VIJFDE BLAD
De Droge Kroeg en Consultatie-bureau
voor drankzuchtigen bestaan 25 jaar

DE WEDEROPBOUW VAN ROTTERDAM
Te Rotterdam is de eerste paal, bestemd voor het nieuwe bankgebouw
van de Robaver, in den grond geslagen. Dit is de eerste daad voor de
totstandkoming van het eerste nieuwe bedrijfsgebouw in de binnenstad.

De algemeene vergadering
Hoewel de instellingen Ver. tot instandhouding van ; ,Het Geneeskundig Consultatiebureau voor drankzuchtigen" en de Ver. tot
drankbestrijding „Het Groninger Systeem in
de Droge Kroeg" te Groningen in den juridischen vorm welken zij thans bezitten, nog niet
heelemaal vijf en twintig jaren oud zijn, Is
niettemin met het werk, dat door de oprichting der instellingen zijn bevestiging en handhaving verkreeg, een aanvang gemaakt in het
jaar 1915.
Aldus een passage uit de inleiding van het
jaarverslag van den secretaris dezer vereenlrisseao mr. C. F. Haarman. gistermiddag uitgebracht op de algemeene vergadering, welke
gehouden werd in het C.J.M.V.-gebouw te Groningen.
De secretaris memoreerde verder, dat na
een inleidende circulaire tot de burgerij in
Juli 1915 het Consultatie-bureau voor Drankzuchtigen zijn eerste zitting op 16 October
1915 hield. De Droge Kroeg stelde zijn
toen
nog zeer primitief
lokaal voor gezelligheid
en ontspanning op 2 December 1916 voor het
eerst open.
Uitvoerig werd de aandacht gevestigd op
het, werk yan den heer Bleeker. Deze leerde
van zijn werk voor het consultatiebureau al
spoedig, dat men den consulteerenden drinker
niet alleen met waardevolle adviezen kon
redden uit de verleiding, welke de maatschappelijke samenleving op ieder uur van
den dag biedt, -doch dat men met hem in
contact behoorde te blijven en controle op
hem moet kunnen uitoefenen.
Hij was behalve vurig drankbestrijder ook
een nuchter denkend mensch, die begreep, dat
men van een kroeglooper, die aan het gebruik van alcohol min of meer verslaafd is,
/niet in een handomdraai een rustig en hulselijk gezinshoofd kan maken. Zulk een mensch
dient een overgangsstadium door te maken,
waarin hij de door hem gezochte gezelligheid
en ontspanning vindt, weliswaar in een
„Kroeg" maar dan in een, waar geen alcohol
wordt geschonken; In een „Droge" dus. De
kroegsfeer diende, althans aanvankelijk, behouden te blijven, zij het dan ook op hooger
peil en in opvoedenden zin.
Op den reeds genoemden datum van 2 Dec.
1916 opende Bleeker een gezelligen praatavond voor door hém genoodigden, allen bekende alcoholisten, in een zaaltje in de Turftorenstraat (In gebruik bij de 1.0.G.T.) Toen
niemand van de genoodigden op het aanvangsuur verscheen, haalde hij hen van de straat!
Het succes was zoo groot, dat al spoedig een
tweede avond per week moest worden gegeven.
Maar op Bleeker alleen, die al zijn vrijen tijd
hieraan gaf, kon 't werk niet blijven drijven.
Hij had medewerking en steun noodig, financieel en moreel.
Financieelen steun vond hij bij den bekenden Groninger industrieel, wijlen den heer
J. E. Scholten. Ook moreele steun verkreeg de
heer Bleeker, toen een commissie 'hem de
medewerking verleende tot oprichting van de
vereeniging „Het Groninger Systeem in De
Droge Kroeg. Zoo ontstond uit de oprichting
van de Ver. tot instandhouding van het GeDrankneeskundig Consultatiebureau voor
zuchtigen een zusterinstelling, welke bestemd
was om met haar bloedverwant hand in hand
door het leven te gaan.
Al spoedig werd ook het perceel aan den
A-weg, dat betrokken was na het huis In de
Turftorenstraat, te klein. Een groote sprong
werd gewaagd. De N.C.G.O.V. verliet haar gebouw in de Kostersgang. Deze instelling had
zooveel sympathie voor het werk, dat zij dit gebouw aan de instelling wilde verkoopen voor
een beduidend lageren prijs dan zij zou hebben kunnen bedingen, indien zij commercieel
te werk gegaan zou zijn.
Het gebouw in de Kostersgang bracht een
nieuwen wensch in vervulling. De bemoeiingen
op-het gebied van reclasseering en armenzorg deden n.l. de behoefte ontstaan aan een
z.g.n. „kosthuis", waarvan de vaste kostgangers
meest klanten van de Justitie, onder voortdurend toezicht van den leider konden blijven.
Mr.-Haarman memoreerde verder het, werk
van den heer P. Bosch, die met ingang van
1 April 1921 tot bezoldigd leider werd benoemd
en wiens prestaties geen critiek toelaten doch
respect en dank verdienen.
Het ledental bedroeg 31 Dec. 1940 voor het
Consultatie-bureau 122 (v. j. 131) en voor de
Droge Kroeg 197 (v. j. 218). '
In het slotwoord constateert het bestuur dat
het de toekomst niet zonder zorg tegemoet
ziet; vooral met het oog op de geldmiddelen.
Gehoopt wordt dat zij, die in dit opzicht verantwoordelijkheid gevoelen of althans belangstelling en die tevens over voldoenden invloed beschikken om-het werk veilig te stellen,
thans worden opgewekt om dien invloed te
gebruiken.
De voorzitter, dokter F. VAN WERING, wees
op, dat
er
evenals de secretaris dat deed
een
nieuw
feestaat
aan
dringende
behoefte
er
gebouw. Er is steun gevraagd aan de regeering maar de laatste berichten luiden niet
bemoedigend.
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Aan het verslag van den heer P.
pabehandelde
aantal
ontleenen wij, dat het
waren
72
Van deze aanraking
tiënten 201 bedroeg.
in
het
bureau
nooit te voren met
geweest. Het aantal consulten bedroeg 3019.
totaal
In dit verslagjaar had het bureau in
personen
met 82 voorwaardelijk veroordeelde
bemoeienis; op 1 Januari 1941 waren nog aan
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(Van onzen landböuwmedewerker.)
het voorjaarsweer wakkert de animo

