
Onze moderne lijd 

Wat men ook voor bedenkingen tegen onze 
moderne tijd mag hebben, één waarheid 
staat als een paal boven water: we zijn er 
door verlost van veel, wat onecht en onwaar-
achtig was en wij leren meer en meer beha-
gen scheppen in soberheid en schone een-
voud. 
Ook op het terrein van ons vrouwen hebben 
wij van die weldadige revoluties gehad, 
waardoor wij wel gedwongen werden veel 
overtolligs, veel ballast, overboord te gooien 
op straffe van voor ouderwets te worden ge-
houden. 
Ons leven is veel en veel minder gecompli-
ceerd geworden. En dat is winst! 
Franje en bombast leiden de aandacht altijd 
alleen maar af van het hart der dingen, waar 
het eigenlijk om gaat. En overdaad vergroot 
langzaam maar zeker onze smaak. 
Wij dragen geen door een tirannieke mode 
voorgeschreven kleren meer, die z6 bij uit-
stek onpractisch zijn, dat wij er ons nooit 
makkelijk in kunnen bewegen. 
Wij wonen niet meer in huizen, ze) bewerke-
lijk, dat wij altijd in de weer moeten zijn en 
nooit eens een snippertje tijd voor onszelf 
overhouden, voor onze goede lectuur, onze 
gezonde sport. 
Wij zijn niet meer zo gesteld op boordevolle 
linnenkasten met kanten en tussenzetsels en 
liefst eigengeborduurde monogrammen. Na-
tuurlijk willen we niet tekort schieten in eer-
bied voor onze ijverige grootmoeders, wier 
trots en glorie zo'n model-kast was. Wij kun-
nen, wat toewijding en opoffering betreft, niet 
in grootmoeders schaduw staan. 
We missen ten enenmale de roeping om het 
illustre voorbeeld van het altijd bezige, altijd 
bedrijvige grootmoedertje te volgen. We zijn 
nu eenmaal zo heel anders! 
We voelen ons nu eenmaal behaaglijk in een 
sportieve rok met grote houten knopen en in 
een simpel en soepel jumpertje. We wonen 
maar liefst in een uiterst sober ingerichte 
woning zonder overbodige prullaria. 
En wij gaan er een beetje groots op, dat ons 
uitzet bestaat uit: zo weinig mogelijk. 
We kennen toch allen wel het schrikwekkend 
voorbeeld van dat oerdegelijke jonge vrouw-
tje, dat bij haar trouwen alles even solide 
aanschafte en van alles 24? 
Na jaren en jaren zat ze nog steeds opge-
schept met onverslijtbare hemden en nacht-
ponnen van een ouderwets maaksel. 
Overmaat van degelijkheid speelt ons, he-
dendaagse vrouwen, niet zo licht parten 
meer. 
Wij hebben met de oude tijd afgedaan en 
leven in onze moderne tijd. 
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Wenken voor de voeding en verzorging van zuigelingen 
door CHR. STERETEE, arts. 
Met illustraties van Adri Alindo. 

Op het gebied van baby-behandeling en baby-verzorging is 

dit boekje zeker niet het eerste, dat verschenen is. Verschil-

lende van dergelijke boekjes zijn uitgegeven. De meeste van 

deze boeken en boekjes hebben echter het gebrek, dat zij 

droog zijn om te lezen en in sommige gedeelten voor niet-

onderlegden tè moeilijk en vol onbelangrijke uitwijdingen. 

Het boekje van dokter Steketee, fleurig en geestig geïllu-

streerd door Adri Alindo, onderscheidt zich hiervan door 

smakelijke en belangstelling-wekkende verteltrant en neemt 

daardoor een geheel eigen plaats in. — De eerste levensdag, 

de voeding, de groei-controle, baden, tandenkrijgen, onge-

steldheden en andere zorgen, nervositeit en zooveel andere 

dingen bespreekt dokter Steketee in gezellige gesprekken en 

geeft daarvèor tallooze waardevolle en practische wenken. 
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