 1) genoemd geval geeft wel
de meeste zwarigheden, daar bet lang
niet altijd duidelijk is uit te maken
wat wel en wat niet tot de gewone
en dagelijksche uitgaven der huishouding behoort. Over dit onderwerp
bestaat dan ook een rijke bloemlezing
van arresten en vonnissen; dat bij de
beoordeeling fortuin en stand der
partijen wel de voornaamste toetssteen zijn, spreekt vanzelf.
Zeer verbreid is de misvatting, dat
een man zijn vrouw, zoo zij van hem
is weggeloopen, met de sterke arm
in de echtelijke woning kan doen
terugbrengen. Dit is niet waar, doch
de man kan zijn weggeloopen vrouw
elke geldelijke tegemoetkoming weigeren. Omgekeerd kan een vrouw
tegen haar man, zoo deze weigert
haar in de echtelijke woning te ontvangen, een vordering tot ondersteufling instellen.
Indien iemand, die uit een vorig huwelijk kinderen heeft, hertrouwt, kan
de tweede echtgenoot noch bij schenking, noch bij testament, noch, zoo
er gemeenschap van goederen tusschen de echtgenooten bestaat, door
deze gemeenschap zelf, meer begunstigd worden dan het minste kindsdeel, doch dat minste kindsdeel mag
niet meer dan 1/4 bedragen.
Echtscheiding. Waar echtscheiding
in de rechtspractijk bijna dagelijks
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voorkomt en men er, in tegenstelling
met voorheen, toen men een echtscheiding bijna als een familieschande
beschouwde, hetgeen natuurlijk overdreven was, tegenwoordig met vaak
beangstigende lichtvaardigheid toe
overgaat, moet ook dit onderwerp,
als van groot practisch belang zijnde,
eenigszins breedvoerig worden behandeld.
De gronden, welke tot echtscheiding
kunnen leiden zijn : 1) Overspel; 2)
Kwaadwillige verlating; 3) Veroordeeling wegens misdrijf tot een vrijheidsstraf van vier jaar of langer,
tijdens het huwelijk uitgesproken en
4) zware verwondingen en mishandelingen door de eene echtgenoot aan
de andere toegebracht, zoo het leven
van de mishandelde daardoor in gevaar verkeert.
Men kan niet zooals bij de meeste
procedures, om tot een echtscheiding te geraken, de andere echtgenoot dagvaarden, doch moet zelf aan
den president van den rechtbank een
verzoekschrift (hetgeen men natuurlijk voorzichtigheidshalve steeds door
een rechtsgeleerde laat opmaken)
overhandigen, waarin, onder stelling
der feiten, toelating tot de echtscheidingsprocedure wordt verzocht.
De President zal den eischer bedenkingen voorhouden en, zoo eischer bij
zijn verzoek blijft volharden, beide
partijen alsnog in persoon ontbieden
om tot verzoening aan te sporen.
Gelukt dit niet, dan begint de eigenlijke procedure pas. Deze voorzorgen
zijn natuurlijk genomen, omdat eene
echtscheiding, vooral wanneer er
kinderen uit het huwelijk zijn geboren, een zeer groote en voor de
kinderen vaak noodlottige verandering met zich brengt.
Volgens de wet is echtscheiding bij
onderling goedvinden der partijen
verboden, doch in de practijk redt
men zich uit deze moeilijkheid doordat een der partijen — meestal de
man — zich van overspel laat beschuldigen en de beschuldiging niet
tegenspreekt, in welk geval de be-
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schuldiging geacht wordt te zijn bewezen.
Het noemen van den naam van de
medeplichtige aan het overspel is
niet noodig; geschiedt dit echter toch
— hetgeen niet vaak, meestal alleen
door verbitterde en wraakzuchtige
echtgenooten geschiedt — dan kan
de andere partij nimmer met de medeplichtige aan het overspel huwen.
Vraagt een der echtgenooten echtscheiding aan wegen g veroordeeling
van de andere echtgenoot - tot gevangenisstraf van 4 jaar of langer,
dan is overlegging van een afschrift
van dat vonnis met de bewijzen, dat
het voor geen hooger beroep meer
vatbaar is, aan den arrondissements
rechtbank voldoende om tot echtscheiding te geraken, en insgelijks
ook, zoo een der echtgenooten tot
straf is veroordeeld bij een vonnis,
waaruit overspel blijkt; deze gevallen komen echter niet vaak voor.
De vrouw kan, hangende de procedure, met toestemming van den
rechter de echtelijke woning verlaten en een door den rechter aan te
wijzen verblijfplaats betrekken, terwill de rechter allerlei voorloopige
voorzieningen betreffende toewijzing
van de kinderen, uitkeering door de
eene echtgenoot aan de andere te
doen (alles, zoolang de procedure nog
niet is beeindigd) kan treffen.
Wanneer de echtscheiding is uitgesproken, wordt deze pas van kracht
door inschrijving van het vonnis in
de registers van den Burgerlijken
Stand; is deze inschrijving niet geschied binnen de zes maanden na
den dag, waarop het vonnis voor geen
hooger beroep meer vatbaar is (in
juridische termen heet dat: wanneer
het vonnis „in kracht van gewijsde
is gegaan"), dan vervalt de kracht
van het vonnis, waarbij de echtscheiding is uitgesproken en kan om dezelfde redenen niet weer opnieuw
een eisch tot echtscheiding worden
ingesteld.
Scheiding van tafel en bed. De gevolgen van de scheiding van tafel en

bed zijn, dat de verplichting tot
samenwoning der echtgenooten wordt
opgeheven en dat de algeheele gemeenschap van goederen, zoo deze
er is, zoomede elke andere gemeenschap van goederen, welke tusschen
de echtgenooten mocht bestaan,
wordt ontbonden, doch dat het huwelijk als zoodanig blijft bestaan,
zoodat de partijen niet kunnen hertrouwen.
Men heeft deze vorm van scheiding
in het leven geroepen om den Katholieken tegemoet te komen, immers de
R.K. Kerk beschouwt het huwelijk
als een Sacrament, en dus als onverbrekelijk („Wat God bindt, zal de
mensch niet scheiden"), doch waar
deze religieuse opvatting, zoo er buiten echtscheiding geen ander middel
was om de samenleving in een ongelukkig huwelijk te doen beeindigen,
tot onhoudbare toestanden aanleiding zou kunnen geven, is in dezen
de scheiding van tafel en bed de gewenschte oplossing.
Verder heeft deze vorm van scheiding nog het voordeel, dat zij veel
gemakkelijker dan een echtscheiding
kan worden verkregen en ook, dat
men veel gemakkelijker tot verzoening geraakt, terwijl zij, wier godsdienstige opvattingen zich niet tegen
de ontbinding van een huwelijk verzetten, zoo zij 5 jaar van tafel en bed
gescheiden zijn op nader te bespreken
wijze tot ontbinding van het huwelijk
kunnen geraken.
Gronden voor scheiding van tafel en
bed. Deze zijn dezelfde, welke voor
echtscheiding gelden, doch daarenboven ook nog: 1) buitensporigheden ;
2) mishandelingen (voor echtscheiding kan alleen levensgevaarlijke
mishandeling een grond opleveren)
en 3) grove beleediging van de eene
echtgenoot jegens de andere.
Sub 1) heeft nog al eens tot verschil
van meening aanleiding gegeven. De
oudere juristen zagen in „buitensporigheden" bijna uitsluitend „mishandeling", doch de huidige opvatting is, dat men onder „buitensporig-
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heden" moet verstaan „alles, wat
buiten het gewone spoor, d.w.z. buiten een normaal en behoorlijk gedrag
gaat". Zoo zal in sommige gevallen
het onbehoorlijke gedrag van iemand,
die zich aan sterken drank te buiten
heeft gegaan, wel degelijk als „buitensporigheid" gequalificeerd kunnen
worden en een grond tot scheiding
van tafel en bed opleveren, echter elk
geval afzonderlijk door den rechter
te beoordeelen.
Ook sub 3) geeft nogal moeilijkheden,
immers, wanneer is eene beleediging
grof genoeg om een scheiding tusschen tafel en bed tengevolge te kunnen hebben? Volgens sommigen moet
de gewraakte beleediging daartoe een
verdachtmaking van de huwelijkstrouw bevatten, doch dit criterium
gaat ook niet altijd op. Over deze
quaestie bestaat een rijke bloemlezing
van voor een deel zeer vermakelijke
vonnissen en arresten, waaruit men
ook kan zien, dat ter beoordeeling
van de beleediging stand en omgeving der partijen criteria van belang
zijn. Zoo wees de Hooge Raad in een
arrest van 28 Januari 1927 een verzoek om scheiding van tafel en bed,
door de vrouw wegens beleediging gedaan, af, hoewel de man tegen Naar
had gezegd : „Kazernemeid ! Je bent
een leelijk afgedankt rotpaard !"
Blijkbaar hoorden dergelijke gekuischte termen tot de dagelijksche
conversatietaal van het liefelijke
echtpaar I
Scheiding van tafel en bed op verzoek,
en dus bij onderlinge overeenstemming der partijen. In tegenstelling
met de echtscheiding, die, zooals gezegd, nooit bij onderlinge overeenstemming kan plaats hebben (wanneer men natuurlijk den leugen on,
bestwil van het overspel uitsluit I),
is dit bij scheiding van tafel en bed
wel mogelijk, doch op twee voorwaarden, n.l. 1) moeten de echtgenooten
minstens twee jaar getrouwd zijn en
2) moeten zij bij authentieke (in dit
geval notarieele) acte de gevolgen
van de scheiding van tafel en bed,

Het reparatiehuwelijk

zoowel te hunnen opzichte als ten
opzichte van ouderlijke macht, onderhoud en opvoeding van de kinderen
zelve regelen.
Verzoening bij scheiding van tafel en
bed. De wet onderstelt deze, wanneer
de gescheiden echtgenooten slechts
een nacht onder hetzelfde dak hebben
doorgebracht. Willen de echtgenooten, dat de gevolgen hunner verzoening ook tegen derden werken, dan
moeten zij — aangezien het vonnis
van scheiding van tafel en bed, ona
tegen derden van kracht te kunnen
zijn, openlijk moet worden bekendgemaakt, — ook deze verzoening
openlijk bekend maken.
Ontbinding des huwelijks na acheding van tafel en bed. Indien de partijen gedurende 5 jaar van tafel en
bed zijn gescheiden, kan elk der partijen de andere in rechten oproepen
en ontbinding van het huwelijk
eischen. Is echter de gedaagde partij
drie maanden achtereen van maand
tot maand opgeroepen en niet verschenen of weigert deze, dan wordt
de eisch tot ontbinding van het huwelijk ontzegd. Stemt gedaagde in
den eisch toe, dan zal de rechtbank
alsnog eerst pogingen tot een verzoening in het werk stellen.
Het reparatiehuwelijk. Dit is de populaire term voor een huwelijk, hetgeen door personen, wier huwelijk
door echtscheiding is ontbonden, kan
worden gesloten, mits sedert de inschrijving van het vonnis van echtscheiding in de registers van den
Burgerlijken Stand een jaar is verloopen.
Waar een zoodanig huwelijk als eene
voortzetting van het eerste huwelijk
wordt beschouwd, herleven dan ook
automatisch de vermogensrechtelijke
bepalingen, onder welke het eerste
huwelijk was aangegaan. Zoo vermogen bijvoorbeeld niet, gelijk men
wel eens verneemt, echtgenooten, die
in het eerste huwelijk in algeheele
gemeenschap van goederen getrouwd
waren,terzake van het reparatiehuwelijk huwelijksvoorwaarden maken.
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Scheiding van goederen. Indien de
man door wangedrag Of de goederen
der gemeenschap verspilt Of de waarborg voor het huwelijksgoed der
vrouw doet verloren gaan, kan de
vrouw tijdens het huwelijk scheiding
van goederen aanvragen, doch, aangezien in de meeste gevallen, zoo
bovenstaande voorwaarden zijn vervuld, de toestand van het gezin al
zoo hopeloos is, dat er niets meer te
redden valt, komt dat weinig voor.
In het gestelde geval doet de vrouw
beter afstand van de gemeenschap,
waaruit zij dan niets anders dan haar
lijfgoed mag behouden, te doen.
Vaderschap en afstamming van kinderen. Kinderen, gedurende het huwelijk geboren, hebben den man tot
vader en worden wettige kinderen
genoemd.
Kinderen, verwekt door twee ongehuwde menschen, worden natuurlijke kinderen genoemd.
Zij kunnen worden gewettigd door
opvolgend huwelijk der ouders, indien deze erkend hebben de ouders
van het betrokken kind te zijn (dus,
alleen wanneer de natuurlijke kinderen „erkend" zijn), doch ook, indien er tusschen de ouders het voornemen tot een huwelijk had bestaan,
doch aan dat voornemen door het
overlijden van een der ouders geen
gevolg is kunnen gegeven worden.
Ten aanzien van het bewijs van het
bestaan van een zoodanig voornemen
is de wet zeer mild; vaak zijn minnebrieven, waarin de geliefden elkaar
beloven te trouwen reeds voldoende.
De wet somt nogal uitgebreide verschillende gevallen op, waarin de
vader de wettigheid van een tijdens
het huwelijk geboren kind kan ontkennen ; meestal komen die gevallen
neer op de onmogelijkheid van de
aanwezigheid des vaders bij zijn
vrouw tijdens of omstreeks het tijdstip van de ontvangenis.
De wet zegt uitdrukkelijk, dat de
man zich voor de ontkenning van de
wettigheid van een in het huwelijk
geboren kind nooit op impotentie

Natuurlijk erkende kinderen

(„zijne natuurlijke onmagt") kan beroepen ; in het Oud-Nederlandsch
Recht kon dat wel.
Een weduwnaar kan direct na het
overlijden zijner vrouw (of indien het
huwelijk door echtscheiding is ontbonden, direct nadat de acte van
echtscheiding in de openbare registers van den Burgerlijken Stand is
ingeschreven) tot een tweede huwelijk overgaan ; de vrouw moet in de
hier genoemde gevallen drie honderd
dagen wachten; dit is om onzekerheid
betreffende de afstamming van na de
ontbinding des huwelijks geboren
kinderen te vermijden.
Natuurlijk erkende kinderen. Deze zijn
in de hedendaagsche wetgeving ten
opzichte van de wettige kinderen op
zeer onbillijke wijze benadeeld; zoo
krijgt een natuurlijk kind, zoo er nog
wettige kinderen van den vader of
moeder aanwezig zijn, den derde, van
hetgeen het zou hebben gehad, zoo
het wettig ware geweest.
Het oud-Nederlandsche Recht was
in dit opzicht logischer en menschelijker. Hoewel aldaar het natuurlijke
kind van den vader niets erfde, gold
ten opzichte van de moeder de regel
„Moeder maakt geen bastaard", hetgeen beteekende dat het natuurlijk
kind, door twee ongehuwde menschen
verwekt („speelkind" of „gewone
bastaard" genaamd) ten opzichte van
de moeder erfde als ware het wettig
geweest, doch waaruit ook voortvloeide dat, in tegenstelling met het
hedendaagsch recht, een moeder niet
eerst haar kind behoefde te „erkennen", aleer zij wettig het moederschap kon uitoefenen.
Volgens het hedendaagsch recht is
een kind, hetwelk niet door de moeder is erkend, officieel moederloos;
dwazer kan het al niet.
Overspelige kinderen, d.w.z. kinderen, verwekt door personen, van
welke een of beiden (natuurlijk mits
niet met elkaar !) gehuwd zijn en
bloedschennige kinderen, d.w.z. kinderen, verwekt door personen tusschen wie een graad van bloedver-
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wantschap bestaat, binnen welke het
huwelijk is verboden, kunnen in het
hedendaagsche recht— en ook in het
Oud-Nederlandsch Recht — geen
erfrecht doen gelden ten opzichte van
een der ouders, doch alleen voor een
recht op onderhoud in aanmerking
komen ; laatstgenoemde twee soorten van natuurlijke kinderen kunnen
ook nimmer door de ouders worden
erkend.
Ouderlijke macht. Hieronder verstaat
men de macht van de ouders over
de kinderen.
Deze brengt in de eerste plaats voor
de ouders de verplichting tot onderhoud en opvoeding gedurende de
minderjarigheid en ondersteuning,
indien het meerderjarige kind in
behoeftige omstandigheden verkeert
mede, welke verplichting wederkeerig
is, zoomede van de zijde der kinderen
gehoorzaamheid en inbrengster der
verdiensten, zoo zij nog in het ouderlijk huis zijn.
Voorts hebben de ouders, die de
ouderlijke macht over de kinderen
uitoefenen tot de meerderjarigheid
van dezelve het vruchtgenot van
de goederen dier kinderen.
Om verschillende redenen, in den
regel, wanneer het kind in een
milieu leeft, waar het met lichamelijken of zedelijken ondergang wordt
bedreigd, kunnen een of beide ouders
uit de ouderlijke macht worden ontzet ; desalniettemin is de toestemming van zulk een uit de ouderlijke
macht ontzette ouder vereischt indien het kind, in de gevallen als voornoemd, een huwelijk wil sluiten.
Ook kan een kind in bepaalde gevallen onder het toezicht van een
gezinsvoogd worden gesteld; in dat
geval zijn echter de ouders niet van
de ouderlijke macht ontheven of ontzet, doch staan zij wel min of meer
onder contrOle.
De Voogdijraden zorgen voor de
belangen van de minderjarige, die
volgens rechterlijke uitspraak te
hunner beschikking zijn gesteld.
De langstlevende echtgenoot is van

HandlIchtIng

rechtswege voogd en de tweede echtgenoot van rechtswege medevoogd
over de voorkinderen.
De wet noemt ook eenige bepalingen
op, waarin men zich van de voogdij
kan verschoonen.
De voogd moet zekerheid stellen
voor zijn beheer; neemt het vermogen van den pupil toe, dan kan hij
genoopt worden die zekerheid te vergrooten.
De wet kent 1) wettelijke voogden
(langstlevende echtgenoot; bij een
onwettig kind de meerderjarige erkennende ouder); 2) datieve voogden,
d.w.z. voogden door den rechter benoemd en 3) testamentaire voogden,
voogden bij testament aangewezen.
In elke voogdij wordt ook een toeziende voogd benoemd; ook hij moet
zekerheid stellen en is verplicht om
de twee jaar van den voogd verantwoording van zijn beheer te vragen.
In Indie wordt nooit een toeziende
voogd benoemd, daar de Weeskamer
in elke voogdij de toeziende voogdes is.
Bij de meerderjarigheid van den pupil
is de voogd verplicht tot het doen
van rekening en verantwoording aan
den pupil, welke hem deswege acqit
en &charge moet geven; het is den
voogd verboden voor zijn beheer loon
te declareeren, voor zoover hem bij
testament geene vergoeding daarvoor is toegekend.
Handlichting. Dit is het verleenen van
bevoegdheid aan minderjarigen, welke den vollen leeftijd van 20 jaar hebben bereikt tot het verrichten van
rechtshandelingen als was hij meerderjarig.
De Hooge Raad moet deze z.g. brieven van meerderjarigheid verleenen.
Sedert de meerderjarigheidsgrens van
23 op 21 jaar is gebracht, komt deze
meerderjarigheidsverklaring weinig
meer voor.
Meer komt voor de z.g. beperkte
handlichting, waarbij aan een minderjarige enkel voor bepaalde rechtshandelingen de bevoegdheid, als ware
hij meerderjarig wordt toegekend,
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aangezien deze bevoegdheid ook reeds
aan achttienjarigen kan worden toegekend.
Curateele. Dit is het toezicht van een
ander over meerderjarigen, welke
geacht worden hunne eigen belangen
niet behoorlijk te kunnen behartigen.
Men kan onder curateele worden gesteld op de volgende gronden ;1) On-.
noozelheid, krankzinnigheid of razernii , 2) verkwisting; 3) gewoonte van
drankmisbruik (dit is in Indie nog
geen grond tot onder curateelestelling), doch alleen wanneer de belangen van den drankzuchtige of zijn
gezin daardoor worden verwaarloosd, de openbare veiligheid door
hem wordt bedreigd of hij openlijk
aanstoot geeft ; 4) wegens zwakheid
van vermogens waardoor de betrokkene zijn zaken niet behoorlijk kan
waarnemen.
In elke curateele wordt een toeziende
curator benoemd.
Behalve de curateele wegens zwakheld van vermogens, welke door de
betrokkene zelf moet worden aangevraagd, kunnen de echtgenoot en
de bloedverwanten tot den vierden
graad iemands curateele aanvragen,
doch curateele wegens verkwisting
en drankmisbruik kan ook door de
belanghebbende zelf worden aangevraagd.
Alle rechtshandelingen door de onder
curateele gestelde verricht na diens
onder curateelestelling zijn nietig,
doch zij die wegens verkwisting of
drankmisbruik onder curateele zijn
gesteld, mogen een testament maken.
Zij die wegens verkwisting, drankmisbruik of op eigen verzoek wegens
zwakheid van vermogens ondet curateele staan, behoeven de toestemming van den curator tot het aangaan van een huwelijk.
In het algemeen kan men zeggen, dat
de onder curateele gestelden gelijk
staan met een minderjarige.
De curateele eindigt indien de grond,
op welke zij werd uitgesproken, is
vervallen.
Hoewel in beginsel de curateele al-