aan
te tuinieren voor de voedselvoorziening en
allerwege ziet men als teeken des tijds braakliggende erven, bouwterreinen, opslagplaatsen, herschapen in tuingrond, hetgeen alles te zamen een
belangrijke aanwinst voor de volksvoeding kan zibi.
De geleide bodem-productie breiigt ter voorkoming
van ongezonde uitwassen bepaalde beperkingen
mee in het belang van degenen, die vanouds zelf
gewoon zijn op eigen tuingrond voor eigen gezinsgebruik te tuinieren.
Voor de voltosvoeding is het in het algemeen niet
toegestaan bestaande landbouwbedrijven in perceeltjes
tuingrond te versnipperen, terwijl ook
eenigerlei vormen van' contractteelt, waarbij mèn
het verbouwen van aardappelen of bruine boonen
in hoofdzaak door derden laat doen tegen betaling
uiteraard niet is toegestaan. De liefhebberij dient
zich dus te bepalen tot tuintjes waar men uitsluitend voor eigen gebruik zelf voedingsmiddelen
tracht te produceeren als een ruggesteun in onzen
tijd van distributie van levensmiddelen tegen stijMet

zelf

een kunstmesthandelaar kunstmest betrekken, maar
diens voorraad is gebaseerd op de klandizie van
het vorig jaar en het aantal klanten zal dit jaar
grooter zijn. Daarom zal toch gerantsoeneerd worden en is het dus van groot belang dat peulvruchten als bruine boonen zonder stikstofmeststof kunnen. Posforzuurmeststoffen zijn schaarscher dan
stikstof, maar de kalivoorziening is tot dusver bevredigend en kalk is niet eens aan distributie

