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.. Want het is een mooi werk…
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Tekst: dr. Albert C.M. Weijman, KAD

De pensioengerechtigde leeftijd staat anno 2010 al geruime ter discussie. Over een paar jaar
zal bijna iedereen tot de leeftijd van 67 jaar moeten gaan doorwerken. Ooit werkten er krasse
bestrijdingstechnici voor wie stoppen moeilijk was…. ’want het is een mooi werk’. En dat is
het nog steeds! De voorloper van Dierplagen Informatie publiceerde:

De nestor onzer rattenbestrijders
(Uit: Rat en Muis, juli 1964)

Helaas moest de redactie van Rat en Muis het nevenstaande
bericht in maart 1965 rectificeren:

Het zal wel tot de hoge uitzonderingen behoren, wanneer
iemand op 85-jarige leeftijd nog actief deelneemt aan het
gemeentelijke rattenbestrijdingswerk. Deze unieke prestatie
wordt geleverd door de heer M. Essers uit Amby (L), die in
juli van dit jaar 85 werd. Ondanks zijn gevorderde leeftijd nog
recht van leden, is deze oud-gemeenteveldwachter reeds sinds
het einde van de 2e wereldoorlog een geduchte vijand van de
Ambyse ratten.
Op de contactdagen die in de loop der jaren in Limburg zijn
georganiseerd, was hij altijd present en hij wist er de anderen
te boeien met zijn ervaringen en belevenissen.
In 1962 gaf hij te kennen dat de tijd van afscheid nemen was
gekomen, edoch….het bloed kruipt nu eenmaal….En de heer
Essers besloot zijn nuttig werk nog enige tijd voort te zetten.

Ere…

Een besluit dat door zijn collega’s en door ons van harte werd
toegejuicht, door de ratten waarschijnlijk in mindere mate. Wij
bieden de heer Essers bij zijn 85e verjaardag onze gelukwensen aan en spreken daarbij de hoop uit dat hij nog jaren zijn
verdienstelijke arbeid zal mogen voortzetten.

‘Ik ben nog niet van plan om ermee op te houden, want ik vind
het een mooi werk’, schreef hij ons. U ziet de heer Ouwersloot
hiernaast afgebeeld op de paardenmarkt (1963). Wij wensen
ook deze krasse bestrijder nog menig succesvol jaar in zijn
mooie werk toe.
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Hoewel ook ons administratief apparaat zo goed mogelijk wordt
opgezet, beschikken we (gelukkig) niet over een volledige burgerlijke stand van onze gemeentelijke rattenbestrijders. Zodat
het bijvoorbeeld heel goed kan voorkomen dat wie vandaag als
nestor in die mobiele garde is gekwalificeerd, morgen alweer
nestor-af is.
In ons nummer van juli 1964 hebben we de heer M. Essers uit
Amby (L) als 85-jarige die eer gegeven, geheel onwetend dat
ergens in het westen van het land iemand van iets hogere leeftijd aanspraak op de titel maakt. Het is de heer H. Ouwersloot
uit Valkenburg (Z-H), die in augustus vorig jaar 86 werd en
nog steeds actief aan het bestrijdingswerk in zijn gemeente
deelneemt.