Zakelijk recht

leen dient ter bescherming van de
belangen van den onder curateele
gestelde, wordt van dit rechtsinstituut vaak schromelijk misbruik gemaakt, vooral van de z.g. curateele
wegens zwakheid van vermogens,
waartoe hebzuchtige bloed- of aanverwanten vaak een goedgeloovig
familielid, en wel sours met de meest
minderwaardige middelen, trachten
te brengen om bijv. zulk een persoon
te beletten een huwelijk aan te gaan
of een testament te wijzigen, waarbij
dan alleen hebzucht het motief is
en de belangen van het betrokken
familielid in werkelijkheid absoluut
geen rol spelen ; men zij hiervoor
ten zeerste op zijn hoede I
Afwezigheid. Voor de regeling van
de zaken en de behartiging van de
belangen van iemand, die zijn woonplaats heeft verlaten zonder orde op
zijn zaken te stellen, bevat het Burg.
Wetb. een reeks voorschriften die in
het huldige stadium van verkeer en
techniek een vrijwel historisch belang hebben en welke in verband met
het bestek van deze verhandeling
hier buiten bespreking wordt gelaten.
Zakenrecht. Zaken zijn alle goederen,
die het voorwerp van eigendom kunnen zijn.
Men onderscheidt de zaken in lichamelijke en onlichamelijke zaken;
voorts in roerende en onroerende zaken en de roerende zaken in verbruikbare en onverbruikbare zaken.
Lichamelijke zaken zijn zaken, welke
men aanvatten of aanraken kan ; on-.
lichamelijke zaken zijn zakelijke rechten, d.w.z. rechten die men, zoo men
ze te vorderen heeft, van elkeen in
wiens hand zij zich bevinden, kan
opeischen.
Men noemt hen ook wel rechten op
andermans zaak; zij zijn beperkingen
van den eigendom, bijv. de hypotheek, die op een huffs rust.
Eigendom, belast met zulk een zakelijk recht noemt men bloot eigendom.
Komt de bloot-eigendom met zulk
een zakelijk recht in den hand, dan
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vervalt het zakelijke recht en herleefd de voile eigendom.
Onroerende zaken zijn zaken die
aard- en nagelvast zijn, bijv. een
huis, een stuk land, een boom.
De wet somt verschillende zaken op,
welke door bun aard en ook welke
door hun bestemming onroerend zijn
en doet hetzelfde ten aanzien van de
roerende zaken, waaronder men die
zaken verstaat, die verplaatsbaar,
dus niet aard- en nagelvast zijn.
Eigendom en bezit. Dit is het recht
om van een zaak het vrije genot te
hebben en er zoo volstrekt mogelijk
over te beschikken.
Van eigendom diene men te onderscheiden bezit, hetgeen de feitelijke
macht over een zaak beteekent, doch
men spreekt alleen van bezitter, zoo
de betrokkene den wil vertoont zich
als eigenaar te gedragen ; doet hij dat
niet, dan noemt men hem houder
(bijv. de huurder van een huis).
Men onderscheidt bezit in bezit te goeder en te kwader trouw. Aileen bezit
te goeder trouw kan door verjaringd.w.z. bezit gedurende een door de
wet genoemden termijn — tot eigendom worden ; bezit te kwader trouw,
bijv. van den dief kan nooit tot eigendom leiden.
Eigendom kan men verkrijgen door
toeeigening, natrekking (d.w.z. eigendomsverkrijging op grond van eigendom, welke men reeds bezit, bijv.
door het jongen van vee, waarvan
men eigenaar is), erfopvolging, levering en — zooals reeds vermeld —
door verjaring.
Door levering kan men niet alleen
den eigendom van zaken en zakelijke
rechten, doch ook die van schuldvorderingen verkrijgen ; deze geschiedt door cessie, welke aan den
schuldenaar moet worden beteekend.
De levering van onroerende zaken
geschiedt door de overschrijving in
de openbare registers.
Hoewel de vaak zeer moeielijke questies omtrent den aard van eigendom
en bezit een interessant studieterrein
voor den rechtsgeleerde vormen, vol-

Erfpacht

sta ik hier met eene zeer oppervlakkige bespreking, daar deze bespiegelingen vaak meer van theoretischen
dan van practischen aard zijn om
over te gaan tot het zoogenaamde
Burenrecht, waaronder is te verstaan
de rechten en verplichtingen van
eigenaars van naburige erven. Hieronder vallen o.a. regelingen betreffende het optrekken van gemeene
scheidsmuren, maken van vensters,
questies betreffende overhangend
ooft, en dergelijke waaromtrent de
wet een doolhof van regelingen geeft,
welke echter vaak nog te onvolledig
blijkt, aangezien de menschen, vooral
ten platten lande, elkaar in deze zaken vaak met de kleinste nietigheden
het leven zuur maken.
Voor dit boek zijn deze ook niet van
veel belang en gaan wij over tot de
Erfdienstbaarheden of servituten. In
tegenstelling met het burenrecht
heeft men bij servituten steeds een
heerschend en een lijdend erf; de
eigenaar van het heerschend erf mag
dan iets doen, hetgeen de eigenaar
van het lijdend of dienend erf heeft
te dulden of die eigenaar iets heeft
na te laten.
Erfdienstbaarheden kan men verkrijgen door vestiging of door verjaring; doch alleen zichtbare en
voortdurende erfdienstbaarheden
kunnen door verjaring worden verkregen.
Een erfdienstbaarheid is zichtbaar,
wanneer men deze aan een uitwendig
zichtbaar kunstwerk kan zien, bijv.
een goot; zij is voortdurend als er
geen menschelijke handeling noodig
is om de erfdienstbaarheid te doen
voortduren bijv. waterloop.
Komen het heerschend en het lijdend
erf in een hand dan vervalt de erfdienstbaarheid.
Opstal. Dit is het recht om gebouwen,
werken of beplantingen op eens anders grond te hebben.
Erfpacht. Dit is het recht om het voile
genot van eens ander grond te hebben tegen betaling van eene jaarlijksche vergoeding, canon genaamd.
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Vruchtgebruik is het recht om van
eens anders goed vruchten te trekken, terwiji de zaak zelf in stand
moet blijven.
Dit recht kan voor niet langer dan
het leven van den vruchtgebruiker
verleend worden, die zekerheid moet
stellen voor de oplevering in goeden
staat van de zaken, waarvan hij het
vruchtgebruik heeft en tevens een
inventaris van die zaken moet maken.
Men kent ook het vruchtgebruik van
verbruikbare zaken bijv. van een
som gelds. De vruchtgebruiker wordt
dan eigenaar van de som gelds, doch
moet die na afloop van het vrucht.gebruik teruggeven.
Ertrecht. Over het erfrecht komen
dagelijks de meest ingewikkelde en
vaak meest weerzinwekkende questies voor; ik kan welhaast zeggen, dat
meer dan de helft van de adviezen,
welke ik gedurende mijn practijk heb
moeten verstrekken, op het erfrecht
betrekking hebben.
Daarom zal dit uitermate belangrijke
onderwerp lets meer in den breede
worden behandeld dan de andere
onderwerpen.
Indien personen, die elkaars erfiater
en erfgenaam zijn gelijktijdig overlijden bij een ongeval of niet is uit te
maken wie het eerst is overleden, dan
heeft er geen erfopvolging plaats.
Men kan erven bij versterf, d.w.z.
dan erven, aangezien de erflater niets
bepaald heeft, zijn bloedverwanten
in de volgorde, zooals de wet deze
noemt.
Eerst komen de kinderen gezamenlijk met den echtgenoot ; zijn deze er
niet, dan de broeders en zusters en
als deze er niet zijn, dan heeft er een
kloving in twee deelen plaats, een
deel voor de vaderlijke- en het andere
deel voor de moederlijke helft, in
welke helft de naaste bloedverwanten
het goed erven.
Men kan erven uit eigen hoofde en
bij plaatsvervulling. Uit eigen hoofde
erft men op grond van de verhouding
van zichzelf tot den erflater, bijv. een
kind van den vader.

Erfrecht

Bij plaatsvervulling erft men op
grond van de verhouding van een
vooroverledene tot den erfiater, bijv.
iemands vader is gestorven, terwip
zijn grootvader nog leeft. Wanneer
die grootvader sterft komt hij, gezamenlijk met zijn broeders en zusters op voor het aandeel, dat zijn
vader uit den grootouderlijken erfenis zou hebben genoten, zoo hij nog
in leven ware geweest.
De wet staat plaatsvervulling maar
in 3 gevallen toe : 1) ten opzichte
van kinderen ; 2) ten opzichte van
broeders- en zusterskinderen en 3)
indien in de zijlijn (d.w.z. broeders en
zusters, ooms en tantes, oud-ooms en
oudtantes en hunne nakomelingen)
naast de naaste bloedverwant nog
kinderen bestaan van een broeder
of zuster van die bloedverwant.
Buiten die 3 gevallen kan men niet
bij plaatsvervulling opkomen. Heeft
bijv. iemand bij testament aan zijn
vriend X een erfstelling of een legaat
gemaakt, dan kunnen, zoo X voor
zijn vriend komt te overladen, alleen
de echtgenoot en de kinderen van X
voor zijn rechten op des erflaters nalatenschap opkomen, zoo deze zulks uitdrukkelijk in zijn testament heeft
verklaard; zoo niet, dan vervalt de
making aan X.
De echtgenoot in eerste huwelijk of
in opvolgend huwelijk, zoo de hertrouwende echtgenoot geen kinderen
heeft uit zijn vorig huwelijk, erft
gelijk met de kinderen op; daarna
komen de bloedverwanten tot den
Eden graad en daarna de Staat. Voor
1923 kwamen eerst de bloedverwanten tot den 12den graad, daarna de
echtgenoot en daarna de Staat; deze
regeling geldt thans nog in Indic.
Natuurlijke kinderen zijn bij de hedendaagsche rechtsbedeeling zeer benadeeld. Zoo iemand, behalve een
natuurlijk kind ook nog wettige kinderen heeft, (altijd alleen, wanneer
de betrokken ouder het natuurlijk
kind heeft erkend) krijgt dat natuurlijke kind maar 1/, deel van hetgeen
het gehad zou hebben als het wettig
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ware geweest; het natuurlijke kind
wordt zelfs achtergesteld zoo de
vader nog ouders of broeders en zusters heeft ; in dat geval krijgt het V,
van de nalatenschap; ja, zelfs als de
vader maar bloedverwanten in een
verderen graad van broeders of zusters heeft, kan het natuurlijke kind
maar 3/4 van de portie, die een wettig kind zou toevallen krijgen; het
wordt hoog tijd dat onze wetgever
in dezen ten gunste van het natuurlijk kind ingrijpt !
Testamentair erfrecht. Bovenvermelde
regelingen betroffen alleen het erfrecht bij versterf, d.w.z. het erfrecht,
hetwelk gold, zoo de erflater niets
had bepaald. Thans gaan wij over tot
de bespreking van de testamenten
en alles, wat de erflater bij testament
vermag te bepalen.
Vormen van testamenten. Men kent:
1) Het openbaar testament. Men gaat
naar een notaris en deelt hem mede,
welke beschikkingen na den dood
men wenscht te treffen. De notaris
maakt van deze mededeelingen een
opstel, hetwelk hij aan den erflater
voorleest en hem afvraagt of dit opstel inderdaad diens uiterste wil bevat. Van het toestemmend antwoord
van den erflater Wordt in het testament melding gemaakt; het testament wordt in bijzijn van twee getuigen aan den erflater voorgelezen
en door erflater, notaris en getuigen
onderteekend.
2) Het holographisch testament.
Dit moet door de hand des erflaters
zelf geschreven en onderteekend zijn.
Deze uiterste wil moet bij een notaris
in bewaring worden gegeven, van
welke handeling door den notaris,
in het bijzijn van den erflater en 2
getuigen een acte van bewaargeving
wordt opgemaakt, welke, zoo het
stuk hem open wordt aangeboden
op het stuk zelve eh, zoo de acte hem
gesloten wordt aangeboden, in eene
afzonderlijke acte.
3) Het geheime testament. Deze wijze
van testeeren wordt veelal gekozen
door wantrouwig aangelegde men-

Wie maakt een testament

schen. De erflater kan zijn uiterste wil
zelf opschrijven of dit door een ander
laten doen, mits hij zelf deze maar
onderteekene.
De geheime uiterste wil wordt dan
gesloten en verzegeld in het bijzijn
van vier getuigen aan den notaris in
handen gesteld, die op den omslag
van deze handeling de z.g. acte van
superscriptie opmaakt.
Men kan bij testament zoowel erfstellingen als legaten vermaken. Een
erfstelling is een geheel of een gedeelte van een vermogen en een vermogen is een geheel van baten en
schulden.
Een legaat is de making van een bepaalde zaak.
Wie mogen een testament maken en
wie mogen uit een testament voordeel
trekl en? Om een rechtsgeldig testament te kunnen maken moet men
voor alles zijn verstandelijke vermogens bezitten en handelsbevoegd zijn.
Slechts in enkele gevallen (o.a. de
gehuwde vrouw; zij die wegens verkwisting of wegens drankmisbruik
onder curateele zijn gesteld) kunnen
niet-handelingsbevoegden een testament maken.
Minderjarigen kunnen pas op hun
18e jaar een testament maken.
Men kan aan stichtingen slechts een
rechtsgeldige making doen, zoo de
Koningin aan de bewindvoerders
dier stichtingen het recht geeft die
making te aanvaarden ; dit is om
opeenhoopingen van goederen in de
doode hand tegen te gaan.
Minderjarigen en curandi kunnen
geen rechtsgeldige testamentaire beschikking ten behoeve van hun voogd
of hun curator treffen.
Ook vermogen geen voordeel uit de
nalatenschap van iemand te trekken
de geneesheeren, apothekers, bedienaren van den godsdienst en andere
personen, die hem in zijn laatste ziekte hebben bijgestaan , uitgezonderd
natuurlijk de echtgenoote.
Evenzoo kunnen de notaris en de
getuigen, die bij het verlijden van
een openbaar testament betrokken
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zijn geweest, daaruit geen voordeel
trekken.
De medeplichtige aan overspel kan
ook van de overspeler of overspeelster niet erven, zoo ook niet degene
die veroordeeld is den erflater te
hebben omgebracht en die hem belet
heeft zijn uiterste wil te maken.
Erfrecht van- den tweeden echtgenoot
zoo er voorkinderen zijn. Bij het maken van testamentaire bepalingen is
bovendien de erflater nog aan verschillende beperkingen gebonden.Een
hiervan is, dat bij tweede of volgend
huwelijk de tweede of volgende echtgenoot, zoo de hertrouwde echtgenoot nog kinderen uit een vorig huwelijk heeft, bij testament niet voor
meer dan het minste kindsdeel kan
worden begunstigd, en dat Naar deel
toch nooit meer dan 1/4 kan bedr gen.
Legitieme portie. Hieronder verstaat
men dat gedeelte der nalatenschap,
waarop de erfgenamen in de rechte
lijn (dus: kinderen, kindskinderen;
ouders, grootouders, enz.) een verkregen recht hebben en waarover
de erflater dus niet kan beschikken.
Men kan ook zeggen dat de breuk,
welke de legitieme portie noemt, aangeeft dat gedeelte, dat de erfgenaam
van hetgeen hij zou gekregen hebben zoo de erflater zonder testament
was gestorven, moet ontvangen.
Is er een kind, dan is de legitieme
portie 'f,; zijn er twee kinderen, dan
Is zij 2/3 en zoo er 3 of meer kinderen
zijn, steeds 3/4.
Ook bier is het natuurlijk erkend kind
wederom benadeeld ; voor deze kinderen is de legitieme, ongeacht hun
aantal, steeds 1/3 ; voor de bloedverwanten in de opgaande lijn is de
legitieme steeds 1/,
Om te weten over welk bedrag men
de legitieme portie moet berekenen,
telt men bij elkaar de baten der nalatenschap, benevens alle schenkingen onder de levenden gedaan, zelfs
al zijn die onder vrijstelling van inbreng gedaan, en trekt daarvan af
de schuiden der nalatenschap. Een
voorbeeld ter toelichting.

Het codicil

X sterft en laat na een echtgenoot
in eerste huwelijk benevens vier kinderen, A, B, C en D.
Bij het leven geeft hij aan A, C en D
respectievelijk / 5000,—, 1 7000,— en
I 3000,—. Er blijkt / 28.000,— bezit
en / 2000,— schuld in de nalatenschap te zijn.
De legitieme portie is nu, aangezien
de kinderen gelijk met de moeder opdeelen 3/4 maal 'I, of 5/„, terwip
het bedrag, waarvan deze moet worden berekend is / 28.000,— plus de
schenkingen van I 5000,—, f 7000,—
en f 3000,—, waarvan af gaat de
I 2000,— schuld, dus van / 40.000,—.
De legitieme der kinderen is dus
I 6000,—.
Ten slotte hierover nog een opmerking I De echtgenoot is wel erfgenaam
bij versterf en deelt dan, zooals reeds
medegedeeld, gelijk met de kinderen
op, doch is Been legitiemaris, m.a.w.
de eene echtgenoot kan de andere bij
testament onterven, hetgeen ten opzichte van de kinderen nooit mogelijk is daar, al zou een erflater een
dergelijke bepaling in zijn testament
opnemen, deze toch van rechtswege
nietig is.
Een onzedelijke voorwaarde, waaronder een erfstelling of een legaat is
gemaakt, maakt die erfstelling of
legaat niet nietig, doch de onzedelijke voorwaarde wordt als niet gegeschreven beschouwd.
Het Codicil. Volgens art. 982 B.W.
kan men in een gewoon onderhandsch,
niet gezegeld stuk, mits men dat
maar onderteekent (een gewone brief
is hiervoor reeds voldoende) beschikkingen treffen betreffende makingen
van lijfssieraden, kleederen, bepaald
genoemde meubelstukken, zoomede
ten aanzien van de uitvaart en de
benoeming van een executeur-testamentair. Een dergelijk stuk noemt
men codicil.
Herroepen van een testament. Men
kan een testament alleen herroepen
door een later testament, voor zooverre de bepalingen van het latere
testament met die van het vorige in
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strijd zijn. Waar het echter niet altijd
even duidelijk is of twee bepalingen
al dan niet met elkaar in strijd zijn,
kan het voorkomen, dat men om
den uitersten wil van een erflater te
leeren kennen verschillende testamenten moet raadplegen, hetgeen
voor de erfgenamen aanleiding kan
zijn tot allerlei geharrewar. Een handig notaris zal daarom steeds elken
erflater aanraden aan het begin van
zijn testament alle uiterste wilsbeschlkkingen, welke deze tot voor
heden mocht hebben gemaakt, te
herroepen.
Bij het holographisch testament geschiedt de herroeping eenvoudig door
het terughalen van het stuk bij den
notaris.
De contractueele erfstelling. Hieronder verstaat de rechtswetenschap testamentaire bepalingen in de acte van
huwelijksvoorwaarden, welke bepalingen door geen later testament kunnen worden herroepen; zie hiervoor
het door mij daaromtrent besprokene
bij de huwelijksvoorwaarden.
Fideicommissen of erfstellingen over
de hand. Hieronder verstaat men
makingen, waarbij aan een erfgenaam
een erfenis wordt nagelaten onder
beding die geheel of gedeeltelijk aan
de kinderen uit te keeren. De eerste
erfgenaam noemt men de erfgenaam
uit de hand of fiduciarius ; de tweede,
verwachtende erfgenaam heet de erfgenaam over de hand of fideicommissari us.
In het Oud-Nederlandsche Recht
kwamen zulke erfstellingen over de
hand in allerlei denkbare en ondenkbare variaties voor, hetgeen niet alleen steeds een heerlijke aanleiding
was tot familiegeharrewar, doch bovendien het nadeel had dat deze makingen zeer bedriegelijk voor de
schuldeischers van den erfgenaam
uit de hand was, die, daar de f ideicommissen niet werden geprotocolleerd, dan vaak credietwaardiger
scheen dan hij was.
Daarom dan ook is in het hedendaagsch recht het maken van erfstel-

Executeur-testamentair

lingen over de hand in beginsel verboden en zijn er nog maar Brie fideicommissen toegelaten, n.l. 1) ten
behoeve van kind en kindskind; 2)
ten behoeve van broeders- en zusterskind en 3) dat men aan zijn kinderen
moet nalaten, hetgeen men onvervreemd of onverteerd achterlaat; dit
is de z.g. fideicommis de residuo.
Executeur-testamentair en Bewindvoerders. De executeur-testamentair
kan bij testament, codicil en afzonderlijke notarieele acte worden benoemd.
Zij krijgen, doch voor niet langer dan
voor een jaar, het feitelijk bezit van
de nalatenschap en moeten in het
kort gezegd alles doen om de nalatenschap overeenkomstig den wil van
den erflater tot verdeeling te brengen ; zoo moeten zij o.a. vorderingen
aan de nalatenschap verschuldigd
innen en schulden der nalatenschap
betalen.
Zijn er minderjarige erfgenamen, dan
moet de executeur-testamentair de
nalatenschap doen verzegelen ; ook
moeten zij een boedelbeschrijving
doen opmaken.
In het Oud-Nederlandsche Recht
kende men ook nog boedelhouders,
een soort executeurs, die echter van
rechtswege belast waren met de vereffening van de nalatenschap, bijv.
de langstlevende echtgenoot. Het
hedendaagsch recht kent deze functionarissen niet meer.
Over de bewindvoering zegt de wet
bijna niets. Vaak wordt het onder
bewind stellen van alles — of zoo het
een legitimaris betreft, van hetgeen
deze meer dan de legitieme portie
krijgt — misbruikt als een plagerij
door een haatdragende erflater, die
zijn wraakzucht nog over den rand
van het graf wil toonen. Waar de
wet van dit onderwerp vrijwel niets
regelt, kan de erflater den bewindvoerder zelfs de macht geven om die
bewindvoering wederom over te dragen aan wie hij wil en hem van het
stellen van zekerheid ontheffen,waardoor de erfgenaam, wiens vermogen
20