onderhevig.
Al naar de grondsoort en den cultuurtoestand
van den tuin zijn deze vier soorten van plantenvoedingsstoffen in een bepaalde verhouding noodig.
Om dat te becordeelen is tijdig grondonderaoek
en deskundig advies noodig. Daar dit voor elk
tuintje met uitvoerbaar is, voorziet een organisatie
van volkstuiners in een behoefte, door voor een bepaald complex collectief advies te vragen aan den
Tuinbouwvoorlichtingsdienst.
Vaak is een extra-kalkbemesting noodig, terwijl
daarnaast in sommige gevallen de voedselvoorraad
aan kali of fosforzuur van dien aard is, dat deze
bemesting geheel
of gedeeltelijk achterwege kan
blijven. Kleigronden hebben doorgaans weinig behoefte aan kali, maar zavelgronden zijn vaak voor
een kali'bemesting wel dankbaar.
Nu worden ten gerieve van de tuinders vooral de
laatste jaren in tal van variaties samengestelde
meststoffen in den handel gebracht, die ook het
voordeel hebben, dat door het hooge gehalte aan
vluchtige
plantenvoedingsstoffen het percentage
ballastzouten voor de binding van eerstgenoemde
veel geringer is dan bij enkelvoudige meststoffen.
Mits gebaseerd op een deskundig advies zijn deze
samengestelde meststoffen ondanks den aanmerkelijk hoogeren prijs aanbevelenswaardig.
Wat de enkelvoudige meststoffen betreft, dient

Als

er

één paal in den grond is, volgen er meer

aan een nadeelig saldo van f4751.18. De
balans van het Geneeskundig Bureau, waarin opgenomen „de Droge Kroeg" sluit met
een totaal bedrag van f 8.143.96%.
De vergadering besloot het huishoudelijk
reglement in te trekken. Tot bestuursleden
werden herkozen dr. L. P. Rietema en de heer
W. Heeringa, terwijl in de vacatureA. A. Hogema werd gekozen mr. P. H. W. Chr.
. van Wieheren.
Tot maatschappelijk leider werd herbenoemd de heer P. Bosch; tot rechtskundig
raadsman mor. G. L. P. Warburg

Weekkalender

ZONDAG 6 April.
De tong is een klein lid en de pen een klein
2262 patiënten werktuig, en toch kunnen ze groote macht
van het bureau zijn in totaalbehandeling
ge- hebben.
tijd
in
korteren of tongeren
grondige
of
alvond
helft
dan.de
weest Meer
MAANDAG 7 April.
1440 of bijna 64 pet kwam
gehee'le genezing;overtreding
zijn jeugd niet leert,
Wie
in
van het W. v. S.
tengevolge van
later
Doet
veel verkeerd.
572
hunner
aanraking;
met het bureau in ernstige kans op herstel
een
werd
pet.
DINSDAG
8 April.
of 40
geboden en 74 pet. van dezen heeft deze kans
Hoogmoed gaat aan domheid's hand
dan ook weten te benutten. De Droge Kroeg
Eenvoud paart zich aan verstand.
inzonderheid geduwerd zeer druk bezocht, Het
personen
aantal
WOENSDAG 9 April.
rende de wintermaanden.
Men moet zich nooit schamen ongelijk te
dat voor tongeren tijd huisvesting genoot in
de Droge Kroeg bedroeg 39 met totaal 6730 erkennen, hetgeen niets anders is dan met
verpleegdagen. Het aantal boekdeelen van de andere woorden te zeggen, dat men heden wijbibliotheek bedraagt 805. Gehoopt wordt, dat zer is dan gisteren.
de boekenbezitters ook in 1941 de bibliotheek
Pope.
zullen gedenken.
DONDERDAG
10
April.
Door „Hulpverleening" werd aan rentelooze
Het middelmatige blijft vrij van den nijd.
uitgegeven
voorschotten (zonder borgstelling)
slechts
Hiervan
behoefde
f
164.63
als
Livius.
f 4751.61.
VRIJDAG 11 April.
oninbaar worden afgeschreven.
Uit het financieel verslag, waarop de penDe grijsheid is eene sierlijke kroon, zij wordt
ningmeester, de heer J. J. BEUKEMA, 'een op den weg der gerechtigheid gevonden.
toelichting gaf, bleek, dat de verlies- en winstSpr. 16 : 31.
rekening van de Ver. tot instandhouding van
ZATERDAG 12 April.
het Geneeskundig Consultatiebureau sluit met
Bedenk als de zon ondergaat, dat zij een
een nadeelig saldo van f 1709.27^. De exploitatie-rekening van de Droge Kroeg geefl stukje van uw leven meeneemt.
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Tuinier met oordeel !

