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"De rechter hand van de huisvrouw" (1)

Summary

From a booklet ("The housewife's right
hand") published shortly after World
War Il, we learn that since then a lot has
changed in the field of food supply
protection and pest control.
Recentelijk kwam ik een "onmisbaar''
boekje tegen "met meer dan duizend
raadgevingen op het gebied van gezin,
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Wilt U van een dubbeltje een gulden gaan maken,

ondertitel ervan luidt: "Wilt u van een
dubbeltje een gulden maken, dan moet U
deze raadgevingen niet verzaken".
Tegenwoordig zou een dergelijk boekje
worden gepubliceerd onder de naam
"Milieusparend huishouden".
Ik heb voor u de raadgevingen over de
bestrijding van ongedierte en enkele
verwante zaken geselecteerd. Met
toestemming van de rechthebbende
publiceren wij deze.
Er zijn in de loop der tijden heel wat
wijzigingen opgetreden in de aanpak van
de bestrijding; zo is er bijvoorbeeld een
aantal bestrijdingsmiddelen niet meer
voor het vermelde gebruik toegelaten. En
op basis van praktijkervaring is ook de
aanpak tegenwoordig wat anders,
professioneler zou ik willen zeggen. De
adviezen op het gebied van de wering
van schadelijke organismen en de
conservering van voorraden
levensmiddelen zijn wellicht nog geldig.
De verouderde adviezen zijn cursief
gedrukt.

38. Paddestoelen droogt men, doordat
men ze in fijne schijven snijdt en ze
in de zon legt. Door ze met gaas te
bedekken, houdt men de vliegen op
een afstand.
72. Groente ontdoet men van wormen
en insecten, als men ze met zout
water afwast.
251 . Tegen huiszwam helpt een veelvuldig en overvloedig begieten met
petroleum, waarin zout is opgelost.
252. Huiszwam verdwijnt door de
plaatsen, waar het om gaat,
verscheidene malen te bestrijken
met een sterke ijzervitriooloplossing.
253. Dit geldt ook voor een sterke
kopervitriooloplossing.
254. Ook is het nuttig herhaaldelijk met
carbolzuur te bestrijken.
255. Mos op daken enz. kan men
verwijderen met een kalkpap,
waarin men wat ijzervitriool gedaan
heeft.

261. Houten voorwerpen beschermt
men tegen houtworm, als men ze
met een als volgt samengestelde
beits bestrijkt: keukenzout, peper,
mosterdzaad, knoflook en alsem
wordt in ongeveer dezelfde
verhouding in azijnalcohol gekookt.
Een of twee keer bestrijken.
262. Houtworm verwijdert men door
penselen met carbolzuur of
terpentijnolie op de door de
houtworm aangevreten plekken.
263. Houtwormen vernietigt men,
doordat men borden met eikels
onder de wormgaten zet. De lucht
van de eikels lokt de wormen uit de
gaten, zodat men ze gemakkelijk
doden kan.
264. Houtwormen gaan dood, als men
in de wormgaten benzine giet en
dan met was of kit afsluit. De zich
ontwikkelende gassen doden de
wormen.

A.D. Bode.

20. Gerookt vlees en ham beschermt
men tegen vleesvliegen en maden,
wanneer men het stevig met
vloeibaar gemaakte schape- of
ossevet inwrijft en op een luchtige
koele plaats bewaart.

dan moet U deze raadgevingen niet verzake11.
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huishouding, etc.". Onder andere worden
er raadgevingen in gevonden over de
bestrijding van ongedierte. Het boekje,
dat onder bovengenoemde titel werd
uitgegeven verscheen kort na de 2e
wereldoorlog en werd bij gebrek aan
goed papier gedrukt op krantepapier. De
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24. Schimmel op ham en worsten
verwijdert men, doordat men een
papje van keukenzout en water
erover smeert. De schimmel
verdwijnt dan dadelijk.

37. Gedroogde peulvruchten
beschermt men tegen wormen,
wanneer men ze met zout bestrooit
en nu en dan door elkaar schudt.
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