Zulvere aanvaarding

607-608

onder bewind is gesteld feitelijk geheel van de willekeur en de goede
trouw van zulk een bewindvoerder
afhankelijk is, hetgeen maar al te
vaak tot hoogst onzedelijke toestanden aanleiding geeft.
Hoewel het onder bewind stellen van
een erfdeel als hier beschreven gelukkig niet zeer vaak voorkomt zou
het verdwijnen van dit instituut uit
ons hedendaagsch recht voor velen
een zegen zijn.
Recht van beraad. Elkeen wien een
erfenis toekomt heeft vier maanden
den tijd zich te beraden; gedurende
die tijd doet hij niets, doch overweegt wat te doer'.
Zulvere aanvaarding en aanvaarding
onder voorrecht van boedelbeschrijving. Indien men een erfenis zuiver
aanvaardt, is men mede voor alle
schulden der nalatenschap aansprakelijk ; zijn er dan meer schulden dan
baten dan mag de „gelukkige" erfgenaam nog uit elgen zak bijpassen.
Deze wijze van aanvaarding is m. I.
zelfs al laat het zich aanzien dat de
erfenis wel wat zal opleveren, steeds
ten zeerste te ontraden, doch men
doet steeds, wanneer men niet zeker
weet, dat er toch niets van de erfenis
te halen is, het beste om onder voorrecht van boedelbeschrijving te aanvaarden. Bij deze wijze van aanvaarding is de erfgenaam voor de schulden der nalatenschap slechts in zooverre aansprakelijk als er baten zijn,
m. a. w. het ergste, hetgeen hem kan
overkomen is dat hij niets krijgt,
doch hij behoeft dan ook nooit uit
eigen zak bij te passen.
Het woord „voorrecht" is in dit verband misplaatst, daar het hier een
recht betreft, dat elke erfgenaam
heeft ; in het Oud-Nederlandsche
Recht werd dit recht inderdaad beschouwd als een voorrecht, dat alleen
de Overheid kon verleenen ; gemeenlijk werd het niet verleend, wanneer
Or nog erfgenamen waren, die zuiver
wenschten te aanvaarden.
Maakt de erfgenaam, die onder voorrecht van boedelbeschrijving heeft
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aanvaard, zich echter aan onjuiste
opgave of verduistering schuldig, dan
verliest hij dat recht.
De verkoop der goederen van de nalatenschap kan door de onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaardende erfgenamen alleen in het openbaar geschieden.
Ook is de erfgenaam, die onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaardt, verplicht in de officieele dagbladen, zoomede in een provinciaal
blad onbekende schuldeischers van
de nalatenschap op te roepen.
Boedelscheiding. Niemand is verplicht in een onverdeelden boedel te
blijven volgens art. 1112 B. W., doch
met onderling goedvinden kunnen de
gezamenlijke erfgenamen den boedel
intact houden, doch niet voor langer
dan 5 jaar, hetgeen echter niet belet
dat deze overeenkomst telkens kan
worden verleend.
De acte van boedelscheiding wijst
aan welke goederen en rechten aan
elk der erfgenamen worden toebedeeld, doch de betrokken erfgenaam
wordt in die goederen en rechten
geacht te zijn opgevolgd vanaf het
oogenblik van overlijden van den erflater. Dit noemt men de z.g. „saisine".
Voorts bevat de wet regeling en verschillende bijzonderheden betreffende
optreden tegen onwillige erfgenamen
en dergelijke, doch de bespreking
daarvan valt buiten het bestek van
deze verhandeling.
Inbreng. Verschillende erfgenamen
moeten verschillende schenkingen,
welke zij onder de levenden hebben
ontvangen in des erflaters nalatenschap inbrengen. De hoofdregel hieromtrent is, dat de erfgenamen in de
nederdalende lijn (duskinderen,kindskinderen enz.) aile giften, welke zij
van den erflater onder de levenden
hebben ontvangen moeten inbrengen, tenzij hun bij testament uitdrukkelijk vrijstelling van inbreng is verleend.
De andere erfgenamen daarentegen
behoeven alleen in te brengen zoo de
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Pand

erflater dat uitdrukkelijk heeft be- timmerlieden en andere werkbazen
wegens opbouw en reparatie aan onvolen of bedongen.
Verschillende giften zijn echter niet roerende goederen.
aan inbreng onderworpen. Deze zijn : 9) Vergoedingen door ambtenaren
1) Kosten voor onderhoud en opvoe- wegens verzuim verschuldigd.
Bovendien heeft de verhuurder het
ding; 2) uitkeeringen voor noodzakerecht van den huurder te vorderen
lijk levensonderhoud ; 3) uitgaven tot
zoo deze de roerende goederen, waarhet aanleeren van eenigen tak van
koophandel, kunst, handwerk of be- op hem een voorrecht is toegestaan
zonder des verhuurders toestemming
drijf ; 4) kosten voor studie ; 5) kosten
vervoert, deze wederom op het gevoor plaatsvervulling of nummerverhuurde te doen plaatsen, en wel binwisseling bij 's Lands gewapende
nen den tijd van veertig dagen als
dienst en ten slotte bruiloftskosten
het gehuurde een landhoeve betreft
en wat daarbij komt. Ten slotte zij
en binnen den tijd van veertien dade lezer eraan herinnerd, dat een
gen, zoo het gehuurde een woonhuis
kind geen rechtsvordering tegen de
is en de weggevoerde goederen tot
ouders heeft tot het bekomen van
een uitzet of een gevestigden stand stoffeering van dat huffs hebben gediend.
in de maatschappij.
B. Op een geheel vermogen.
Bevoorrechte schulden.
1) Gerechtskosten; deze gaan voor
Elke schuldenaar is met alle zijne
goederen, zoowel die hij heeft als die pand en hypotheek.
2) Begrafeniskosten.
welke hij in de toekomst zal krijgen
voor de nakoming van zijn persoon3) Kosten der laatste ziekte.
lijke verbintenissen aansprakelijk, 4) Hetgeen over het laatste jaar aan
den arbeider verschuldigd is wegens
doch sommige schuldeischers hebben
arbeidsloon en voorts alles, waarop
een voorrecht van hunne betaling,
hij Ingevolge de wet op het arbeidshetzij op bepaalde goederen, hetzij
contract recht heeft.
op het geheele vermogen des schul5) Schulden wegens geleverde levensdenaars.
middelen gedurende de laatste zes
Deze voorrechten spruiten voort hetmaanden.
zij uit privilege, hetzij uit pand of
6) Schuldvorderingen van kostschoolhypotheek.
houders gedurende het laatste jaar.
Privilege. A. Op zekere bepaalde goe7) Schuldvorderingen van minderderen (art. 1185 B.W.).
jarigen ten laste van hunne voogden.
1) Gerechtskosten ter uitwinning van
Pand. Pand, zoowel als hypotheek
een bepaalde zaak verschuldigd, op
zijn accessoire rechten, d. w. z. dat
die zaak.
2) Huurpenningen en reparatiekos- zij niet zelfstandig en afzonderlijk
kunnen bestaan, doch steeds komen
ten, waartoe de huurder verplicht is,
in het gevoig van een schuldvordezoomede alles, waartoe het huurconring, daar zij tot zekerheid van de
tracht hem nog verder verplicht.
nakoming van een verbintenis strek3) Onbetaalde koopprijs van roerenken.
de goederen.
Pand is dan het recht op een roe4) Kosten tot behoud van een zaak
rende zaak, die den schuldeischer in
gemaakt.
handen wordt gesteld om op die zaak
5) Kosten ter bearbeiding van een
bij voorkeur boven anderen die schuld
zaak aan den werkman verschuldigd.
6) Leveranties, door een herbergier te verhalen, terzake waarvan het
pand Is gegeven.
als zoodanig aan een reiziger gedaan.
De reden, dat ik de woorden „die den
7) Vrachtloonen en bijkomende onschuldeischer in handen wordt gekosten.
8) Het verschuldigde aan metselaars, steld" cursiveer, is, dat het juist deze
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terhandstelling is, die de geheele kern
van het pandrecht uitmaakt. Ik wil
hier even iets dieper op ingaan, omdat met het z.g. „zekerheidstellen"
menige goedgeloovige door een sluwen
oplichter is beetgenomen.
Als iemand mij een som gelds te leen
vraagt onder overlegging van de verklaring van een Bank, volgens welke
hij door dik en dun „goed" is voor
het gevraagde bedrag, dan heeft de
geldschieter met die verklaring toch
nog niet de minste zekerheid, immers, de betrokkene kan elk oogenblik van den dag het geld of de effecten en andete geldswaardige papieren van die Bank halen en er naar
belleven mede handelen dus bijv.
ook alles aan een speelbank vergokken I Waar blijft dan de zekerheid
van den geldschieter? Men leene
daarom nooit geld indien men niet
een behoorlijke overwaarde aan geldswaardige zaken in onderpand, dus in
handen krijgt ; aan verzekeringen van
den schuldenaar, „voor hoeveel hij
wel goed is", heeft men niets ! Men
zij op zijn hoede I I
De pandhouder is gerechtigd, om,
na het verstrijken van een bepaalden
tijd of, zoo er geen tijd is bepaald,
na sommatie, het pand volgens plaatselijk gebruik in het openbaar te verkoopen of ter beurze te laten verhandelen en uit de opbrengst zich
schadeloos te stellen voor de schuld
en de achterstallige rente, terwiji het
overschot aan den pandgever moet
worden teruggegeven.
Het is den schuldeischer echter verboten zich bij niet-nakoming van de
verplichtingen door den schuldenaar
het gegeven pand toe te eigenen.
Hypotheek. Dit is een zakelijk recht
op onroerende goederen, tot verzekering van de nakoming van een verbintenis.
De wet kent voor hypotheek het
woordje „onderzetting", doch dit
wordt, hoewel het een uitvinding
van Hugo de Groot is, in de practijk
nooit gebruikt.
Behalve dat het recht van hypotheek
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een accessoir recht op onroerend goed
is, verschilt het van pand daardoor,
dat het onroerend goed, waarop het
rust, niet in de macht van den schuleischer komt, doch in de macht van
den schuldenaar blijft; een soort bezitloos pand dus.
Hebben de begrippen pandgever,
pandnemer en pandhouder nooit de
minste verwarring veroorzaakt, bij
hypotheek is dat antlers. In den yolksmond verstaat men meestal onder
den hypotheekgever den geldschieter;
men hoort dan : „die en die heeft zooveel hypotheek op mijn huis gegeven", Dit is echter geheel onjuist.
In wezen heeft de geldschuld op zichzelf niets met het begrip „hypotheek" te maken, doch de hypotheek
client alleen ter zekerheidsstelling.
Degene dus, die dat recht op zijn onroerend goed geeft aan den schuldeischer is dus de hypotheekgever, dus,
de schuldenaar, hetgeen in strijd is
met de algemeene opvatting.
De schuldenaar daarentegen neemt
hypotheek op des schuldeischers onroerend goed, en is dus de hypotheeknemer en, zoo hij het recht van hypotheek heeft verkregen, de hypotheekhouder.
Voor hypotheek zijn niet alleen vatbaar onroerende lichamelijke zaken,
doch ook verschillende onroerende
rechten, die in art. 1210 B. W. opgesomd worden.
Behalve hypotheken voor een bestaande geldschuld kent men ook
wel z.g. zekerheidshypotheken, d.w.z.
hypotheken, welke men geeft tot
zekerheid van een goed beheer van
zaken, welke men onder zijn opzicht
heeft ; een voorbeeld hiervan is de
hypotheek, welke de vrouw vaak in
de acte van huwelijksvoorwaarden
bedingt op bepaalde goederen van
den man tot zekerheid van het goede
beheer van de goederen, door haar
ten huwelijk medegebracht.
Voorts kent men nog crediethypotheken, d. w. z. dat men voor een bij
een bank te openen crediet hypotheek
geeft op een of meer onroerende goe-
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deren. In het bouwbedrijf komen zeer
veel crediethypotheken voor.
Het recht van hypotheek moet, op
straffe van nietigheid bij notarieele
acte worden gevestigd.
Ten behoeve van den hypotheeknemer worden gewoonlijk de volgende
bedingen gemaakt:
1) Het recht tot eigenmachtigen verkoop van het verhypothekeerde pand,
zoo de schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt. De schuldeischer
heeft dan het recht om, zoo de schuldenaar zijne verplichtingen niet nakomt, direct tot verkoop over te gaan ;
daartoe wordt hij in de hypotheekacte uitdrukkelijk gemachtigd. Dit
recht komt echter alleen aan den
eersten hypotheekhouder toe. (Art.
1223 lid 2 B.W.).
2) Het huurverbod, krachtens hetwelk de schuldenaar het verhypothekeerde onroerend goed niet zonder toestemming van den hypotheekhouder mag verhuren.
3) Het verbod van zuivering bij willigen verkoop (art. 1253, lid 2).
Iemand, die een bezwaard onroerend
goed koopt, heeft het recht te eischen
dat bedoeld goed ontlast wordt van
alle hypothecaire lasten, welke den
koopprijs te boven gaat, behalve
wanneer het hierbedoelde beding is
gemaakt, hetgeen wederom alleen de
eerste hypotheekhouder kan doen.
4) Het assurantiebeding, volgens hetwelk de verzekeraar van een huffs,
waar hypotheek op rust gehouden is
om, zoo hij, wegens schade aan het
perceel overkomen, verschuldigd is
aan den eigenaar assurantiepenningen uit te keeren, die penningen met
den hypothecairen schuleischer te
verrekenen. (Wetb. v. Kooph., art.
297).
Men kan op een of meer bepaalde
onroerende goederen meer dan On
hypothecaire inschrijving hebben ;
deze volgen elkaar op in de volgorde
van den datum van inschrijving in
de openbare registers.
Over het algemeen is reeds het verleenen van een tweede hypotheek
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zeer gewaagd en dus of te raden, terwip latere hypotheeknemers vrijwel
altijd achter het net visschen ; bovendien hebben de latere hypotheekhouders in hun nadeel dat zij alleen tot
executie van het verhypothekeerde
goed kunnen overgaan zoo zij daartoe
een vonnis van den rechter hebben
bekomen, terwip — zooals reeds gezegd — de eerste hypotheekhouder
dat wel eigenmachtig mag doen, natuurlijk alleen, wanneer hij daartoe
het zooeven besproken beding heeft
gemaakt, hetgeen dan ook in de practijk steeds geschiedt.
Een uitzondering op den regel van
de volgorde van de hypotheken vormen a) de hypotheek wegens nog niet
betaalde kooppenningen en b) de
hypotheek, bij scheiding en deeling
bedongen tot waarborg van hetgeen
de eene deelgenoot aan de andere
schuldig is of tot vrijwaring van het
aanbedeelde goed.
Indien deze hypotheken gevestigd
zijn binnen acht dagen na de overschrijving van de koopacte van het
betrokken onroerend goed in de registers, hebben zij den voorrang
boven elke andere hypotheek, welke
binnen die acht dagen op het goed
mocht worden gevestigd.
Wanneer men, uit welken hoofde
ook, verplicht is hypotheek te geven,
kan men, zoo men weigerachtig is,
bij vonnis daartoe worden gedwongen.
Dit is een der weinige gevallen in ons
hedendaagsch recht, dat reeele executie geoorloofd is; in het algemeen
lossen uit hoofde van art. 1275 B.W.
alle verbintenissen om lets te doen
of niet te doen zich op in vergoeding
van kosten, schaden en interessen,
dus kan men zijn schuldenaar niet in
rechten tot nakoming van de gesloten overeenkomst aanspreken. In het
Oud-Nederlandsch Recht was dat
anders en kende men in zeer veel
gevallen (o.a. als een verkooper onwillig was kon hij door den rechter
toch nog tot levering van het gekochte worden gedwongen) reEele
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executie, hetgeen m.i. veel billijker
was dan het huidige stelsel.
Met toestemming der partijen kan
een hypothecaire inschrijving doorgehaald worden ; geeft de hypothecaire schuldeischer geen toestemming, dan kan de doorhaling voor
den Rechtbank worden gevraagd.
Wordt een onroerend goed, waar een
hypotheek op rust in gedeelten verkocht, dan kan de hypothecaire
schuldeischer zelfs op een der deelen
van het goed zijn voile recht doen
gelden ; betaald de eigenaar, dan
heeft hij voor het te veel betaalde
een vordering op den anderen eigenaar; volgens art. 1438 sub 1 treedt
degene, die een hypothecairen schuldeischer voldoet, volkomen in diens
rechten.
Het ontlasten van een verhypothekeerd goed van die lasten, die de koopsom te boven gaan heet zuivering;
dit is een rechtshandeling, weike, behalve zoo de rechtercommissaris
zulks in een faillissement beveelt,
nooit ambtshalve kan geschieden.
Hypotheken gaan te niet als de
hoofdschuld te niet gaat, de schuldeischer afstand van zijn recht doet
en door gerechtelijke rangschikking.
Zij worden in de registers van den
hypotheekbewaarder openbaar gemaakt, weike registers tegen betaling van de terzake verschuldigde
leges voor iedereen ter inzage liggen.
Verbintenissen. Definitie : Een verbintenis is een rechtsbetrekking tusschen twee of meer personen, krachtens welke de eene het recht heeft jets
te eischen en de andere verplicht is
tot eene zekere praestatie.
Verbintenissen ontstaan a) uit overeenkomst en b) uit de wet. De verbintenissen uit de wet verdeelt men
in a) uit de wet alleen en b) uit de wet
door 's menschen toedoen, terwip
men de verbintenissen uit de wet
door 's menschen toedoen wederom
verdeelt in a) rechtmatige en b) onrechtmatige daad.
De overeenkomsten strekken den
contractanten tot wet en den moe-
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ten te goeder trouw worden uitgevoerd, terwij1 de schuldenaar, bij nietnakoming van zijn verbintenis tot
kosten, schaden en interessen kan
worden veroordeeld.
Als regel moet de schuldenaar. wil
men hem wegens zijn niet-nakoming
der verbintenis in rechten kunnen
aanspreken, in gebreke worden gesteld.
Men is in gebreke zoo men niet, niet
tijdig of niet behoorlijk praesteert
Voor het niet tijdig praesteeren kent
men een apart woord, n.l. de mora
waarvoor men het Nederlandsche
woord „verwir ook vaak gebruikt.
Elke vorm van niet-voldoen aan een
verbintenis vat men onder den naam
„wanpraestatie" samen.
In gebreke stelling is echter niet noodig:
a) Indien de schuldenaar slechts gedurende een bepaalden tijd rechtsgeldig zijn prestatie kon verrichten ;
dit noemen de Duitschers het z.g.
„Fixgeschaft". Bijv. ik woon een
kwartier rijdens van het station en
bestel op 5 min. over half 8 een auto
om mij naar het station te brengen,
weike echter pas 7 voor achten voorkomt 1 Door het te laat komen alleen
is de betrokken garage reeds in gebreke.
b) Indien bij de betrokken overeenkomst is afgesproken dat de schuldenaar, aileen door het verloop van
een zekeren tijd, zich reeds in gebreke
zal bevinden.
c) Als voor het geval van in gebreke
zijn er een boetebeding in de overeenkomst is opgenomen.
d) Wanneer de schuldenaar door
eigen toedoen zichzelf in de onmogelijkheid heeft gesteld om de overeenkomst na te leven.
Men kan den schuldenaar echter niet
wegens kosten, schaden en interessen
aanspreken, zoo hij zich kan beroepen op overmacht.
Overmacht. Hieronder verstaat men
feiten, welke zich buiten toedoen van
den schuldenaar hebben voorgedaan,
waardoor hij niet aan zijn verplich-
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tingen terzake van zijn verbintenis
kan voldoen. Deze zijn in den regel
niet gemakkelijk aan te toonen, daar
niet-nakoming der verbintenis, ook
al is de schuldenaar volkomen te goeder trouw, toch steeds recht op schadevergoeding geeft.
Vaak zal het van de omstandigheden
afhangen of de Rechter het bestaan
van overmacht aanneemt; hiervoor
geen vaste regel te geven ; wel kan
ik mededeelen dat financieele achteruitgang of onmacht, hoezeer buiten
de schuld van den schuldenaar ook
ontstaan, nooit als overmacht wordt
aangemerkt, hetgeen tot vaak onbillijk harde verhoudingen kan aanleiding geven.
In het Oud-Nederlandsch Recht kende men in sommige gevallen aan
schuldenaren een „beneficium competentiae" toe, d. w. z. dat zij niet
verplicht konden worden tot grootere betaling, dan waartoe zij inderdaad in staat waren. In den huidigen
permanenten crisistijd zou een dergelijke regeling een weldaad en rechtvaardigheid voor vele bona fide
schuldenaren beteekenen.
Wanneer het voldoen van een verbintenis bestaat in het betalen van
een geldsom, dan noemt men de terzake verschuldigde vergoeding wegens kosten, schaden en interessen
„moratoire interessen", welke, zoo de
wet niet anders bepaalt, loopen vanaf
den dag, waarop zij in rechten worden gevorderd.
Voorwaardelijke verbintenissen. Hieronder verstaat men verbintenissen,
welke eerst werken wanneer een voorwaarde, d.w.z. een onzekere toekomstige gebeurtenis in vervulling is gegaan.
Men kent a) opschortende en b) ontbindende voorwaarden. Bij eerstgenoemde moet er eerst een zeker
voorval plaats grijpen voordat de verbintenis in vervulling gaat ; sub b)
doet de verbintenis ophouden en
alles in den toestand terugkeeren
als was er nooit een verbintenis geweest.