De beroepstuinböuw is overigens wel in staat
naast de belangrijke export het binnenland van
groenten te voorzien zoodat deze veel vakkennis
eischende groentencultures beter bijzaak kunnen
blijven.
Hoofdzaak dienen aardappelen en peulvruchten te zijn. Deze meer prozaïsche cultures
moeten, de hoofdschotel van het menu vormen.
Daar komt nog bij, dat de kunstmestvoorziening
beperkt is, en de particuliere tuinen daarin moeten
deelen. Wel kan men voor tuinen zonder bon bij

.
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Voor de Volkstuinders

gende prijzen.

—

—
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Aanbevelenswaardige Tuinplanten

„Alle diensten"
Ontslagen opbouwers zoeken werk.

Eerstens hier een complimentje
Voor Uw welgekozen naam,
Want die naam past zoo uitstekend
In het dienstverrichtings-raam.
Ik vertrouw, dat „Alle Diensten"
Alle dagen diensten heeft,
Dat de Groninger bevolking
Alle aandacht aan haar geeft.
U verdient met „Alle Diensten"
Zeker alle sympathie
U vraagt niet naar sóórt van diensten,
Evenmin naar: hoe, wat, wie.
Niemand onzer kan de juistheid
Van dat „alle dienst" ontgaan,
Want gij hebt in d' oorlogsdagen
Oók met „dienen" klaar gestaan
Laat dat niet vergeten worden
Door de Oruno-burgerij,
Geeft.ze kans op alle diensten
In de burger-maatschappij!
Maakt gebruik van „Alle Diensten"
In het dienende verband,
Reikt de hand aan „Alle Diensten",
„Alle Diensten" reikt de hand....
Laat het zóó aan „Alle Diensten"
Hier in Groningen dus gaan:
„Alle Diensten" alle dagen,
Alle uren
een bestaan!
FIDEGO
(Nadruk verboden).

—

No. 28.
Verscheidene lezers sullen kweeperen kennen, althans van haam, maar weinigen zal
het bekend zijn, dat de van ongeveer 640-560
v. Chr. levende Atheensche wetgever Solon
aan elke bruid voorschreef een kweepeer te
eten, voordat zij de bruidkamer betrad. Waarom, dit voorschrift werd gegeven, schijnt niet
bekend te zijn en als de vrucht rauw genuttigd moest worden, dan kunnen wij ons nu
nog met die bruidjes verheugen, dat zij
slechts een Zuid-Europeesche kweepeer en
geen Japansche behoefden te verorberen. Wie
wel eens in een sierkweepeer uit Japan heeft
gebeten, zal dit met veel water in den mond
beamen.
Toch -kunnen ook deze vaak welriekende
sierkweeperen heel goed worden gebruikt voor
het vervaardigen van smakelijke marmelade
of jam of confituur. Het deed mij leed vorig
jaar een goeden oogst aan groote vruchten
alleen als sieraad op schalen te kunnen gebruiken wegens gebrek aan suiker. Hierdoor
ervoer ik echter, dat zoo weinigen weten, dat
deze vruchten eetbaar zijn, zoodat ik mij
voornam het hier te vertellen. Wellicht gaat
men er des te talrijker toe over om de struiken aan te planten. Zij bloeien in het voorjaar.
Vroeger

heetten de sierkweeperen Cydonia,
thans Chaenomeles, van chainein = gapen
en mêlê = appelboom op grond van de onjuiste waarneming, dat de appelvormige
vruchten bij rijpheid openspringen. Of zou
men de groote, open kelkholte voor een ga
penden mond hebben gehouden? Het is niet
altijd gemakkelijk de bedoeling van den
naamgever te raden, als hij het niet vermeldde. Hoe het ook zij, de uit China en Japan
stammende sierkweeperen in hun soorten en
vele variëteiten herbergen bijna even zoovele
aanbevelenswaardige struiken voor alle tuinen met ietwat zandige, matigen vochtige
aarde en zonnige standplaatsen. Men dient
alleen op te letten, dat de groei hoog en laag
kan zijn, dicht en opschietend, zoodat bij som-

de keus eveneens bepaald te worden door de geschiktheid voor een bepaalde grondsoort en de
scheikundige gesteldheid, of meer populair uitgedrukt de zuurgraad van den grond. Aardappelen
en aardbeien gedijen het best op grond meteen min
of meer zure reactie, peulvruchten en groenten'
vragen een meer kalkhoudenden bodem.
De grondbewerking dient uiteraard zorgvuldig te
geschieden, maar het eene gewas vraagt een meer
verkruimelden grond, een andere structuur en de
geaardheid van den grond stelt eveneens bijzondere eischen. Een ruwe bodem verhindert het aanslaan van de planten en een te fijne grond maakt
den bodem slempig en onvruchtbaar. De cultuurgrond is innerlijk een harmonisch geheel en een
organisch levend organisme onderhevig en beïnvloed door temperatuur en neerslag. De toetreding aan licht en lucht en de watervoorziening en
de doorlatendheid dienen door een deskundige
grondbewerking het heele jaar door begunstigd te
worden ten bate van het gewas. Spinazie, peen en
andere groenten hebben fijne plantbedden noodig,
voor aardappelen en peulvruchten moet de grond
veel minder gesloten zijn.
Aardappelen behoeven eerst half April gepoot te
worden, vooral wanneer men het pootgoed op een
droge, luchtige plaats laat voorklemen. Alles dient
er op' gezet te worden gezond pootgoed te gebruiken, want onbetrouwbaar pootgoed zal vooral dit
jaar, nu er te weinig gezond pootgoed verkrijgbaar
is, vaak teleurstellen. Dit geldt in het bijzonder
voor de te weinig opbrengende roode star, waarvoor
het gebruik van onbetrouwbaar pootgoed onlangs
verboden is.
Daarom verdienen o.i. in het bijzonder in volgorde van rijpheid Present, Eigenheimers en Noordeling aanbeveling, welke alle drie soorten goed
smaken en een flinke opbrengst geven De Present
is een vroege aardappel, die zonder nachtvorsten
reeds in 't laatst van Juni roodhaar kan zijn, hetgeen in dé overgangsperiode van de oude op de
nieuw* aardappeloogst van belang kan blijken. De
andere twee soorten passen beter voor wintêropslag.
Bruine boonen welke in rijpen toestand worden
geoogst en boonen om in groenen toestand te consumeeren worden eerst begin Mei gepoot, maar
z.g. Waalsche of groote tuinboonen poot men zoo
vroeg mogelijk. Ook deze ouderwetsche groententeelt is door haar voedzaamheid tegenwoordig
weer actueel.
Voor spinazie, doperwten- en peulen is de zaaitijd
eveneens aangebroken, en ook daarvoor kan men
het koude voorjaarsweer een tijdlang ontgaan door
het zaaigoed 1 & 2 dagen in lauw water te laten
weeken. Nadien gezaaid in vochtigen grond is het
gewas eenige dagen vroeger.
Ook kan men het gewas laten voorklemen door
het op een luchtige, vochtig warme plaats na het
weeken te bewaren, b.v. in vochtig grof zand. Het
zaaien dient echter tijdig te geschieden om de
kiemen met het onderharken niet te beschadigen.
Bij erwten, peulen en tuinboonen kan men ook
op een beschut plekje planten telen en deze op de
bestemde plaatsen poten, als de plantjes 4 ft 5 cM.
groot zijn.

Zomerwortels, snijsla en raapstelen zijn eveneens
begeerenswaardlge groenten, 'die in April gezaaid
worden terwijl ook het uitzetten van planten voor
de eerste sla en de diverse koolsoorten binnenkort
aan de beurt, is

mige het mes er in moet om de struiken lucht
te geven of om ze in bedwang te houden.
Pas er bij op, dat eenige prikkers hebben.
Van Chaenomeles japonica bieden de kweekers tal van verschillend gekleurd bloeiende
variëteiten aan. De bloemen kunnen zeer
groot en opvallend mooi gekleurd zijn; een
der beste is Ch. Maulei, die laag blijft en
groote, oranjeroode bloemen draagt, de japonica var. Boule de Feu is zalmkleurlg met
oranje weerschijn, Aurora is roserood. Maar
dat zoekt u zelf wel verder uit, als u prijs
stelt op rijk en fraai bloeiende heesters, die
bovendien tot laat in den herfst mooie vruchten kunnen dragen. Ch. macrocarpa met
lange, slappe takken kan goed tegen een
muur worden geleid. Wie doet dit eens?
P. GAARDENIER,