Deel- en ondeelbare verbint.

Een onzedelijke voorwaarde maakt
een verbintenis van onwaarde; hier
is de regeling anders dan bij een testament, waar de onzedelijke voorwaarde als niet geschreven wordt
beschouwd, doch de making in stand
blijft.
Verbintenissen met tijdsbepaling. Dit
zijn verbintenissen, die op een bepaalden vervaldag moeten zijn nagekomen. Zoo uit den aard der verbintenis niets anders blijkt, wordt de
tijdsbepaling steeds geacht te zijn ten
voordeele van den schuldenaar.
Alternatieve verbintenissen. Hier kan
de schuldenaar volstaan met levering van een der beide zaken, welke
in de verbintenis zijn genoemd, terwijl, zoo het tegendeel niet is bedongen, ook aan hem de keuze is toegestaan.
Met een deel van de eene en een deel
van de andere behoeft de schuldeischer geen genoegen te nemen.
Hoofdelijke verbintenis. Deze heeft
plaats wanneer Of van verschillende
schuldeischers elk hunner gerechtigd
is de verschuldigde praestatie van
den schuldenaar te vragen, waardoor
deze dan wordt bevrijd, Of, wanneer
een schuldeischer het recht heeft van
een reeks schuldenaren van elk hunner de praestatie te vorderen en de
betaling door een dier schuldenaren
gedaan alle de andere schuldenaren
bevrijdt.
Men leest dan vaak de uitdrukking:
„hoofdelijk, en solidair" d. w. z. dat
elke schuldenaar voor het geheel aansprakelijk is.
Deelbare en ondeelbare verbintenissen.
Komt de hoofdelijkheid uit in de personen, welke bij de verbintenis betrokken zijn, de deelbaarheid heeft
betrekking op het voorwerp van de
verbintenis, bijv. een som gelds is
deelbaar, doch een levend paard is
ondeelbaar.
Al is een verbintenis deelbaar, dan
moet deze toch ten uitvoer worden
gelegd alsof zij deelbaar waren ; de
ondeelbaarheid treedt, behoudens
enkele in de wet genoemde uitzonde-
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ringen, pas op ten aanzien van de
erfgen amen.
Verbintenissen met boetebeding. Dit
boetebeding is een straf, welke den
schuldenaar wordt opgelegd, zoo hij
de verbintenis niet, niet tijdig of niet
behoorlijk nakomt, en welke in de
overeenkomst vervat moet zijn.
Deze strafbepaling komt in de plaats
van de vergoeding van kosten, schaden en interessen, welke de schuldeischer anders zou kunnen vorderen.
Voor een zoodanig boetebeding is het
woord „straf" niet al te gelukkig gekozen, daar zulks bij leeken vaak
aanleiding geeft tot misverstand.
Hoe vaak kan men niet-juridisch
geschoolde personen, die een dagvaarding thuis gestuurd krijgen hooren jammeren „dat zij toch altijd
fatsoenlijk zijn geweest en geen misdadigers zijn en nooit met de justitie
in aanraking zijn gekomen".
Zij begrijpen niet dat in een burgerrechtelijk geding de goede reputatie
der partijen, in zooverre deze door
een vergrijp tegen de Overheid, dus
door een strafbaar feit in het gedrang
zou kunnen komen, doodeenvoudig
niet ter sprake komt, immers, in een
burgerrechtelijk proces beweert A een
recht ten aanzien van B te hebben,
welke bewering door B wordt ontkent of gedeeltelijk of geheel toegegeven, terwijl er van eenig strafbaar feit geen sprake is.
Deze misvatting heeft echter een
historischen grondslag, daar in het
Oud-Nederlandsche Recht degene,
die een verbintenis niet nakwam wel
degelijk een strafbaar feit beging;
behalve schadeloosstelling aan de benadeelde partij moest hij bovendien
nog een boete, breuke genaamd, aan
de Overheid betalen. Doordat oude
opvattingen een taai leven hebben
en lang in het bewustzijn van het
yolk blijven hangen, is tot op den huidigen dag deze misvatting blijven
bestaan.
Verbintenissen nit overeenkomst.
Waar verreweg de meeste verbintenissen in de practijk uit overeenkomst
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ontstaan, zal ik deze iets uitvoeriger
bespreken.
Een overeenkomst is een handeling,
waarbij een of meer personen zich
jegens andere verbinden, welke handeling kan worden aangegaan om
niet (schenking) of onder bezwarende
titel (bijv. koop, ruil).
Onder titel is te verstaan de handeling, welke de bedoeling tot eigendomsoverdracht of de overdracht
van de feitelijke macht inhoudt.
Als regel kan men alleen zichzelf verbinden en voor zichzelf lets bedingen ; belling ten behoeve van derde
is alleen geldig wanneer men Of gelijktijdig iets voor zichzelf bedingt df
gelijktijdig een gift doet, bijv. als A
en B overeenkomen iets aan C te
geven zonder meer, dan kan C aan
die overeenkomst geen rechten ontleenen ; wel echter als A aan B lets
schenkt of A voor zichzelf van B lets
bedingt en tevens overeenkomt aan
C lets te geven (art. 1353 B.W.).
Zoo gaan ook de rechten uit een overeenkomst voortspruitende direct op
een rechtverkrijgen van partijen over,
doch de verplichtingen pas na de aanvaarding (art. 1354 B.W.).
Men kan rechtsopvolger zijn onder
algemeenen en onder bijzonderen
titel; in het eerste geval volgt men
op in een geheel of een gedeelte van
een vermogen ; in het tweede geval
in een bepaalde zaak.
De twee eenige wijzen van rechtsopvolging onder algemeenen titel
zijn het erfgenaamschap en de deelgerechtigheid in de huwelijksgemeenschap; elke andere rechtsopvolging
is onder bijzonderen titel.
Voorwaarden voor de bestaanbaarheid van een overeenkomst. Deze zijn
vier in getal, n.1. 1) De toestemming
van dengenen, die zich verbinden.
Dit is natuurlijk, daar men anders
niet van een vrije wilsuiting kan spreken, waardoor ook 2) De bekwaamheld om een verbintenis aan te gaan,
vanzelf spreekt.
Daarom kon men in het Oud-Nederlandsche Recht, indien men in dron-
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kenschap een koop had gesloten,
daags daarna ervan afzien (het z.g.
„boffen").
3) Een bepaald onderwerp en
4) een geoorloofde oorzaak.
De vraag, wanneer er wilsovereenstemming tusschen de partijen tot
stand is gekomen, is niet altijd even
gemakkelijk te beantwoorden. Sommigen zeggen, volgens de vernemingstheorie : „wanneer de aanbieder bericht krijgt van de aanname van zijn
aanbod", anderen weer (de ontvangtheorie) : „wanneer de aanneming van
het bod verzonden is, terwijl men
ook nog een uitings- en een verzendtheorie kent. Als regel zal elk geval
op zichzelf door den rechter moeten
worden beoordeeld.
Geweld, dwaling en bedrog maken
een overeenkomst nietig, doch de
kunstgrepen, bij het bedrog aangewend, moeten van dien aard zijn,
dat de andere partij, zoo hij den waren toestand had gekend, de overeenkomst niet zou hebben gesloten.
Minderjarigen, onder curateele gestelden en gehuwde vrouwen zijn onbekwaam om een overeenkomst aan
te gaan; ten aanzien van de gehuwde
vrouw bestaan er eenige uitzonderingen ; zoo kan de gehuwde vrouw
wel overeenkomsten aangaan betreffende de gewone en dagelijksche uitgaven der huishouding, als werkgeefster en arbeidster, inleggingen bij
den Rijkspostspaarbank doen en lid
van eene CoOperatieve vereeniging
worden.
Het onderwerp van de overeenkomst
is reeds voldoende bepaald zoo de
soort goederen is aangegeven.
Toekomstige zaken kunnen inderdaad het voorwerp van een overeenkomst uitmaken, doch het is niet
mogelijk eenige beschikking te treffen aangaande een erfenis, die nog
niet is opengevallen,zelfs al geschiedt
dit met instemming van den toekomstigen erflater.
In de practijk wordt tegenover leeken
veel misbruik hiervan gemaakt en
ziet men vaak eenvoudige lieden aan

sluwe bedriegers geld leenen z.g. op
erfenissen, welke deze — al of niet
naar waarheid — beweren wachtende
te zijn ! Men zij voorzichtig 1
Gevolgen van overeenkomsten. Behalve — zooals reeds medegedeeld —
dat overeenkomsten den contractanten tot wet strekken en zij te goeder trouw ten uitvoer moeten worden gelegd — bepaalt de wet voorts,
dat zij alleen tusschen de handelende
personen strekken en aanderden noch
voor- noch nadeel kunnen toebrengen.
Een uitzondering vormt hier de z.g.
Actio Pauliana, (B.W. art. 1377).
Deze actie is aan het Romeinsche
Recht ontleend, en geeft aan elken
schuldeischer het recht de nietigheid in te roepen van alle door den
schuldenaar onverplicht verrichte
handelingen, onverschillig hoe genaamd, waardoor zijn rechten worden benadeeld, doch waarbij de
schuldeischer dan, uitgezonderd bij
schenking, te bewijzen heeft dat zoowel de schuldenaar als degene, met
wie hij handelde wist, dat door de
betrokken rechtshandeling de schuldeischer werd benadeeld; bij schenking is het voldoende, dat de schuldeischer bewijst, dat de schuldenaar
hem door het doen van een schenking benadeelde en wordt die wetenschap aan de zijde van de begiftigde
ondersteld.
Het spreekt vanzelf, dat het bewijs
van bovenstaande in de practijk
uiterst zelden te leveren is; daarom
heeft men bij faillissement nog een
andere regeling van de z.g.
Actio Pauliana bij faillissement.
De Faillissementswet noemt eenige
gevallen op, waarin, zoo de handeling, waardoor de schuldenaar zijne
schuldeischers benadeelt heeft plaats
gehad binnen de veertig dagen voor
de uitspraak van het faillissement van
dien schuldenaar, de wet het rechtsvermoeden aanneemt, dat zoowel de
schuldenaar als degene met wien hij
handelde de wetenschap droegen van
des schuldeischers benadeeling.
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Heeft die benadeeling door middel
van schenking plaats gehad en is de
begiftigde een bloed- of aanverwant
tot den derden graad toe, dan stelt
men den termijn op tachtig dagen.
Uit1egging van overeenkomsten. Als
algemeene regel kan men zeggen, dat
men niet naar den letter, doch naar
den zin, welke de contractanten aan
hun overeenkomst klaarblijkelijk hebben willen toekennen, een overeenkomst moet uitleggen, terwijl bestendig gebruikelijke bedingen steeds
worden geacht in de overeenkomst
te zijn begrepen. Verder zal men
steeds elk geval op zichzelf moeten
beoordeelen.
VERBINTENISSEN UIT DE WET
De meest voorkomende zijn:
De condictio indebiti.
Dit is een rechtsvordering welke aan
elkeen toekomt, die onverschuldigd
lets heeft betaald.
Negotiorum gestio. Wanneer iemand
zon de rlast daartoe te he bben be komen
onverplicht iemands anders zaken
waarneemt, is hij gehouden die waarneming voort te zetten totdat de belanghebbende zelf in staat is de behartiging zijner belangen ter hand
te nemen.
De acties tilt onrechtmatige daad. Art.
1401 zegt, dat hij, die een onrechtmatige daad begaat, waardoor een
ander schade lijdt, verplicht is deze
te vergoeden.
Over het begrip „onrechtmatige
daad" is veel geschreven en gewreven. Voor 1919 was de Hooge Raad
van meening dat men onder „onrechtmatige daad" had te verstaan elke
daad of elk nalaten (een negatieve
daad dus) waarmede een wetsvoorschrift (het woord „wet" hier zoo
ruim mogelijk op te vatten, dus als
„elk voorschrift van een Overheidsorgaan afkomstig") werd overtreden,
doch naar aanleiding van een geding
tusschen twee drukkers ging de Hooge
Raad het begrip „onrechtmatige
daad" uitbreiden tot „elke handeling, waardoor men niet alleen een
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wetsvoorschrift overtreedt doch ook
waarbij men tegenover de belangen
van zijn medeburgers niet die correchtheid en voorzorg in acht neemt,
welke men in het verkeer pleegt in
acht te nemen". Eene belangrijke
wijziging van opvatting dus 1
Een andere vraag, die zich in de practijk ten aanzien van de onrechtmatige daad vaak voordoet is: „In hoeverre kan men de Overheid wegens
onrechtmatige daad aanspreken?
Over deze quaestie zijn tal van processen gevoerd, vaak met zeer wisselenden uitslag, doch men kan vrijwel
het volgende als over het algemeen
geldend aannemen.
Wanneer de Overheid als prive persoon optreedt (dus bijv. bij een aanbesteding) dan kan men haar altijd
wegens onrechtmatige daad aanspreken.
Treedt de Overhead evenwel als Overheld op, dan kan men veelal wel haar
wegens onrechtmatige daad aanspreken, wanneer zij een wetsvoorschrift
J vertreedtdoch als regel bijna nooit
zoo zij een adminlstratieve regeling
overtreeft (bijv. het onrechtmatig
ontslag van een ambtenaar).
Men is niet alleen verantwoordelijk
voor de onrechtmatige daad, welke
men zelve heeft verricht, doch ook
voor die, welke door onachtzaamheid en onvoorzichtigheid is ontstaan, zoo ook voor die van personen,
welke men onder zijn opzicht heeft,
zooals kinderen, dienstboden, leerlingen enz.
Hetzelfde geldt ten opzichte van een
dier, waarvan men eigenaar is.
Wanneer iemand door een beleediging aanwijsbare schade geleden
heeft, kan hij deswege een rechtsvordering tegen den beleediger instellen
tot vergoeding der geleden schade
en tot betering van het nadeel in eer
en goeden naam geleden.
HOE OAAN VERBINTENISSEN TE
NIET?
1) Door betaling. Het woord „betaling" moet hier worden opgevat als
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„praestatie" in den meest ruimen
zin des woords; deze behoeft — in
tegenstelling met het spraakgebruik
— niet in geld te bestaan ; de levering van een gekochte zaak is in den
zin der wet evengoed betaling als het
in geld neertellen van den koopprijs.
De betaling kan geschieden door
ieder, die er belang bij heeft, dus niet
alleeen door den schuldenaar, doch
bijv. ook door den borg, ja zelfs door
een derde, die er geen belang bij heeft,
mits deze dan 6f handele in naam des
schuldenaars 6f, zoo hij in eigen naam
handelt, niet in de rechten van den
schuldeischer worde gesteld.
In sommige gevallen treedt hij die
een schuld betaalt, wel in de rechten
van den schuldeischer; men noemt
dit subrogatie.
Subrogatie kan ontstaan a) bij overeenkomst en b) uit kracht der wet.
Het Burg. Wetb. somt de gevallen
op waarin een en ander geschiedt.
2) Door aanbod van gereede betaling,
gevolgd door consignatie. Dit heeft
plaats wanneer de schuldeischer weigert de door den debiteur verschuld igde betaling in ontvangst te nemen .
Het doel van de consignatie is niet
om den schuldeischer te dwingen de
aangeboden betaling te aanvaarden,
doch om den schuldenaar te bevrijden.
De wet regelt uitvoerig de wijze,
waarop een en ander moet geschieden, de aldus ter bewaring aangeboden gelden worden gestort in de
algemeene consignatiekas.
3) Schuldvernieuwing. Deze kan geschieden : a) door het optreden van
een nieuwe schuldeischer; b) door het
optreden van een nieuwe schuldenaar
en c) door het sluiten van een nieuwe
overeenkomst.
De accessoire rechten aan de oude
overeenkomst verbonden, als bijv.
pand, hypotheek of borgtocht, ter
verzekering van de nakoming ervan
vervallen bij de schuldvernieuwing,
tenzij men het behoud ervan uitdrukkelijk bedingt.
4) Compensatie op schuldvergelijking.
Deze heeft plaats tusschen twee per-
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sonen die over en weer elkaars schuldeischers en schuldenaren zijn wanneer de wederzijdsche schulden be-.
staan in een geldsom of in verbruikbare zaken, terwijl die schulden over
en weer dadelijk opvorderbaar zijn.
Compensatie heeft van rechtswege
plaats, zelfs zonder medeweten van
de wederzijdsche schuldenaren, met
uitzondering van het in art. 54 Faillissementswet volgens hetwelk niemand,
die voor de faillietverklaring van een
derde een vordering op den gefailleerde heeft overgenomen eerst zijn
goede trouw bij de overneming moet
bewijzen, alvorens tot de compensatie te worden toegelaten. Een voorbeeld ter toelichting.
A heeft een schuld van f 1000,— aan
B, doch weet dat B er niet al te best
voor staat, doch ook dat C een vordering van f 1000,— op B heeft. A
weet nu C te bewegen zijne vordering
op B weer voor f 200,— te verkoopen
en zou aldus, indien hij zich zonder
meer op compensatie kon beroepen
voor f 200,— van zijn schuld aan den
faillieten boedel vanB, groot f 1000,-kunnen afkomen, waardoor de crediteuren van B voor / 800,— zouden
worden benadeeld, hetgeen de wetgever heeft willen voorkomen.
5) Schuldvermenging. Deze heeft
plaats, wanneer de qualiteit van
schuldenaar en schuldeischer in een
persoon worden vereenigd.
6) Kwijtschelding der schuld. Deze
wordt niet ondersteld, doch moet bewezen worden.
De kwijtschelding van den hoofdschuldenaar bevrijdt den borg; kwijtschelding aan den borg toegestaan
bevrijdt echter den hoofdschuldenaar
niet.
7) Vergaan van de verschuldigde zaak.
Dit geschiedt echter alleen zoo zulks
buiten de schuld van den schuldenaar is geschied.
EENIGE DER MEEST VOORK0MENDE OVEREENKOMSTEN
Koop en verkoop. Dit is een overeenkomst, waarbij de een zich verbindt
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een zaak te leveren en de ander om
een daarvoor bedongen prijs te betalen.
De prijs moet in geld worden voldaan.
De eigendom van het verkochte gaat
IA de levering over, doch als de verkochte zaak uit een zeker en bepaald
voorwerp bestaat, is deze vanaf het
oogenblik dat de koop tot stand is
gekomen, al heeft de levering nog
niet plaats gehad, voor rekening van
den kooper; worden de verkochte
goederen bij het gewicht, getal of
maat geleverd, dan begirt het risico
voor den kooper na de afweging, -aftelling of meting.
Heeft men handgeld bij een koop
gegeven, dan kan geen der partijen
door de teruggave of het doen behouden van het handgeld van den
koop afzien.
Als regel moeten partijen den koopprijs betalen, doch zij kunnen de begrooting daarvan aan een derde overlaten.
Tusschen echtgenooten kan, behoudens enkele in de wet genoemde uitzonderingen, geen koop plaats vinden.
Voorts legt de wet een verbod van
koop op aan sommige ambtenaren
als rechters, leden van het Openbaar
Ministerie, ten aanzien van goederen,
tot welke zij krachtens hun ambt
in betrekking hebben gestaan , hetzelfde geldt voor notarissen, deurwaarders, enz.
Ook kan men eens anders goed niet
verkoopen.
De verkooper is verplicht het gekochte aan den kooper te leveren en
den kooper te vrijwaren voor uitwinning en verborgen gebreken, d.w.z.
hij moet den kooper het rustig en
vredig bezit (d.w.z. de feitelijke
macht) van het gekochte waarborgen.
De verborgen gebreken moeten echter van dien aard zijn, dat de kooper, zoo hij ze had gekend het goed
bf niet df tegen een verminderde prijs
had gekocht , bij executoriale verkoop heeft nooit vrijwaring voor verborgen gebreken plaats.
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De kooper is verplicht de overeengekomen prijs te betalen, doet hij dat
niet, dan kan de verkooper daar koop
een wederkeerige overeenkomst is,
op dien grond ontbinding van de
koopovereenkomst vorderen.
Recht van wederinkoop. Man kan bedingen dat men iets, dat men heeft
verkocht, binnen bepaalden tijd wederom mag terugkoopen, doch dat
tijdsverloop mag niet langer dan
vijf jaar zijn.
Verkoopt de kooper, voordat de verkooper van zijn recht van wederinkoop heeft gebruik gemaakt de
door hem gekochte zaak aan een
derde, dan heeft de eerste verkooper
desalnietternin het recht om, zoolang de termijn, gedurende welke
hem het recht van wederinkoop is
toegestaan, loopt, d it recht ook tegenover elken derden eigenaar van het
betrokken goed te doen Belden. Hier
ziet men dus de zakelijke werking
van het beding van wederinkoop,
n.l. dat men het tegenover elkeen
kan geldend maken, zij het ookslechts
gedurende een bepaalden tijd.
Verkoop van vorderingen en andere
onlichamelijke rechten. Als men een
schuldvordering verkoopt, dan zijn
de voorrechten, aan die schuldvordering verbonden als bijv. pand,
hypotheek, borgtocht, ook bij den
koop in begrepen.
Verkoopt men een erfenis, dan is de
verkooper niet verder tot vrijwaring
gehouden dan tot die betreffende
zijn hoedanigheid als erfgenaam.
Het huurkoopcontract. Dit is een der
grootste, misschien wel de grootste
plaag van de hedendaagsche maatschappij, waarvan vooral de kleinere
menschen maar al te vaak het slachtoffer worden en waarvoor in deze
verhandeling ten zeerste moet worden gewaarschuwd.
Het huurkoopcontract is de overeenkomst, welke de afbetalingsmagazijnen aan hunne klanten ter teekening voorleggen alvorens hun de verkochte goederen te leveren.
In het huurkoopcontract wordt de
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kooper verplicht aan den verkooper
te betalen een maandelijksche of wekelijksche som, welke voor een deel
bestaat uit huur wegens het gebruik
van de gekochte, doch nog niet betaalde goederen en voor een deel een
afbetaling op de som, door den kooper wegens het gekochte verschuldigd.
Het groote gevaar van het huurkoopcontract schuilt hierin dat, in tegenstelling met den algemeenen regel,
de eigendom van de gekochte goederen niet bij de levering van den
verkooper op den kooper overgaat,
doch de verkooper in den eigendom
van het verkochte blijft, totdat de
laatste afbetaling is verricht, en dat
de verkooper tevens bedingt dat,
zoo de kooper slechts een termijn in
gebreke blijft, hij het recht heeft,
ongeacht hetgeen de kooper terzake
reeds heeft betaald, het verkochte
wederom tot zich te nemen zonder
een cent schadevergoeding aan den
kooper, ja, ik heb meer dan eens
huurkoopcontracten gezien, volgens
welke in een dergelijk geval de gedupeerde kooper zelfs nog in een
boete verviel I
Voor alles moet men bedenken, dat
volgens de wet de schuldenaar — behoudens een uitzondering bij het
wisselrecht — den schuldeischer geen
gedeeltelijke betaling kan opdringen,
zoodat afbetaling in wezen steeds een
gunst is, althans behoort te zijn.
Wanneer wij dan echter zien, dat de
agenten van afbetalingsmagazijnen
de „gunsten" van hun zaak aan den
kleinen man opdringen, dan begrijpt
men voldoende, dat men voor dergelijke practijken niet voorzichtig genoeg kan zijn. En, is men door nood
gedwongen tot koop op afbetaling
over te gaan, dan leze men eerst
goed, wat het afbetalingscontract
behelst, en, zoo men het als leek niet
begrijpt, wende men zich eerst tot
een rechtsgeleerde om voorlichting,
doch men ga nooit of op de verzekering van den agent, dat men gerust kan teekenen en dat alles vanzelf wel terecht komt.
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In mijn practijk heb ik meermalen
afbetalingscontracten gezien voor
welke ik, hoewel ik zeer sterke oogen
heb, een vergrootglas moest gebruiken, terwijl het arme slachtoffer door
onnadenkend te teekenen zichzelf
volkomen in een strop had verhangen, waaruit geen bevrijding meer
mogelijk was !
Huur en verhuur, is misschien wel
de het meest in de practijk voorkomende overeenkomst, welke echter
nog steeds aanleiding tot verschillende misverstanden geeft.
finder huur en verhuur verstaat men
een overeenkomst, waarbij de eene
partij zich verbindt om aan de andere
het genot eener zaak te leveren, gedurende een bepaalden tijd en voor
een bepaalde som, die de ander aanneemt te betalen.
Men kan allerlei goederen verhuren.
Zoo op het oog lijkt het bij deze overeenkomst gevestigde recht veel op
het reeds besproken erfpachtsrecht,
doch er is een diepgaand verschil
tusschen beide.
Het recht van erfpacht is een zakelijk recht, dat de erfpachter van elke
derde, die zich dat recht aanmatigt,
kan opeischen, terwijl ons gewone begrip „huur" een persoonlijk recht
is, immers de huurder kan, zoo hij in
zijn recht van huur gestoord wordt,
niet eigenmachtig optreden, doch
moet alsdan den verhuurder in het
geding roepen, daar de verhuurder
hem het vredig en rustig bezit van
het gehuurde moet waarborgen.
Ons begrip „huur", zooals wij het
tegenwoordig opvatten is afkomstig
uit het Romeinsche Recht, waar het
„locatio-conductio" heette en is pas
rond de 15e en 16e eeuw, toen men
in het Oud-Nederlandsche Recht zeer
veel Romeinsch Recht ging recipieeren, in ons recht aanvaard.
Voordien kende men ook wel „huur",
doch hieronder werd steeds een zakelijk recht, veel gelijkend op de hedendaagsche erfpacht verstaan.
Toch is er ook aan de hedendaagsche
huur een zakelijke kant, immers, in
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tegenstelling met het Romeinsche
Recht geldt bij ons de regel: „Koop
breekt geen huur", dit beteekent
dat, zoo iemand voor een bepaalden
tijd, bijv. 5 jaar een huurcontract
heeft gesloten, en binnen die termijn
gaat het gehuurde in andere handen
over, elke nieuwe eigenaar gedurende
die termijn van 5 jaar het recht van
den huurder moet eerbiedigen.
Verplichtingen van den verhuurder.
Deze is gehouden :
a) Om het verhuurde aan den huurder te leveren.
b) Om hetzelve te onderhouden in
zoodanigen staat, dat het tot het gebruik, waartoe het verhuurd is, dienen kan.
c) den huurder, zoolang de huur
duurt, het rustig genot van het gehuurde te waarborgen.
Voorts is de verhuurder verplicht de
grootere reparaties aan het verhuurde
te doen verrichten , de ongemakken
uit die reparaties voortspruitende
moet de huurder gedoogen, doch zoo
tengevolgevan die reparaties de huurder Langer dan veertig dagen van het
genot van het geheel of een gedeelte
van het gehuurde verstoken is geweest, dan kan hij naar evenredigheid van een en ander vermindering
van den huurprijs eischen.
Bij den verhuur van huizen moet de
huurder de kleinere reparaties doen
verrichten. Hoewel de wet eenige
kleinere reparaties opsomt geeft de
quaestie wat al dan niet kleinere reparaties zijn telkens moeitlijkheden,
en moet elk geval op zichzelf worden
beoordeeld.
Verplichtingen van den huurder. Behalve de reeds vermelde verrichting
van de kleinere reparaties zijn de
hoofdverplichtingen van den verhuurder het gebruik van het gehuurde volgens zijn bestemming „als
een goed huisvader" en het voldoen
van de huur op de bepaalde termijnen.
Dat de huurder verantwoordelijk is
voor de schade, door hem of de zijnen
aan het gehuurde toegebracht volgt

reeds uit art. 1401 B.W. (onrechtmatige daad).
Ook de onderhuur geeft dikwijls aanleiding tot geschil tusschen huurder
en verhuurder. De regel is, dat de
huurder het verhuurde in zijn geheel niet mag verhuren aan derden,
zoo de verhuurder hem dit niet toestaat, doch dat de huurder gedeelten
van het door hem gehuurde wel zonder toestemming van den verhuurder
aan derden mag verhuren, tenzij bij
de huurovereenkomst hem die bevoegdheid is ontzegd, hetgeen in de
practijk meestal plaats vindt.
De grootste moeilijkheden bij het
huurcontract doen zich echter voor
bij de opzegging.
Heeft men alle eventualiteiten dienaangaande goed in de huurovereenkomst geregeld, dan kunnen er deswege ook geen zwarigheden ontstaan,
doch in de practijk ziet men hieromtrent nog al eens een en ander over
het hoof d.
In de huurcontracten In de practijk
vindt men veelal wel de termijn genoemd binnen welke partijen elkaar
de huur moeten opzeggen, doch vaak
vergeet men den toestand, welke ontstaat, wanneer de huurder met goedvinden van den verhuurder na afloop
van het huurcontract in het gehuurde
blijft zitten, zonder dat er een nieuw
huurcontract is opgemaakt.
De algemem verbreide dwaling is
dan, dat men meent zich van het
vorige huurcontract niets meer te
behoeven aan te trekken en dat men
per betalingstermijn kan opzeggen,
dus, als men bij de maand de huur
betaalt, men deze ook met de
maand kan opzeggen.
Niets is echter minder waar, aangezien art. 1623 B.W. verklaart, dat
alsdan de voorwaarden van het verloopen huurcontract blijven Belden,
doch de in acht te nemen opzeggingstermijn door het plaatselijk gebruik
wordtgeregeld. Dit is een van de
weinige gevallen dat de wet uitdrukkelijk naar het gewoonterecht verwijst.
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Bij huizen, welke per jaar verhuurd
en per maand worden betaald is in
dit geval — althans voor zoover mij
bekend is in de hoofdsteden van Nederland — de gebruikelijke opzegtermijn Brie maanden. Men zij in
deze aangelegenheden dus zeer voorzichtig.
Verhuur van landerijen. Hiervoor
geeft de wet nog eenige bijzondere
bepalingen, waarvan de voornaamste
zijn dat de landbouwer bij misoogst
gedurende een reeks van jaren vermindering van huurpenningen kan
vorderen, indien hij door vorige overvloedige oogsten niet reeds is schadeloos gesteld en dat de huur, zonder
geschrift aangegaan, geacht wordt
te zijn aangegaan voor zoodanigen
tijd als noodig is voor het inzamelen
van de vruchten van het gehuurde
erf.
Arbeidsovereenkomst. Deze is — althans wat de rechten van den werknemer betreft — zeer uitvoerig geregeld in de z.g. „Wet op het arbeidscontract" van 1907, vervat in de
artikelen 1637, 1638 en 1639 bijna
alle a tot en met z.
Voor de verplichtingen des werkgevers heeft de wetgever reeksen van
artikelen noodig geacht; voor die van
den werknemer waren vijf artikelen
voldoende.
Een eenigszins volledige behandeling van deze tot in de kleinste kleinigheden geregelde stof zou binnen
dit bestek onmogelijk zijn; ik zal dus
volstaan met de allerbelangrijkste
trekken na te gaan.
Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de eene partij, de
arbeider, zich verbindt voor de andere partij, de werkgever, tegen loon
gedurende een zekeren tijd arbeid
te verrichten.
Een advocaat, notaris, dokter enz.
verrichten ook tegen een zeker loon
— al noemt men dat „honorarium"arbeid voor anderen, doch zijn desalniettemin geen arbeiders.
Het kenmerkende van de arbeidsovereenkomst is de verhouding van
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ondergeschiktheid, welke tusschen
den werknemer en den werkgever bestaat, welke verhouding bij advocaten, en7. ontbreekt.
Voor de regelingen van de uitbetaling
van het loon en dergelijke verwijs ik
naar de wet; alleen wil ik even ingaan op de moeilijkheden welke
zich ten aanzien van de opzegging
der dienstbetrekking kunnen voordoen.
De algemeene regel is, dat de termijn
van opzegging gelijk is aan den tijd
die gewoonlijk verstrijkt tusschen
twee opvolgende betalingen van het
ingeld vastgestelde loon, doch in
geen geval langer dan 6 weken kan
zijn.
Bij den dood des arbeiders, doch ook
na den dood des werkgevers eindigt
de dienstbetrekking, doch in het
laatste geval kunnen ook de erfgenamen den dienst aan den arbeider
opzeggen.
De wetgever heeft echter de procedure inzake arbeidsgeschillen vergemakkelijkt door in art. 125 e.v.
van het Wetb. van Burgerlijke
Rechtsvordering daarvoor bijzondere bepalingen.
Vooreerst komen alle arbeidsgeschillen, ongeacht het bedrag, waarover
het geschil loopt, voor den Kantonrechter, terwiji als regel de bevoegdheid van den Kantonrechter, zoo het
onderwerp van het geschil de waarde
van I 200,— te boven gaat, ophoudt
en de zaak voor den ArrondissementsRechtbank met zijn veel kostbaardere
procedure moet komen. Blijkbaar
heeft de wetgever zulks ten aanzien
van de arbeidsovereenkomst willen
vermijden.
Voorts wordt een arbeidsgeschil niet
met een dagvaarding aanhangig gemaakt, zooals in den regel elk ander
rechtsgeding, doch eenvoudig met
een ongezegeld verzoekschrift, hetgeen weder om besparing van kosten
geeft.
Aanneming van werk. Deze gelijkt
veel op de arbeidsovereenkomst, doch
verschilt o.a. ervan, doordat hierbij
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door den aanbesteder een stoffelijk
resultaat wordt verwacht.
De aanbesteder kan een reeds begonnen werk opzeggen, mits hij den
aannemer volkomen schadeloos stelt.
Met den dood van den aannemer
houdt de overeenkomst op.
Hoewel bij de vervoerovereenkomst
geen stoffelijk resultaat wordt bereikt, rekent het B.W. deze overeenkomst, welke in het Wetboek van
Kooph. uitvoerig wordt geregeld,
toch tot de aanneming van werk.
Maatschap of vennootschap. Dit is
een overeenkomst, waarblj twee of
meer personen zich verbinden iets in
gemeenschap te brengen,' met het
oogmerk om de daaruit ontstane
winst samen te deelen.
Doel is dus het maken van winst;
voorts is het inbrengen van goederen,
geld of nijverheid verplicht, terwiji
de vennooten vanaf den dag waarop
had ingebracht moeten worden rente
aan de maatschap verschuldigd zijn
over het bedrag, hetwelk zij hadden
moeten inbrengen.
Waar de vennootschappen van Koophandel in het Wetb. v. Koophandel
zoo uitvoerig zijn geregeld, komen de
burgerlijke maatschappen niet zoo veel
voor en kan dus hier met een paaralgemeene opmerkingen worden volstaan.
Wanneer een der vennooten een overeenkomst ten behoeve van de maatschap heeft aangegaan, zonder daartoe door de overige vennooten te zijn
gemachtigd, verbindt hij alleen zichzelve.
De maatschap eindigt 1) door verloop van den tijd, voor welke zij is
aangegaan, 2) door vernietiging der
zaak of door volbrenging van de handeling, die het onderwerp van de
maatschap uitmaakte, 3) door een
wil van een of meer der vennooten
en 4) door den dood, curateele of
faillissement van een der vennooten.
Zedelijke lichamen. Deze hebben, in
tegenstellingmet de Burgerlijke maatschap of vennootschap, niet ten Joel
het maken van winst, dock het een
of ander zedelijk oogmerk. Voor bij-
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zonderheden verwijs ik ook hier naar
de wet.
Toch nog een opmerking betreffende
het voorafgaande. De hierboven besproken vennootschappen en zedelijke lichamen zijn geen rechtspersonen, d.w.z. dat elk der leden, welke
voor de betrokken vereeniging rechtshandelingen verricht, zichzelf bindt
en niet de vereeniging.
Om rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, heeft een vereeniging tegenwoordig noodig de Ministerieele verklaring van geen bezwaar — vroeger noemde men dat Koninklijke
goedkeuring — welke alleen geweigerd kan worden zoo de statuten en
reglementen van de betrokken vereeniging bepalingen bevatten, welke
met de openbare orde en goede zeden
in strijd zijn; in Indic, waar deze bevoegdheid aan den GouverneurGeneraal toekomt, kan deze ook wegens de voor het algemeen belang
gevaarlijk geacht wordende politieke
strekking aan eene vereeniging de
rechtspersoonlijkheid weigeren.
Heeft eene vereeniging eenmaal
rechtspersoonlijkheid verkregen, dan
bestaat er buiten de leden om een
afzonderlijke persoon, de rechtspersoon, die drager van rechten en verplichtingen kan zijn.
Vereenigingen, voor 1855 opgericht,
vallen onder art. 1698 betreffende de
Burgerlijke Maatschap, welke zeer
duidelijk eene omschrijving van den
aard van een rechtspersoon geeft;
die van na 1855 behoeven bovenvermelde goedkeuring.
Schenking. De schenking kan alleen
tegenwoordige goederen bevatten en
is onherroepelijk, behalve in enkele
in de wet genoemde gevallen.
Om rechtsgeldig een schenking te
kunnen doen moet men handelingsbekwaam zijn ; een uitzondering op
dezen regel vormt het verbod van
schenkingen tusschen echtgenooten,
behalve van schenking van hand tot
hand. Dit is ten einde de huwelijksche
voorwaarden niet tot eene fictie te
maken.
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Op straffe van nietigheid moet elke
schenking, ultgezonderd de schenkingen van hand tot hand, bij notarieele acte geschieden.
Bewaargeving. Bewaargeving wordt
yacht te zijn aangegaan am niet,
tenzij het tegendeel is bedongen.
Men onderscheidt de eigenlijk gezegde
bewaargeving van de sequestratie,
dat is de bewaargeving van een zaak,
waarover een geschil bestaat in handen van derden.
Bewaargeving kan vrijwillig of tilt
noodzaak geschieden.
De aansprakelijkheid van den bewaarnemer is die, welke men van hem
ten opzichte van zijn eigen zaken gewoon is, doch heeft hij zich zelve
voor de bewaameming aangeboden
of er loon voor bedongen, of is de
bewaarneming eigenlijk in des bewaarnemers belang en heeft men
betreffende de aansprakelijkheid andere voorwaarden bedongen, dan kan
men hem verzuim zwaarder aanrekenen.
Bewaarneming behoort tot de z.g.
half-tweezijdige overeenkomsten, dat
wil zeggen dat er steeds van de zijde
van den bewaarnemer een verplichting is, doch dat In sommige gevallen
er ook aan de zijde van den bewaargever verplichtingen kunnen ontstaan. Een voorbeeld ter toelichting.
Ik geef iemand voor een tijd mijn
hond in bewaring. De bewaarnemer
is nu verplicht bij mijn terugkeer
mijn hond wederom in goeden staat
of te leveren, doch, zoo mijn hond
tijdens de bewaameming dol zou
worden en bij den bewaarnemer
schade aanrichten ; in dat geval ben
ik verplicht de door mijn hond aangerichte schade te vergoeden.
Bruikleen. Bij deze overeenkomst
geeft men een ander een bepaalde
zaak in gebruik, onder voorwaarde
dat degene, die de zaak ontvangt,
deze na ervan gebruik te hebben ge
maakt of na bepaalden tijd, deze
terug zal geven.
De bruikleener moet voor de zaak
als een goad huisvader zorgen en voor
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het behoud ervan waken; kan de
bruikleener het vergaan van de hem
geleende zaak door gebruik van zijn
eigen zaak voorkomen, dan is hij
voor het verlies van de eigen zaak
aansprakelijk.
De uitleener kan het uitgeleende niet
voor den bepaalden tijd terugvorderen, doch indien hij de uitgeleende
zaak door onverwacht opkomende en
dringende omstandigheden zelf noodig heeft, kan de rechter naar gelang
van de omstandigheden den bruikleener gelasten het geleende ook binnen den bepaalden tijd terug te geven.
De bruikleener wordt nooit eigenaar
der in bruikleen gegeven zaak, doch
slechts houder. Anders is het bij den
Verbruikleen, bij welke overeenkomst
de leener gehouden is aan hem die
in leen geeft een partij verbruikbare
zaken gelijk aan die welke hij van den
uitleener heeft geleend, terug te geven.
De verbruikleener wordt van de hem
ter leen verstrekte verbruikbare zaken dus eigenaar. Het meest voorkomende voorbeeld van verbruikleen is de geldschuld.
In tegenstelling met het Kanonieke
recht, volgens hetwelk in de Middeleeuwen het heffen van rente bij het
leenen van geld als woeker — men
beriep zich op verschillende Bijbelteksten — verboden was, erkent het
hedendaagsch recht wel degelijk het
heffen van rente als een geoorloofd
instituut.
Ten einde echter onzedelijke practijken, zooals geldschieters door middel van woeker plegen uit te oefenen
en waarvan uiteraard in de eerste
plaats de kieine man de dupe wordt,
te voorkomen, heeft de wetgever
een geldschieterswet in het Leven geroepen, waarbij het bedrijf van geldschieter afhankelijk is gemaakt van
een concessie van de Overheid en
andere beperkingen voor excessen
waken.
Kansovereenkomsten. Dit zijn overeenkomsten, waarvan de uitkomst
met betrekking tot het voor- of nadeel, hetzij voor alle der partijen,
21
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hetzij voor sommige daarvan, van
een onzekere gebeurtenis afhangen.
a) Overeenkomsten van verzekering.
Deze zijn in het Wetboek van Koophandel uitvoerig geregeld. Eenige oppervlakkige beschouwingen mogen
dienaangaande hier volgen.
De overeenkomst van verzekering is
een overeenkomst, waarbij de verzekeraar zich tegen het genot van een
premie tegenover den verzekerde verbindt hem schadeloos te stellen wegens verlies, schade of gemis van verwacht voordeel, dat hij door een
onzekere gebeurtenis zou kunnen
lijden.
Men kan zich tegenwoordig voor vrijwel alle risico's verzekeren ; in den
Haag kent men zelfs eene verzekering tegen onkosten, welke men in
een proces kan oploopen !
Bij elke verzekering kunnen vier
grootheden optreden, die van belang
zijn, n.l.:
1) Het gevaarsobject, d.w.z. het voorwerp dat door de ramp getroffen
moet worden, wil de verzekering in
werking treden.
2) Het voorwerp van de verzekering;
dit is het vermogensbestanddeel, hetwelk beschadigd moet worden, opdat
de verzekerde schadeloosstelling kan
eischen.
3) Het verzekerde belang of de interest; dit is de mogelijkheid van
schade en
4) Het risico, dat is de kans op schade.
Het voorwerp der verzekering kan
bijvoorbeeld zijn een vermogen dat
bij een ramp, bijv. een brand is teniet
gegaan, doch ook een gederfd voordeel, bijv. bij winst- of vrachtverzekering en bovendien soms ook nog
eene verplichting tot uitkeering, bijv.
door een automobilist bij aanrijding.
De ramp moet aan het toeval te wijten zijn ; is dat niet zoo, dan vervalt
niet alleen het recht tot uitkeering,
doch komt de dader tevens op onzachte wijze met den strafrechter in
aanraking.
Alle verkeerde of onwaarachtige opgave of verzwijging van aan den ver-
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zekerde bekende omstandigheden,
hoezeer wellicht te goeder trouw geschied, maken, indien de verzekeraar,
zoo hij, den waren stand van zaken
kennende, de verzekeringsovereenkomst niet had gesloten, deze overeenkomst van onwaarde. Aldus art.
251 Wetb. v. Kooph.
Dit, oogenschijnlijk billijke artikel
geeft echter aanleiding tot veel misbruik. Zoo is mij uit mijn practijk
bekend, dat vele ziekteverzekeringsmaatschappijen er een soort „sport"
van maken om, wanneer de verzekerde inderdaad ernstig ziek wordt
en een min of meer kostbare verpleging behoeft, plotseling te „ontdekken" dat die ernstige ziekte voortspruit uit een kwaal, waaraan de verzekerde jaren geleden zou hebben
geleden en welke deze zou hebben
verzwegen.
Bij verzekeringsagenten — z.g. assuradeurs, wien het uitsluitend te doen
is om een polis af te sluiten en die
er niet tegen opzien om hun slachtoffer alles wijs te maken, mits zij de
aanvraag tot verzekering maar onderteekenen, ga men nooit af op de verzekering, dat „de zaak zoo wel in orde
is", doch leze en herleze terdege hetgeen men ter onderteekening voorgelegd krijgt. Een dergelijke waarschuwing als ik bij het huurkoopcontract gaf, is ook hier ten voile
gerechtvaardigd.
Wel kan men volgens de jurisprudentie, zoo men een vragenlijst voorgelegd krijgt, en men beweert dat de
onderteekenaar een onwaarachtige
opgave heeft gedaan, met veel kans
op succes een rechtsvordering tegen
den verzekeraar indienen, zoo die
„onwaarachtige opgaaf" blijkt te bestaan in het verzwijgen van een omstandigheid, welke niet op de vragenlijst was genoemd, doch het bedrag,
waarover het gaat, veroorlooft vaak
niet de terzake verschuldigde hooge
proceskosten, zoodat de verzekerde
dan vaak nog aan het kortste eind
trekt.
Blijft de verzekerde som beneden de
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waarde van het verzekerde belang,
dan krijgt men vergoed in de verhouding van de verzekerde som tot
de verzekerde waarde.
De verzekering komt tot stand door
de afspraak tusschen verzekeraar en
verzekerde. De polls is geen noodzakelijk bestanddeel voor het tot
stand komen van de verzekeringsovereenkomst, doch wel het uitsluitend bewijsmiddel ervan.
Zoolang de polls nog niet is opgemaakt, mag men de verzekeringsovereenkomst ook met andere bewijsmiddelen, bijv. getuigenbewijs, aantoonen.
De wet stelt het voor, alsof de verzekerde de polls opmaakt; in werkelijkheid echter is het de assuradeur,
die het doet.
Indien de verzekeringsovereenkomst
rechtstreeks gesloten wordt tusschen
den verzekerde en den verzekeraar
of diens gemachtigde dan moet de
polls binnen 24 uur, na aanbieding
door den verzekeraar worden onderteekend ; is de verzekering gesloten
door tusschenkomst van een makelaar in verzekeringen, dan moet bedoelde onderteekening binnen acht
dagen geschieden.
Behalve wanneer het „toeval" aan
de schuld van den verzekerde is te
wijten, behoeft de verzekeraar, zoo
de schade voortkomt uit eigen gebrek van het verzekerde voorwerp
ook geen premie uit te keeren.
Bij brandverzekering kan men zich
verzekeren tegen gereed geld, doch
ook tegen de onkosten van herbouw.
Bij levensverzekering behoeft men
niet zijn eigen leven te verzekeren,
doch kan ook het leven van een ander
als gevaarsobject stellen.
b) Lifirenten.
Deze kan men zetten op het lijf van
wien men wil.
Een lijfrente kan zoowel onder bezwarenden titel als bij schenking
worden verkregen ; hoofdvereischte
is, dat hij, op wien de lijfrente is
gesteld, op den dag van het sluiten
van de lijfrenteovereenVomst leeft.

Lastgeving

c) Spel en weddenschap.
Onder spel verstaat men een kansovereenkomst, waarbij de uitslag af•
hangt van de rneerdere behendigheid
of bekwaamheid van een der partijen, bijv. een biljartwedstrijd.
Onder weddenschap verstaat men
een tegengestelde meening, door partijen uitgesproken omtrent een toekomstige onzekere gebeurtenis, waarbij de prijs toevalt aan hem, die omtrent de toekomstige onzekere gebeurtenis de juiste meening heeft
uitgesproken; bijv. A zegt dat in 1936
de groote wereldoorlog uitbreekt, hetgeen B ontkent. Nu zal in 1936 blijken, wie gelijk heeft.
De wet kent, behalve ten aanzien van
spelen, welke tot lichaamsoefening
dienen, en dan alleen nog, zoo de
prijs niet overmatig hoog is, geen
rechtsvordering uit hoofde van spel
of weddenschap, doch heeft de verliezer bij spel of weddenschap eenmaal betaald, dan kan hij het betaalde niet terugvorderen.
Lastgeving. Dit is een overeenkomst,
waarbij iemand een ander de macht
geeft en de ander die macht aanneemt om in zijn naam een rechtshandeling te verrichten.
Lastgeving in algemeene bewoordingen vervat omvat enkel daden van
beheer. Wenscht men den lasthebber
ook te machtigen tot het vervreemden van goederen of dezelve met
hypotheek te bezwaren, een lading
aan te gam of eenige andere daad
van eigendom te verrichten dan
moet zglks uitdrukkelijk in de Lastgeving worden vermeld.
De lasthebber, den last aanvaard
hebbende, bindt door zijn daad den
lastgever onmiddellijk en is verantwoordelijk voor de kosten, schaden
en interessen, welke het niet volvoeren van zijn last tengevolge zou kunnen hebben.
De lastgever is gehouden den lasthebber alle de kosten, welke deze te
zijnen behoeve mocht hebben gemaakt, te vergoeden.
Lastgeving geschiedt -- tenzij het
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tegendeel bij het aanvaarden van den
last bepaald is — om niet ; zij eindigt
door herroeping van den lastgever,
opzegging van den lasthebber en de
dood, curateele of faillissement van
een der partijen.
Borgtocht.
Dit is een overeenkomst, waarbij een
derde zich ten behoeve van een
schuldeischer verbindt om aan de
verbintenis van den schuldenaar
te voldoen, zoo deze zelve niet daaraan voldoet.
Hieruit volgt, dat men het recht van
borgtocht . hoewel een persoonlijk
recht zijnde — evengoed als de zakelijke rechten panel en hypotheek een
accessoir recht kan noemen, immers
een borgtocht zonder een hoofdschuld
is niet denkbaar.
Tevens volgt daaruit, dat de borg
zich tot niet meer kan verbinden —
of liever, kan verbonden worden —
dan waartoe de schuldenaar verplicht is.
Borgtocht wordt niet ondersteld doch
moet uitdrukkelijk worden aangegaan.
De verbintenissen van den borg gaan
op diens erfgenamen over. In theorie
geniet de borg twee voorrechten, n.l.
1) dat van eerdere uitwinning en 2)
dat van schuldsplitsing.
Sub 1) beteekent, dat de borg kan
eischen dat de schuldeischer, zoo de
schuldenaar in gebreke blijft zijn
verplichtingen na te komen, eerst
den schuldenaar in rechten aan zal
spreken alvorens zich tot den borg
te wenden.
Sub 2) beteekent, dat zoo er voor de
betrokken schuld meer borgen zijn,
elk der borgen maar voor een evenredig deel aansprakelijk gesteld kan
worden.
In de practijk laat echter een schuldeischer steeds, alvorens een borg te
aanvaarden, dezen uitdrukkelijk afstand doen van deze voorrechten, immers zoo de schuldeischer eerst den
— meestal insolvabelen — schuldenaar moet aanspreken moest hij zooveel aan proceskosten uitleggen, dat

Het bewijs

het voordeel, hetwelk de borgtocht
hem zou kunnen opleveren,aanzienlijk
vermindert, hetgeen ook geschiedt,
zoo hij door zich op het voorrecht
van schuldsplitsing te beroepen zijn
aansprakelijkheid beduidend beperkt.
Borgtocht is misschien wel de meest
gevaarlijke overeenkomst, welke onze
wetgeving kent, immers men verbindt zich, afgaande op schoonklinkende voorstellen, des te gemakkelijker, daar bij borgstelling Been directe uitgaven door den borg vereischt zijn en de schuldenaar den
borg vaak voor zijn moeite een
aardige rente toezegt. Doch, maar
al te vaak gebeurt het, dat een borgstelling jaren lang goed verloopt en
plotseling — natuurlijk ook meestal
op een tijdstip, dat plotselinge betaling van een eenigszins aanzienlijk
bedrag den borg ook In het geheel
niet schikt — de schuldeischer van
den borg voldoening van zijn verbintenis eischt. Wees, onverschillig voor wie ook, nimmer borg 1
Wel treedt de borg door betaling in
de rechten van den schuldeischer voor
wien hij heeft betaald, doch als er
van den schuldenaar niets te halen
valt is hij toch het kind van de rekefling!
Dading. Dit is een overeenkomst,
waarbij partijen, tegen overgave,
belofte of terughouding eener zaak
een aanhangig geding beendigen of
een te voeren geding voorkomen ;
deze overeenkomst moet schriftelijk
worden aangegaan.
Het hew*. Dit is het eerste deel van
het vierde boek van het Burg. Wetb.
De wet gaat van het grondbeginsel
uit, dat ledereen die zich op een feit
tot staving hetzij van zijn elgen recht,
hetzij van tegenspraak van eens anders recht beroept, een zoodanig feit
moet bewijzen.
Felten, welke elk beschaafd mensch
geacht wordt te kennen, de z.g.
.notoire feiten, behoeven niet bewezen te worden.
Het spreekt vanzelf dat men pas een
feit moet gaan bewijzen, indien dit
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door een ander wordt ontkend en
alleen hij, die een feit beweert, dit
moet bewijzen ; de tegenpartij behoeft nooit het niet-bestaan van
een feit aan te toonen.
De bewijsmiddelen bestaan in 1)
schriftelijk bewijs ; 2) getuigenbewijs;
3) vermoedens ; 4) bekentenis en 5)
de eed.
Schrifteliike bewijzen. Deze zijn te
verdeelen in :
1) Onderhandsche geschriften, dat zijn
geschriften, die door iedereen kunnen worden opgemaakt en waaronder dus kunnen vallen onderhandsche acten (geschriften, waarin een
rechtshandeling wordt vastgelegd),
brieven, wissels, huiselijke papieren
en dergelijke.
2) Authentieke acten, d.w.z. stukken
door een openbaar ambtenaar opgemaakt, bijv. een ambtenaar van den
Burgerlijken Stand of een notaris.
De wet noemt dan ook verschillende
rechtshandelingen, voor de tot standkoming waarvan een notarieele acte
verplicht is, bijv. een acte van huwelijksvoorwaarden, van hypotheek,
acte van oprichting van een Naamlooze Vennootschap en dergelijke.
Het voordeel van een authentieke
acte is dat de tegenpartij, zoo deze
de acte wil ontkennen, beglnnen moet
te bewijzen dat de acte valsch is; bij
een onderhandsche acte kan hij met
de ontkenning van de echtheld van
de handteekening, welke onder de
acte is geplaatst, volstaan.
Bovendien heeft de authentieke acte
een tegenover elkeen vaststaanden
datum, terwiji zulks bij onderhandsche acten niet het geval is.
Gaat een onderhandsche acte bij een
ramp teniet, dan is deze verloren ;
bij een notarieele acte krijgen partijen een afschrift en houdt de notaris het origineel onder zijn berusting; zulk een origineel noemt men
de minuut.
Grosse, aldus noemt men een notarieele acte met aan het hoofd: In
naam der Koningin ! Daardoor krijgt
het stuk executoriale kracht.

Getuigenbewijs

Eenzijdige onderhandsche schuldbekentenissen. Deze moeten om als bewijs te kunnen gelden, geheel met de
hand des onderteekenaars geschreven zijn, en, indien zij niet met diens
hand onderteekend zijn, behalve de
onderteekening eene z.g. van waarde
verklaring, d.w.z. eene in letters geschreven goedkeuring, inhoudende
de hoegrootheid of hoeveelheid der
verschuldigde zaak, bijv. „coed voor
een honderd gulden". Zoo de schuldbekentenis in bovenstaand geval
wel geheel met des schuldenaars hand
is onderteekend, is deze van waardeverklaring niet strikt noodig (artt.
1902~-1931 B.W.).
Getulgenbewijs. Voor de geldigheid
van een geleverd getuigenbewijs is
noodig:
10 . Minstens twee getuigen. Uri getuige op zichzelf kan Been getuigenbewijs leveren, doch daardoor is de
in den volksmond gebruikelijke rechtsregel : „een getuige, Oen getuige"
niet geheel juist, daar een getuige,
gevoegd bij een ander bewijsmiddel
of een begin van schriftelijk bewijs
in sommige gevalien wel een volledig
bewijs kan does ontstaan, hetgeen
zonder die eene getuige niet het geval zou zijn.
20 . De getuige moet 15 jaar oud zijn.
30 . De getuige moet volgens zijn
godsdienstige gezindte zweren de
waarheid en niets dan de waarheid
te zeggen. Heeft men gemoedsbezwaren, dan kan de eed vervangen
worden door een belofte. Men neemt
in den regel die bezwaren alleen aan
van personen welke behooren tot een
kerkgenootschap, hetwelk het afleggen van een eed verbiedt. Bij een
atheist wordt in den regel dat bezwaar niet aangenomen.
40 . Bij de beoordeeling van de waarde
van het getuigenis moet de rechter
acht slaan op levenswijze, zeden en
stand der getuige,
50 . Onbekwaam om te getuigen zijn :
a) Bloed- en aanverwanten van een
der partijen in de rechte linie ; b) de
tegenwoordige of de gewezen echt-
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genoot en c) zij, die wegens krenking
van geestvermogens onder curateele
staan. (Zie artt. 1932-1939 B.W.).
Vermoedens. Onder vermoedens verstaat men gevolgtrekkingen, welke
de wet of de rechter uit een bekend
feit tot een onbekend felt afleidt.Men
onderscheidt de vermoedens in die,
welke wel en die welke niet op de
wet zijn gegrond; zie hiervoor verder
de artt. 1952-1960 B.W.
Bekentenis. Deze kan in, doch ook
buiten rechten worden afgelegd en
mag niet gesplitst worden, d.w.z. de
rechter mag uit een bekentenis niet
een tweede bekentenis afleiden, behalve indien de schuldenaar bij zijn
bekentenis feiten heeft aangevoerd,
die valsch bleken te zijn.
De eed. Deze onderscheidt men in
a) de aanvullende eed en b) de beslissende eed.
Eerstgenoemde draagt de rechter op
aan partijen, zoo de zaak ten deele,
doch niet geheel is bewezen.
Laatstgenoemde draagt de eene partij
aan de andere op. Weigert de andere
partij den eed of te leggen, dan verliest hij het proces; anders wint hij
het. Doch ook kan hij den eed naar
dengene, door wien deze opgelegd
is, terugwijzen en moet deze op straffe
van verlies van het proces den eed
afleggen.
Verjaring. Deze is een rechtsmiddel
om na verloop van zekeren tijd lets
te verkrijgen of van een verbintenis
bevrijd te worden.
Men onderscheidt de aquisitieve of
verkrijgende verjaring tegenover de
extinctieve of verliezende verjaring.
Bezit met, doch ook zonder titel kan
door verjaring tot eigendom leiden.
Onder „titel" verstaat men de aan
de levering voorafgaande rechtshandeling, welke de bedoeling van eigendomsoverdracht inhoudt, bijv. koop,
ruil, schenking.
Indien men een onroerend goed, een
rente of een niet aan toonder betaalbare vordering met een titel bezit,
dan krijgt men daarvan den eigendomina verloop van 20 jaar; bezit
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men het dertig jaar, clan behoeft
men geen titel te toonen.
Om den tot verjaring vereischten
tijd te vervullen, mag men bij den
tijd, gedurende welken men zelf het
bezit heeft het bezit van zijn voorganger optellen, bijv. bezit ik met
titel een onroerend goed vijftien
jaren en heeft mijn rechtsvoorganger
het zes jaren bezeten, dan kan ik
mij toch op de twintigjarige verjaring beroepen.
Schuldvorderingen zijn in het algemeen aan een verjaringstermijn van
dertig jaren gebonden, doch de wet
noemt verschillende schuldvorderingen, welke aan een veel korteren
verjaringstermijn zijn onderworpen,
welke kortere termijn naar gelang
van den aard van de schuld een,
twee of vijf jaar kan zijn.
Procesrecht.
Wat zijn advocaten en wat zijn procureurs? Beide hoedanigheden komen
meestal in Nederland in dezelfde persoon vereenigd voor; men kent hier
te lande ook nog wel enkele meesters
in de rechten, die zich enkel advocaat noemen, enkel procureurs kent
men in Nederland niet meer; in
Indie nog wel.
De advocaat is meer de rechtsgeleerde raadsman der partijen en niet
hun vertegenwoordiger, behalve wanneer deze in cassatiezaken optreedt.
De procureur is degene, door wiens
tusschenkomst partijen voor de
rechtbank moeten verschijnen en die
zijn conclusies d.w.z. betoogschriften, inhoudende de beweringen van
partijen, uitbrengt.
Partijen zijn aan die conclusies gebonden en moeten reeds bij de dagvaarding een procureur stellen.
Advocaten en procureurs zijn meesters in de rechten, die zich als zoo-.
danig bij de arrondissementsrechtbank, in welker ressort zij wonen (uitgezonderd 's-Gravenhage, waar de
advocaten en procureurs zich terzake bij den Hoogen Raad moeten
vervoegen; terwip zij in die plaatsen, waar een gerechtshof is, zich al-
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daar moeten aanmelden) laten bead igen .
Advocaten en procureurs hebben
zich te onderwerpen aan een reglement van orde en discipline voor de
advocaten en procureurs, hetwelk
zeer streng is.
Waar men in den volksmond wel eens
hoort beweren dat iemand „voor
advocaat studeert", moge ik hier de
aandacht erop vestigen, dat de titel
van „advocaat" betrekkelijk weinig
met het praedicaat „Mr" te maken
heeft ; wel kan men zonder dien titel
geen advocaat worden, doch het
bezit van dien titel is volstrekt nog
niet identiek met den titel van advocaat, deze hangt alleen met de beeediging als vorenbedoeld samen.
Gratis admissie. lets waartoe de advocaat en procureur verplicht is, bestaat in het verstrekken van gratis
rechtskundige hulp aan die onvermogenden, welke gratis admissie
hebben gekregen en welke door het
Bureau van Consultatie worden toegewezen.
Indien men financieel onmachtig is
proceskosten te betalen kan men,
op vertoon van een bewijs van onvermogen, hetwelk men ten stadhuize moet halen, gratis, z.g. Pro
Deo procedeeren ; het Bureau van
Consultatie voegt aan den onvermogende dan een gratis procureur
toe.
Wat zijn deurwaarders? Dit zijn
ambtenaren die dagvaarden, exploiten uitbrengen, d.w.z. acten uitbrengen, waarin ten verzoeke van een
partij bepaalde aanzeggingen worden
gedaan of feiten geconstateerd terwip zij tevens op de rechtzittingen
de zaken van de rol afroepen en de
rechtelijke beslissingen ten uitvoer
leggen.
Inrichting van onze rechtsbedeeling.
Men kent in Nederland :
10 . Kantongerechten. Voor deze kan
men zelf of bij gemachtigde verschijnen, doch behoeft men geen procureur te stellen, schriftelijke conclusies, hoewel in den regel wel aan-
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bevelenswaardig, zijn bij de procedures bij het kantongerecht niet vereischt.
De burgerrechtelijke zaken, waartoe
de kantonrechter bevoegd is, zijn in
den regel vorderingen welke niet
hooger dan f 200,— bedragen.
Een uitzondering hierop vormen de
gedingen over zaken betreffende het
arbeidscontract ; deze zaken komen,
ongeacht het bedrag der vordering,
steeds voor den kantonrechter.
Bij het kantongerecht begint men met
uitzondering van een vordering uit
arbeidsovereenkomst welke door een
ongezegeld stuk aanhangig kan worden gemaakt — met een dagvaarding, hetgeen ook voor de arrondissementsrechtbank geldt.
De dagvaarding is eigenlijk de basis
van het proces; het is dus steeds zaak
dat deze zoo juist mogelijk worde gesteld.
2°. Arrondissements Rechtbanken. Bij
deze is men verplicht procureur te
stellen tenzij de rechter voor nadere
inlichtingen verschijning in persoon
beveelt.
3°. Gerechtshoven. Dit zijn colleges
van hooger beroep op uitspraken van
de Arrondissements Rechtbanken;
er zijn in Nederland vijf Gerechtshoven, n.l. te Amsterdam, 's-Gravenhage, 's-Hertogenbosch, Arnhem
en Leeuwarden.
4°. Ons hoogste rechtscollege, de
Hooge Raad, gevestigd te 's-Gravenhage. De Hooge Raad is cassatierechter, d. w. z. wanneer men in
hoogste instantie een zaak voor den
Hoogen Raad brengt, de zaak niet
opnieuw wederom wordt behandeld,
doch de Hooge Raad alleen op de
stukken onderzoekt of er geen schending of verkeerde toepassing heeft
plaats gehad.
Het Openbaar Ministerie (O.M.). Dit
zijn ambtenaren, die men als vertegenwoordigers der Overheid kan
beschouwen.
In strafzaken eischt de ambtenaar
van het O.M. namens de gemeenschap de straf voor den misdadiger;
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met burgerrechtelijke zaken heeft
de ambtenaar van het Openbaar
Ministerie, na de jongste wetswijzigingen, bijna niets meer te maken.
De Ambtenaar van het Openbaar Ministerie heet bij den Hoogen Raad
en bij de Oerechtshoven „procureurgeneraaren hun plaatsvervanger„advocaat-generaal"; bij de Rechtbank:
„officier van Justitie" en zijn Watsvervanger „substituut-officier van
Justitie; bij het Kantongerecht ambtenaar van het Openbaar Ministerie.
Het Burgerlijk proces. Alyorens
lemand in rechten aan te spreken
moet men hem — behoudens in
enkele door de wet genoemde uitzonderingen — in gebreke stellen ;
voor deze in gebrekestelling verwijs ik naar het daaromtrent behandelde bij het verbintenissenrecht.
Daama laat men een dagvaarding
tegen hem uitbrengen. Bij de Rechtbanken is men verplicht in de dagvaarding procureur te stellen ; bij den
kantonrechter niet.
Verschijnt een der partijen niet, dan
noemt men dat verstek en wordt de
andere partij in het gelijk gesteld.
Bli de rechtbank verloopt het proces
dan verder tusschen de procureurs
door het wisselen van de conclusies
(zie boven).
Op de dagvaarding volgt dan van
de zijde van gedaagde een conclusie
van antwoord, welke eischer gewoonlijk door een conclusie van repliek
laat volgen, waarna dan in den regel
nog een conclusie van dupliek van
de zijde van gedaagde komt.
Daarna kunnen de procureurs hunne
pleidooien houden, die meestal niets
anders zijn dan eene mondelinge toelichting van het in de conclusies betoogde.
In den regel verloopt een proces echter niet zoo gemakkelijk, daar er in
den loop van het proces allerlei omstandigheden kunnen optreden, die
den voortgang bemoeilijken.
Deze omstandigheden kunnen van
allerlei aard zijn en worden incidenten genoemd.

Veel voorkomende incidenten zijn;
Excepties. Onder een exceptie is te
verstaan een verweermiddel dat den
gestelden eisch niet aantast, dock
desalniettemin, zoo de gestelde feiten juist worden bevonden, het
proces doet stranden, IAN. A beweert van B / 1000,— te vorderen
te hebben. Wanneer de procureur
van B nu antwoordt, dat zijn client
wel is waar de somma van f MOO,—
aan A verschuldigd is, loch „dat hlj
die reeds heeft betaald" of „dat de
onderwerpelijke schuld reeds is verjaard" dan noemt men het tusschen
aanhalingsteekens gestelde een exceptie.
Incidenten met betrekking tot bet bewijs. De rechter kan in den loop van
een geding een vonnis vellen, waarblj
elk of een der partijen de plicht
wordt opgelegd op een bepaalde wijze
bijv. door getuigen een gesteld felt
te bewljzen ; zulk een vonnis heet een
interlocutoir vonnis.
Voor de pleidooien kunnen ook nog
plaats , hebben getuigenverhooren,
eedsopdracht, rapport van deskundigen en verhoor van een der partijen op vraagpunten.
Rechtsmiddelen tegen een gewezen
vonnis.
10 . Verzet. Dit middel kan men
toepassen als men bij verstek is
veroordeeld; men vordert hierbia
herziening van het vonnis door denzelfden rechter, die het wees.
20 . Hooger beroep. Dit geschiedt voor
een hoogeren rechter, dus van een
uitspraak van den kantonrechter bij
de rechtbank en van ten uitspraak
van de rechtbank bij het gerechtshof. Hooger beroep kan slechts tenmaal geschieden.
Kantonrechtzaken beneden de / 50,—
en rechtbankzaken beneden de / 400,—
zijn niet voor hooger beroep vatbaar,
30 . Cassatie. Deze geschiedt Aileen
bij den Hoogen Raad, waar, moats
reeds gezegd Aileen de felten onderzocht worden op de stukken zoomede
ook de toepassing van het recht.
Wanneer tegen een vonnis geen
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rtchtsmiddel meer openstaat, hetzij
did het in hoogste instantie is bekrachtigd, hetzij dat men den tijd om
in hooger beroep of in cassatie te gaan
heeft laten verloopen, zegt men dat
zoo'n vonnis in kracht van gewiJsde is
gegaan.

Executle. Is een vonnis in kracht van
gewijsde gegaan,dan moet het eerst
door den deurwaarder aan dengene,
die veroordeeld is, worden beteekend. De schuldenaar wordt dan geeommeerd om binnen een bepaalden
tijd (vaak een week) alsnog het verschuldigde benevens de proceskosten,
waartoe hij veroordeeld is (want behoudens een paar zeldzame ultzonderingen betaalt de verliezende partij
de proceskosten) te betalen ; doet de
schuldenaar zulks niet, dan kan de
schuldeischer door den deurwaarder
beslag laten leggen op alle de roerende en onroerende goederen van
den schuldenaar, zelfs ander derden.
Een zoodanig beslag op onroerend
goed wordt ten hypotheekkantore
de openbare registers overgeschreYen ; zulks om te voorkomen, dat na
dat beslag de schuldenaar het verhypothekeerde goed verkoopt of bezwaart.
Een zoodanig beslag is een executoriaal beslag, d.w.z. een beslag ter
uitvoering van een vonnis.
Behalve executoriale beslagen kent
men ook nog z.g. conservatoire beslagen, d.vr.z. beslagen ter bewaring
van rechten. Men kan een conservatoir beslag doen leggen indien men
den president van de rechtbank
stunmier kan overtuigen van de
deugdelljkheid van de vordering,
zoomede van vrees voor verduistering door den schuldenaar, doch dan
moet men binnen de acht dagen van
waardeverklaring van dat beslag
vragen op straffe van verval van
hetzelve. Door de van waardeverkiaring verandert het conservatoir
beslag in een executoriaal beslag.
Een beslag, dat in de practijk nogal
Bens voorkomt is en blijft steeds conservatoir en kan nimmer executoriaal

Faillissement

warden, daar de bedoeling ervan is
uitsluitend het bewaren van rechten,
n.l. het z.g. „maritaal beslag" d.w.z.
beslag dat de vrouw, die een eisch
tot echtscheiding of tot tafel en bed
heeft ingesteld op de goederen der
gemeenschap kan doen leggen ter
bewaring van hare rechten.
Gijzeling. Komt practisch weinig
meer voor, eensdeels doordat soma.migen hierin een dwanvniddel zien,
dat niet meer overeenkomt met de
opvattingen van dezen tijd, anderzijds door de kostbaarheid van het
middel.
Was vroeger voor kooplieden terzake
van alle handelsschulden gijzeling
mogelijk, thans (na 1932) is deze alleen nog mogelijk voor hen die een
wissel, promesse of ander handelspapier hebben geteekend.
Evenals gelegde beslagen, vervalt
ook de gijzeling door faillissement,
hetgeen een beslag op een geheel
vermogen is.
Faillissement. De schuldenaar, die
verkeert in een toestand van opgehouden hebben te betalen, kan in staat
van faillissement worden verklaard.
Uit de omstandigheid, dat het faillissement client om bij een samenloop van schuldeischers het verdeelen der baten zoo billijk mogelijk
te regelen, volgt dat er, om tot een
faillissement te geraken, steeds meer
dan een schuldeischer moet zijn.
Het faillissement moet worden aangevraagd bij de rechtbank van de
woonplaats van den schuldenaar,
welke hetzij bij aangeteekend schrijven, hetzij bij deurwaardersexpioit
wordt opgeroepen ; is hij niet verschenen en toch failliet verklaard,
dan heeft hij veertien dagen den Old
om in verzet te komen ; is hu wel
gehoord, dan heeft hij acht dagen
den tijd om bij het gerechtshof in
hooger beroep te komen; het verzet
zoo hij niet gehoord is, geschiedt bij
dezelfde rechtbank waar het faillissement is uitgesproken.
Is de faillissementsaanvraag bf atgewezen Of tengevolge van genoemd
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verzet vernietigd, dan zijn zoowel de
aanvrager als elke andere belanghebbende bevoegd om binnen de 8
dagen bij het Hof in verzet te komen ;
van bovengemelde uitspraken van
het Hof is binnen de acht dagen cassatie mogelijk.
Bij het vonnis wordt een rechtercommissaris en een curator benoemd;
de rechter-commissaris heeft de leiding in het faillissement ; de curator
is met de afwikkeling der baten en
schulden belast.
Het faillisement wordt openbaar gemaakt in een nieuwsblad, de Staatscourant en, zoo de zaak in het Handelsregister is ingeschreven, ook in
het Handelsregister ingeschreven.
Bij onvoldoende baten kan het faillissement worden opgeheven.
Gevolgen. De gefailleerde verliest
zoowel beheer als beschikking van
zijn geheele vermogen, zoowel van
hetgeen hij op den dag der faillietverklaring heeft als van hetgeen hij
daarna nog krijgt ; bovendien vallen
de goederen der huwelijksgemeenschap, waarin de echtgenooten mochten zijn gehuwd — dus ook de goederen door de vrouw ten huwelijk
aangebracht — in het faillissement;
het maken van huwelijksvoorwaarden is dus ook om deze reden te alien
tijde aan te bevelen.
Wederkeerige overeenkomsten, welke
door partijen nog niet zijn nagekomen, hetzij voor het geheel, hetzij
gedeeItelijk, kunnen door den curator Of geannuleerd Of nagekomen
worden. In het eerste geval kan de
tegenpartij schadeloosstelling eischen
in het andere gevai moet de curator
zekerheid stelien.
Termijnzaken, die ter beurze worden
behandeld, vervallen, doch de tegenpartij heeft wederom recht op schadeloosstelling.
Huurcontracten kunnen zoowel door
den verhuurder als door den curator
opgezegd worden met inachtneming
van den gebruikelijken opzegtermijn.
Hetzelfde geldt voor arbeidsovereen komsten.

Gevolgen

Voor door den gefailleerde onverplicht verrichte handelingen welke
de schuldeischers benadeelen, verwijs ik naar hetgeen ik daaromtrent
bij de actio Pauliana heb medegedeeld.
Onder deze „onverplicht verrichte
handelingen" is niet alleen schenking te verstaan, doch kan elke
rechtshandeling vallen bijv. betaling
door of aan den failliet, waardoor
geld of goederen aan den faillieten
boedel zou worden onttrokken.
De rechten van pand en hypotheek
blijven in het faillissement onaangetast.
De vorderingen van de schuldeischers, welke bij den curator zijn
ingediend, worden door dezen gebracht op twee lijsten, n.l. die van
de voorloopig erkende en die van de
betwiste vorderingen. In geval van
betwisting beslist de Rechtbank
(renvooiprocedure); wordt een vordering echter alleen door den gefailleerde betwist, dan wordt zij Loch
erkend, doch deze erkenning werkt
na afloop van het faillissement niet
tegen hem.
De erkenning of betwisting geschiedt
ter verificatievergadering, doch voor
de verificatievergadering kan de gefailleerde een accoord voorstellen,
hetwelk wordt aangenomen zoo If,
der concurrente schuldeischers, zoo
zij gezamenlijk 1/4 der concurrente
schulden vertegenwoordigen, zich er
voor verklaren, doch alvorens in werking te treden is goedkeuring (homologatie) van de Rechtbank noodig;
weigert deze dan staan de recktsmiddelen van hooger beroep en cassatie open.
Wordt geen accoord aangeboden,
dan treedt na de verificatie-vergadering de insolventie in; de failliete
boedel wordt geliquideerd en de
schuldeischers worden hetzij bij een,
hetzij bij verschillende uitdeelingslijsten uitgekeerd, hetgeen hun is
toebedeeld.
Voor de niet-betaalde gedeelten hunner vorderingen behouden zij, ook
na het faillissement, te alien tijde
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recht van verhaal op den gefailleerde.
Daar gefailleerden — ten onrechte,
vooral in den tegenwoordigen tijd !
— in een faillissement lets onteerends
zien, heeft de wet de mogelijkheid tot
rehabilitatie geschapen aan het einde
van het faillissement, en wel door
eene verklaring van alle erkende
schuldeischers dat zij, ook al zijn zij
niet ten voile betaald, tevreden zijn
met het hun toebedeelde. Het verzoek tot rehabilitatie wordt open-.
baar gemaakt; schuldeischers vermogen zich er tegen te verzetten.
Sursiance van betaling. Heeft een
schuldenaar in het vooruitzicht, dat
hij, wanneer verschillende vorderingen, welke hij onder de menschen
heeft uitstaan, betaald krijgt, al zijn
schulden kan voldoen, doch doen
zich daarbij omstandigheden voor,
die hem onmogelijk maken met het
betalen van zijn opeischbare schulden door te gaan, dan kan hij aan
de Rechtbank surseance van betaling aanvragen; dit is steeds zeer gewaagd, daar de Rechtbank, zoo deze
de situatie zeer ernstig bevindt, niet
alleen de surseance van betaling
kan weigeren, doch meteen de faillietverklaring kan uitspreken.
Wordt de surseance van betaling uitgesproken, welke hoogstens voor
1 1/2 jaar kan worden verleend, dan
wordt meteen een bewindvoerder be-

Nawoord

noemd; zonder medewerking van
dezen bewindvoerder mag degene,
wien surseance van betaling is verleend niet over zijn vermogen beschikken. Maakt degene, wien surseance van betaling is verleend, zich
aan kwade trouw schuldig, dan kan
deze in sommige gevailen faillissement ten gevolge hebben.
NAWOORD.

Het spreekt van zelf, dat het bescheiden bestek van dit opstel, waarin ik
eenige vaak voorkomende rechtsquesties op populaire wijze heb behandeld, maar over een zeer klein
deel der zoo uitgebreide rechtswetenschap kan loopen. De bedoeling was alleen om ingeval van
een vrijwel dagelijks voorkomende
moeilijkheid even lets te kunnen
naslaan ter opheldering.
Daarom druk ik ten slotte mijne
lezers ten zeerste op het hart om, zoo
zich moeilijkheden voordoen deze
uiteenzetting niet als een juridisch
vademecum te gebruiken en op
eigen houtje te gaan „werken", doch
hunne moeilijkheden te leggen in
handen van een degelijk rechtsgeleerde en niet in de handen van
een z.g. „rechtskundig adviseur"
zonder meesterstitel en meestal van
twijfelachtige practijken. Deskundigheid ga, ook hier, voor !
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Gelimiteerd verkoopen van effecten . 549
Oemaskerd bal
488
Gemeentefondsbelasting
563
Oemeenten
569
Oemeenteraad
569
Oerechtshoven
650
Gesloten bewaargeving
553
Getuigenbewijs
646
Gevaren in de huishouding
191
Gavel
236
Gavel, onderhoud van den
265
Oevolmachtigd minister
572
Gewicht en lengte
43
Oewichtheffen
428
Oewoonten
83
Gewoonterecht
576
Gezant
572
Oezinsvoogd
593
Gieten van kamerplanten
326

Handschoenen

Kolom
564, 654
113
186
189
194
323
551
426
°°oIrfdijnen
G
257
Gordijnen schoonmaken
113
Goudbasis
535
Louden bruiloft
462
Goud schoonmaken
188
Gramofoon
498
Gras
350
Grasvlekken
194
Gratis ad m issie
649
Gravures kiezen
259
Griep
72, 73
Groenten, algemeene voorschriften
voor
205
Groententuin
334, 351
Groenten verbouwen
345
Groenten
464
Grondbelasting
563
Grondbezit
534
Grondsoorten
337
Grondwater
338
Groote schoonmaak
175
Grotten
645
Guineesch biggetj e
369
Guipevre
303
Gummivoorwerpen schoonmaken
187
Gymnasium
94
Gymnastiek
... 416
Gijzeling
Gipsfiguren reinigen
Glad handschoenen
Glaswerk
Glimmende plekken
Godspenning
Goederenbeurs

H
Haarborstels schoonmaken ..
. 189
Haard
110
Haarverzorging
40
Haken
305
Half-warm kweeken van pianten . . 344
Halitosis (ruikende adem) . ..
29
Haltergymnastiek
417
Handbal
425
Handels- en industriebank
. 554
..
Handelsrecht
577
Handelsreizigers
525
Handelsvennootschap onder firma . 539
Hand geven
465
Handlichting
594
Handschoenen
186
22

Handschoen, trouwen met de 673-674

Handschoen, trouwen met de .. K.°15°81112
306
Handweefwerk
299
Handwerkj es
Harden
5
342
Harken
194
Harsvlekken
66
Hart
66
Hartspierverzwakking
550
Hausse
Heerenkleeding onderhouden .. . . 295
Herroepen van een testament . . . 604
52
Herstellende zieken
425
Hockey
486
Hoffelijkheid
601
Holografisch testament .
363
Hond, verzorging van den
78
Hondenbeet (E.H.B.O.)
365
Hondenziekten
618
Hoofdelijke verbintenis
197
Hoofdonrein
650
Hooge Read
652
Hooger beroep
95
Hoogere Burgerschool
96
1-Ioogescholen
139
Hooikist
43
Hormonen
405
Hotelaccomodatie
123
Houtwerk schoonmaken
196
Houtwormbestrijding
Huid
6
53
Huilen bij zuigelingen
80
Huisapotheek
213
Huis, eigen
101
Huishoudboekje
99
Huishouding, inrichting der
207
Huisinrichting
497
Huismuziek
74
Hu1p bij ongelukken, eerste
338
Humus
270
Huurcontract
630
Huur en verhuur
628
Huurkoopcontract
457
Huwelljk
461
Huwelijksgeschenk
461
Huwelijksreis
582
Huwelijksvoorwaarden
579
Huwelijkswetgeving
230, 545, 611
Hypotheek
554
Hypotheekbank

I
IJshockey
IJskast

426
139

Keldermotten verdelgen

K 14o3m6
IJszellen
Inbreng
608
Indanthren
284
Indirecte belastingen
562
536
Inflatie
72, 73
Influenza
Inkomen als grondslag der huishouding 100
562
Inkomstenbelasting
Inktvlekken
194
Inmaken van groenten ..
. . . 158
.. . 270
Inpakken bij verhuizing ..
Insectenbeet (E H B 0 )
78
574
Internationaal Oerechtshof
Interpellatie
569
562
Invoerrechten
125
Ivoor schoonmaken

J
Jaloezie
Jeugdherbergen
Jicht
Jodiumvlekken
Jour
Ju-jitsu

440
432
73
194
477
427

K
195
Kaarsvetvlekken
207
Kaas, bewaren van
Kabinet
566
110
Kachel
386
Kakatoe
. 198
Kakkerlakken bestrijding
339
33
Kali
339
in den bodem
375
Kalkpooten bij kippen
323
Kamerplanten
382
Kam ervogels
. 187
Kammen schoonmaken
386
Kanarievogel, verzorging van den
638
Kansovereenkomsten
353
Kantklossen
649
Kantongerechten
536
K
KKaaa ptr et a 1
541
366
verzorging van de
284
Katoenfluweel
366
Kattebak
11, 26
Kamen van voedsel ...
155
Kelder
196
Keldermotten verdelgen ..

Kerkelijk huwelljk

675-6T6

Ko lom
458
Kerkellj k huwelijk
191
Kerstboom
152
Ketelsteen
301
Kettingsteek
126
Keuken
136
Keukenmachine
28
Kiespij n
570
Kieskringen
569
Kiesrecht
Kinderen, afstamming der... .
88
Kinderen, moeilijke
Kinderen, natuurlijk erkende .. . . 592
591
Kinderen, onnatuurlijke .....
408
Kinderen, reizen met
291
Kinderkleeding
61
Kinderziekten
71
Kinkhoest
372
Kippen houden
258
Kleeden of tapijten
Kleeden en tapijten herstellen . . . 308
282
Kleeding
103
Kleeding der huisvrouw .. ...
38
Kleeding (hygienisch)
189
Kleerborstels reinigen
197
Kleerenluis
Kleurechtheid van stoffen .... 280
Kleurencombinatie In kleeding . . . 285
357
Klimboonen
349
Klimplanten
284
Knippen en naalen
Knol- en bolgewassen ..... 331, 348
356
Knolselderie
302
287,
Knoopsgaten
301
Knoopsteek
417
Knotsgymnastiek
547
Koersen
Koffie, algemeene voorschriften voor 206
402
Koffers pakken
194
Koffievlekken
417
Kogelgymnastiek
562
Kohier
142
Koken
166
Koken van de wasch .
. . .
114
Kokosmatten
367
Konijnenfokken
383
Kooi voor vogels
139
Kookkist
g17
Koolhydraten
355
Koolsoorten
626
Koop en verkoop
284
Koordfluweel
63
Koorts
Koortsthermometer
49
462
Koperen bruiloft
Koperen keukengerei130
.
..

Longontsteking
Kolom

Kortingstelsel
Koud buffet
Koude, middelen tegen
..
Koude kas
Kousen
Kousen wasschen
Krachtsport
Krampen (E H B O.)
Kristal
Kruisbessen
Kruisnaad
Kunstmest
Kunstwol
Kunstzijde
Kurken repareeren
Kuur in een badplaats
..
Kweepeer
Kwijtschelding van schuld ..
Kwitantiezegel

540
476
190
345
315
293
427
78
189
362
301
328
280
280
188
406
361
626
565

L
Lagere school
93
Lakschoenen onderhouden .
317
Lampekappen
259
Lampekappen schoonmaken .
124
Lampen
258
Landhuis
233
Lastgeving
642
Lawntennis
. 423
Laxeermiddelen
27
12
Leeren meubelen
Leesten
319
Legitieme portie
603
Lelien
348
43
Lengte en gewicht
Lepels, messen en vorken
134
Leven, doelmatig
5
Levensmiddelenvervalsching .
• • 27
Levensverzekering
557
35
Leven, verlenging van het
Licht
258
338
Lichte grond
641
Lijfrenten
564
Lijfsdwang
194
Likeurviekken
312
Linnen
116
Linoleum
552
Loco-waren
472
Logeeren
22,8 474
Logeerkamer
53
Longengymnastiek bij zuigelingen
68
Longontsteking

677-.-678

Longtuberculose

Longtuberculose
Loopers
Luchtbad
Luchtpij pen
Luis op het hoofd
Luizen op planten
Lyceum

Kolom
68
114
6
67
197
329
... 95

M
Maag
10
Maagcatarrh
69
Maagpijn
69
Maagzweer
69
Maaien van het gras
350
Maaltijden, regelmaat In de.
. 25
Maanbrieven
513
Maatschap of vennootschap .
. 635
Maatwerk
278
Malaise
555
Mengel
171
Maritaal beslag
653
Markiezen onderhouden ..
. 191
Markt
537
Massage
415
Matten
114
Mazelen
71
Mazen en stoppen
310
Meeningsverschil
441
Melk, algemeene voorschriften voor . 206
Melkviekken
I 94
Meloen
356
Memorie van Antwoord ..
. 568
Messen, vorken en lepels ..
. 134
Mest
328
Meubelen
254
Meubelen, verzorgen van .
. 117
Meubelstijlen
251
Middagtollet
283
Middelbaar Technische Scholen
96
Middenkoers
549
Middenstandsbank
554
Mieren verdelgen
19
Minderen bij het brelen ...... 304
Mineralen in ons voedsel .. . . 16, 196
Moddervlekken
194
Mode
283
Moederdag
452
Moederschap
52
Moeilijke kinderen
88
Moerasgrond
338
Moestuin
334, 351
Mond, verzorging van den ..... 27

Ongelukken, eerste ha* bij
01
Ko130

Monogrammen borduren ...
Monopolie
Moratoire interessen
Morgenkleeding
Motten
Muggen, verdelging van ...
Muizen- en rattenbestrijding . .
Muizen, witte
M.U.L.O.
Muntstelsel
Muren
Muziek thuis

541
617
283
197
. 198
197
370
94
535
232
497

N
284
Naaien en knippen
297
Naaimachine
299
Naaimandje
539
Naamlooze Vennootschap ..
550
Nabeurs
107
Nachtkastje
321
Nagels bijten
41
Nagels, verzorging der
Nagelschuiers schoonmaken . .. . 189
Nationaliteitsteeken op auto's. . . . 396
322
Natte voeten
432
Natuurbescherming
Natuurlijk erkende kinderen . . . . 592
29
Nervositeit
36
Nicotine-vergiftiging
70
Nierontsteking
70
Niersteenen
Nieuwjaarsfooi
323
95
Nijverheidsonderwijs
395
Nummerbewijs

0
Obligatie
Ochtendgymnastiek
Olieverfvlekken
Omgangsvormen
Omzetbelasting
Onarde
Onderhoud van het huts .
Onderhoud van kleeding .
Onderkleeding der vrouw
Onderpand
Onderwijs in Nederland ....
Ongedierte, verdrijving van ..
Ongelukken, eerste hulp bij...

545
417
I 95
437
565
90
. 262
. 292
. 290
545
. 92
196
. 74

OnnatuurIgke kinderen

679-680

Regeeringevorm
INE11111111111111

Kolom
591
Onnatuurlijke kinderen
623
Onrechtvaardige daad
597
Onroerende zaken
445
Ontbijttafel
534
Onteigening
393
Ontspanning
32
Ontspanningsoefening
65
Ontstekingen
78
Oog-kwetsuren (E.H.B.0.) .
482
Opdienen van spijzen
650
Openbaar Ministerie
94
Openbaar onderwijs
601
Openbaar testament
553
Open bewaargeving
78
Opgehangenen (E.H.B.0.)
Oppersen van heerencostuums . . 294
278
Opslaan van meubelen
598
Opstal
81
Opvoeding
Opzegging eener arbeidsovereenkomst 634
593
Ouderlijke macht
147
Oven
341
Overbemesting
Overeenkomst, verbintenissen tilt . 619
Overeenkomst, voorwaarden voor de
620
bestaanbaarheid van een
291
Overhemden voor heeren
616
Overmacht
310
Over mazen
329
.Overwinteren van kamerplanten

Ko1178
Petroleumstel
357
Peulvruchten
112
Piano schoonhouden
301
Picotsteek
421
Ping-pong
196
Pissebedden verdelgen
237
Plafonds
Plafonds en wanden, schoonhouden van 121
259
Platen aan den wand
41
Platvoeten
68
Pneumonie
560
Polis
571
Politieke partij en
49
Polsvoelen
356
Pompoen
.. . . 134
1
Porselein en aardewerk
556
Prijsindex
sindex
576
Privaatrecht
609
Privilege
648
Procesrecht
648
Procureurs
649
Pro deo
551
Pro longatie
544
Promotor
555
Protectie
Provinciale teekens op auto's . • • 396
567
Provincale Staten
569
Provincies
155
Provisiekamer
21
Pro-vitaminen
576
Publiekrecht
291
Pyama's

P
107
Paardenhaar schoonmaken .
436
Paardrijden
188
Paarlen reinigen
543
Pacht
336
Paden in den tuin
610
Pand
132
Pannen
Papegaal, verzorging van de . . . . 385
381
Parelhoen
195
Parfumvlekken
115
Parketvloeren
. 569
Parlementaire immuniteit .
571
Partijen, politieke
474
Partijtjes
205
Paspop
285
Patroon
367
Pelsdleren fokken

R
Rachitis (Engelsche zieke) .. . 60, 623
356
Radijs
498
Radio
306
Rafflawerk
239
Ramen
356
Ramenas
568
Rapporteur
370
Ratten
Ratten- en muizen bestrijding. . . . 197
13, 16
Rauwkost
.. 202
Recepten voor de keuken ..
454
Receptie
575
Recht
620
Rechtsopvolger
636
Rechtspersoonlijkheld

Persen van heerenkleeding . ... 294
Personeele belasting . . . . . . . . 563

Reclame
Redden van drenkelingen . . 530, 541

Petersen., bewsren van . . . 4, . • 208

Regeerinpvonn . . . .. . . : .. . :6368

681-682

Reglstratlerecht

Kol5o6m2
Registratierecht
Reisbureaux
402
Reizen
393
Rentezegel
323
Reparatle huwelijk
590
Reparaties binnenshuls .
267
637
Requestratie
Rescontreeren
550
Rheumatiek
73
Rhythmische gymnastiek
416
Ridderlijkheid
489
Rieten meubelen
119
395
Rijbewijs
300
Rijgsteek
••. 1
Rljkspostspaarbank ..
Ringtennis
Ring van den vinger schuiven . . . .2°
458681
Risicoverzekering
558
Rod elen
436
Roelen
434
Roerende zaken
597
Roestvlekken
195
Roestvrij metaal
131
Roodvonk
70
Rooken
36
Rooken aan tafel
484
Rotstuintj e
351
Rozen
349
Rugzak
403
Rui bij vogels ;
377

S
Salade
Samenwerking
Sancties
Schaatsenrijden
Schadeverzekering
Scheiding van goederen .
.
Scheiding van tafel en bed ....
Schenking
620,
Schilderijen kiezen
Schilderijen schoonhouden ..
.
Schimmel op hout verwijderen .. .
Schoenwerk
Schoenwerk onderhouden
.
Schoffelen
Schoolopvoeding
Schoolrapport
Schoonmaak, de groote
Schreien bij zulgelingen
...
Schrijftafel
Schuldbekentenis . . . . , . . . .

356
538
574
435
558
591
587
636
259
112
190
317
184
342
91
452
175
53
501
646

Sponzen schoonmaken

61
Ko79
Schulden, bevoorrechte
Schuldvergelijking, Compensatie op . 625
Schuldvermenging
626
Schuldvernieuwing
625
Scrofu lose
63
Selderel
356
Serveeren
481
Serveeren aan tafel
182
Servies, keuze van het
448
Servituten
598
Sexueele opvoeding
88
Sieraden schoonmaken
187
Sierstruiken
348
347
Siertuin
Siervogels
380
Silitstaal
132
Skeleton rijden
436
Skiloopen
434
33
Slaap
Slaapkamer doen
106
Slaapmiddelen
34
Slagaderverkaiking
67
78
Slangenbeet (E H B O.)
43
Slankheid
Slijm
67
Slotkoers
550
Sneeuwloopen
434
Snijbloemen verzorgen
Snoeien van planten
Snoeien van vruchtboomen .
• 333336033
Sollicitatiebrief
505, 512
Soupers
477
Spaansche griep
72, 73
Spaarbank
560
Spaarzaamheid in het huishouden . 199
Sparen
560
Sparen door orde
201
S pataderen
42
Special isatie
534
Speculatie
546
Speculeeren
550
Speekselafschelding
10
Speen
58
Spel
83
• 642
Spel en weddenschap
Speldegeld der vrouw
440
Spelen, sportieve
420
Spiegels, schoonmaken van .
122
Spijsvertering
10
Spijzen, verteerbaarheid van
Spinazie
^ 356
Spinnenverdelging
199
Spiritustoestel
148
Spitten van den grand ...
341
Sponzen schoonmaken . . . . . . . 187
•

683-684

Spoorwegverkeer

K01471
Spoorwegverkeer
Sport en ontspanning
408
Sportcostuum
290
Sportleve spelen
420
Sportman, wenken voor den . . . . 413
Springen van glas en kristal . • • . 189
417
Springtouwgymnastlek
Staat
561
533
Staathuishoudkunde
333
Stadstuin
339
Stalmest
Staten-Oeneraal
566
195
Stearinevlekken
Steelsteek
301
Steenvruchten
360
Stekken
332
Steriliseeren
158
Steunzolen
42
Stijven van waschgoed
169
Stiksteek
301
Stlkstof in den bodem
339
26
Stoelgang
Stoffenkennis
311
425
Stokbal
Stoken
109
Stoppen losmaken, glazen
188
Stoppen en mazen
310
Stopsteek
303
Straf en belooning
85
Strij ken
169
Strijkijzers
171
171
Strijkplank
114
Stroomatten
Strottenhoofdcatarrh
67
Strottenhoofdtuberculose
67
357
Struikboonen
564
Successiebelasting
Suikerstoffen (koolhydraten) .. . . 17
69
Suikerziekte
657
Surseance van betaling ..

T
439
Tact
181
Tafeldekken en -dienen
421
Tafeltennis
134
Tafelzilver
98
Talent
27
Tanden, verzorging der
Tandenborstels relnigen
. 189
62
Tanden krljgen
28
Tandpasta
TantIbmsbelasting . . . . . . . . . 562

Vaderschap

Kolom
Tapijten
258
Tapljten en kleeden herstellen • . . 308
Teervlekken
195
470
Tegenbezoek
Teilen
174
Telegram
514
423
Tennis
Tepel
57
Terrarium
389
Testament
601
Testamentair erfrecht
601
Thee, algemeene voorschriften voor . 206
Theevisite
475
Tijken dichtmaken
107
Tin schoonhouden
190
Titel
467
Titulatuur
506
Toast
460
Toboggan rijden
436
Tomaten
357
Trainen
413
114
Traploopers
Trappen
239
Triptiek
396
Trouwbeloften
581
Trouwen met de handschoen .. • • 582
541
Trust
Tuberculose
67
Tuinarchitectuur
333
Tuinieren
334
Tulpen
348
415
Turnkoorts
Tweede Kamer
567
72
Typhus

U
206
Uienlucht
357
Uigewassen
36
Uiterlijk, verzorging van het ..
Uitlegging van overeenkomsten .. . 623
Uitnoodiging voor feestj es enz. . . . 478
567
Uitvoerende macht ...
456
Uitzet
U.L.O.
a94
96
Universiteiten
70
Urine

V
Vachten schoonmaken ....... 114
Vaderschap • . . . • . • . . . . • 691

Vaten wasschen

685-686

Waterzucht

Kollo4m9
Vaten wasschen
374
Veerenpikken bij kippen
15
Vegetarisme
13, 538
Vennootschap
Vennootschap of maatschap . . . . 635
Vensterruiten schoonmaken . .
. 122
239
Vensters
190
Ventilatie
48
Verbedden van een zieke ...
85
Verbieden
615
Verbintenissen
9
Verbranden (bij het zonnebad) .
638
Verbruikleen
562
Verdedigingsbelasting
77
Verdrinking (E. H. B.0.)
Vereeniging voor den Effectenhandel 548
195
Verfvlekken
78
Vergiftiging (E.H.B.O.) .
78
Verhanging (E.H.B.O.) .
267
Verhuizen
633
Verhuur van landerijen.
656
Verificatievergadering
450
Verjaardagen
324
Verjaarkalender
647
Verjaring
528
Verkoopen, de kunst van.
258
Verlichting
453
Verloving
497
Vermaak
Vermogensbelasting
562
Verplanten
346
Verpotten van kamerplanten . . . . 327
Verslikken (E.H.B.O.)
78
Verstek laten gelden
651
Verstellen
288
Verstopping
26
Verstuikte voet (E H B 0 )
79
Verteerbaarheid van spijzen .
23
Verven van den gevel
266
Verven van kleedingstukken . . . . 289
Vervolgonderwijs
94
Verwarming van een huts
244
Verzekering
639
557,
Verzekeringskamer
559
Verzet tegen een gewezen vonnis . 652
Verzwaren van zijde
281
Vet
17
Vetplanten
330
Vetvlekken
195
Visch in het huishouden ..
203
301
Vischgraatsteek
Vlsitekaartjes
468
Vieltes makes .......
467
420
Vitaminen
204
Vieesch In het hula/louden .

Vieesch als voedingsmiddel . . . .17,1°1711
193
Vlekken verwijderen
112
Vleugel schoonhouden .
196
Vilegen verdrijven
397
Vliegverkeer
155
Vliering
113
Vloerbedekking
196
Vlooien verdelgen
9
Voedingsleer
Voedingsmiddelen, samenstelling der 13
Voedingszouten in den bodem .. . 339
424
Voetbal
.. . 40
Voeten, verzorging der
3 2
. 5774
Vogels, verzorging van
Volkenbond
652
Vonnis
594
Voogd
593
Voogdijraad
343
Voorcultuur
50
Voorlezen
. 156
5
Voorraad voor den winter
302
Voorsteek
465
Voorstellen
Voorwaardelijke verbintenissen . . . 617
. 134
Vorken, messen en lepels
407
Vreemd geld
555
Vrijhandel
411
Vrouwensport
599
Vruchtgebruik
195
Vruchtensapvlekken
358
Vruchtentuin
140
Vuilnisemmer

365
Waakhond
537
Waarde
195
Wagensmeervlekken
428
Wandelen
Wanden en plafonds, schoonmaken van 121
. 199
Wandluizenbestrijding
259
Wandversiering
163
Wasch, de groote
167
Waschmachines
174
Waschtobben
. 195
Wasvlekken
249
Water, hardheld van
17
Water als voedingsmiddel
Water, weren van .
263
249
Waterleiding • • . .
Waterpokken
. . • . • . • • . • 73
195
Watenclekken • .
.•
Watenmdit • . • .

687-6

W.C.

W.c.
C

Kolom

Kolom

125

Zakenrecht
596
Zakgeld der vrouw
440
Zangvogels, verzorging van ...• • 6381
Zedelijke lichamen
625
Zeemleer, goedhouden van .
124
Zeemleeren handschoenen . . . . . 186
Zegelrecht
562
Zeilen
436
Zekerheldshypotheek
612
Zelfkant aan stollen ..
312
Zenuwen
29
Zetmeel
17
Ziekenbezoek
471
Ziekenkamer, inrichting der.
45
Ziekenverpleging
45
Zijde
280
Zilveren bruiloft
462
Zilvervossen
367
Zindelijk asken van honden • . • . 364
Zitkamer
108
Zomerkleeding
296
Zomeruien
357
Zonnebad
8, 415
Zonnesteek
64
Zoogen
54
Zoomen
352
Zout eten
208
Zuigelingenzorg
52
Zuigflesch
58
Zuinigheld in het huishouden .. . 199
Zuivere aanvaarding (eener nalaten- —
schap)
607
Zwaan
381
338
Zware grond
Zweetvlekken
195
Zwemmen
7, 432
Zwemmende waren
552

Weck-toestel
159
Weddenschap
642
Wedstrljdroeien
434
Weeglutzenbestrljding
199
Weegschaal voor de keuken
138
Weeken van de wasch
165
Wegenbelasting
395, 564
Werkplan voor de huishouding . . . 105
Wet, het ontstaan van een • • • • 568
Wetgevende macht
567
Wettenrecht
576
Weven
306
Wijn bewaren
158
Wijnstok
361
Wijnviekken
195
Winterkieeding
296
Wintersport
434
Wintertuintje
324
Winteruien
357
Wintervoorraad
156
Witte muizen
370
Wol
280
Woning zoeken
268
Worstelen
428
Wonden (E.H. B.0 .)
79
Worteltj es
356
Wringer' van waschgoed
168

z
Zaadbed
Zaalen
Zaakgelastigde
Zakdoek

Zwemmende waren

345
332
572
319

NHOUDSOPGAVE
WO Ain menschen en houden
lichaam en geest gezond:
Voedingsleer, hygiene, ziekenverpleging, lichaamsbeweging, zuigelingenverzorging, huid, haar, tanden, zenuwen, eerste hulp bij ongelukken, enz.
WIj hebben kinderen en voeden
hen tot menschen op.
Spel, lagere school, vormend onderwijs, beroepskeuze, universitaire studie, enz.
WO vormen een gezin en zorgen,
dat alles goed loopt:
In orde houden van het huis, de
wasch, schoonmaak, vlekken, de keuken, personeel, boekhouding, enz.
Wij woven In een huts en richten het practisch en behagelijk
Verhuizen, de technische inrichting,
In:
meubelstijlen, keuze van materialen,
onderhoud van het huis, enz.
WO dragen kleeren en zien er
Zelf naaien, verstellen, haken, breien,
graag netjes tilt:
kennis van stoffen, kinderkleeding,
weven, enz.
WO houden van planten en
huisdieren en verzorgen hen
goed:
Kamerplanten, de kleine tuin, sierbloemen, de moestuin, vruchtboomen,
hond, kat, vogels, aquarium, terrarium, bijen, enz.
Wij ontspannen ons graag en
doen dat doelmatig:
Sport en spel, liefhebberijen, reizen,
enz.
VIII. Wij kennen andere menschen en
Etiquette, feestjes, brieven, omgangsweten met hen om to gaan:
vormen, enz.
IX. Wij gin staatsburgers en interesseeren ons voor de gemeenEconomie, geld, belegging, banken,
schap :
verzekering, belasting, staatsinrichting, kiesrecht, partijen, volkenbond,
diplomatie, enz:
X. WO bewegen ons In de maatStaatsrecht, burgerlijk recht, strafsehapplj en kennen de wet:
recht, erfrecht, de rechtsproceduer,
handhaving der wet, huwelijkswetgeving, ent.

Kracht en gezondheid zijn de bron van harmonie en geluk. Krachtige menschen slagen ook
gemakkelijker in het leven, dan zij, die sukkelen
of ziek zijn. Gelukkig kan thans iedereen een
gezond en sterk gestel verkrijgen door aan zijn
Iichaam de Ievenskrachtige mineralen toe to
voeren, welke in Kalzan aanwezig zijn. Allen,
die Kalzan gebruiken zullen elke zwakte zien
verdwijnen en krachtig en gezond blijven;
kinderen, die Kalzan krijgen zullen stevig opgroeien. Haal daarom nog heden Kalzan bij
Uw apotheker of drogist en ge brengt gezondheid in Uw gezin.

KALZAN
HET CALCIUM NATRIUM VOEDSEL

„Ik kan U berichten, dot
Kalzan door mijzelf en
mijn zoontje van vijf icor
met veel succes wordt gebruikt. MO man schrijft
Kalzan zeer veel voor in
zijn proktijk, • vooralvoor
kinderen - en ziet er zeer
goede resultaten van,"
schrijft
Mew. Dr. A. K.-la F.

se Helmond.

VERKRIJGBAAR BIJ ALLE APOTHEKERS EN DROGISTEN
IN TABLET- OF POEDERVORM VANAF f 1.25
Zie hoofdstuk I: „Wij zijn menschen en houden lichaam
en geest gezond".

Koninklijke Nederlandsche
Automobiel Club

ALLE AUTOMOBIUSTEN
profiteeren van het baanbrekende werk, dat
op automobilistisch gebied door de K.N.A.C.
wordt verricht.
Daarom behoorden alle automobilisten

LID DER K.N.A.C.
te zijn.
••

DE FINANTIEELE VOORDEELEN
van het lidmaatschap der K.N.A.C. overtreffen
verre het jaarlijksche contributiebedrag van
fl. 25.—, terwijl het entreegeld is afgeschaft.

Het Secretariaat is gevestigd op
de Lange Vijverberg 10 te 's-Gravenhage, terwip in vele deelen van
het land bijkantoren en agentschappen zijn opgericht.
Zie hoofdstuk VII: „Wij ontspannen ons graag
en doen dat doelmatig".

N.V. AMSTERD. BOEK- EN STEENDRUKKERIJ VII ELLERMAN HARMS & Co.

