Het "broodje muis"
Het eerste "broodje muis" kreeg ik zelf geserveerd; de bewijsstukken daarvan berusten bij de Afdeling Bestrijding van Ongedierte in Wageningen. Het werd me geserveerd op een zondagavond in 1961. In elk der 4 sneden - precies in het midden zat een donkere schijf gebakken, zo groot als een kwartje. Ik stond voor een raadsel
en kwam niet direct aan de oplossing toe, ook niet toen ik in de andere s·neden soortgelijke schijven vond.
Het werd anders toen we de rest van het brood - machinaal gebakken, gesneden
en verpakt - erbij haalden: in elf sneden was een complete muis meegebakken. Mijn
nieuwsgierigheid was nu geprikkeld en in gesprekken met bakkerijdeskundigen en
ervaren bakkers, kwam ik tot e~n verklaring van het feit. Die is eigenlijk vrij simpel.
Vroeger onderging het meel voordat het brood was, verschillende handbewerkingen,
wat in diverse bakkerijen ook nu nog gebeurt. Een levende, in een zak met meel verborgen muis, kreeg nog de kans om ontdek t te worden, zelfs om te ontsnappen. Dode
dieren werden in het deeg bij die handbewerkingen on:dekt en verwijderd.
Bij geheel machinaal bereid brood gaan de zakken meel en verder toebehoren de
machine in en verder komt er praktisch geen hand meer aan te pas. Dat is de reden
waarom het thans mogelijk is dat een muis in het brood meegebakken wordt, terwijl
dit voorheen vrijwel was uitgesloten. De mechanisatie is du s schuld aan het ontstaan
van het "broodje muis".
J. W . Koenders.
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Ratte n c o r r esponde ntie
Van de gemeentelijke rattenbestrijder in Baexem (L), de heer P. Geuyen, ontvingen
wij de volgende fantasie: een brief van een rat aan zijn vriend.
Red. ,,Rat en Muis"
Mijn beste vriend Rats,
Diepe droefheid omspoelt mijn hart! Je verwonderde blik over deze aanhef begrijpend, ben ik gedwongen die nader te omschrijven.
Jij, die mij hebt gekend als de vrolijke Frans, als degene die pret had bij gevaar, jij
zult je afvragen: en nu droefheid? Ja, mijn vriend! Ik zit hier in onze bekende schuilplaats boven de W.C. achter 't dwarsbalkje. Links van mij ligt mijn vrouw, net alsof ze
slaapt, maar helaas, zij slaapt voor altijd en ik had haar nog zó gewaarschuwd! Maar
daarover straks meer. Rechts van mij ligt een brokje kalverbrood dat ik zopas met
levensgevaar heb weggehaald uit het voorraadschuurtje. Met levensgevaar, ja want die
valse Fik lag daar en twèèmaal heb ik die moeten passeren. Tweemaal klopte mijn hart
van angst, maar ik moet toch eten, niet waar! Toch vertrouw ik deze brok niet helemaal.
Ik verbeeld me dat ook deze een blauwachtige glans heeft en die glans schuw ik als de
pest. Deze kleur hing ook aan 't eten dat mijn zoons en dochters aten. En eilaas, zij
zijn nu dood. En ik hàd 't kunnen weten!
Het is eenzaam nu op de boerderij, nu jij met je familie weg bent en ik alleen overgebleven ben van onze familie. Begrijp je nu waarom mijn hart zwaar is van verdriet
en ook van angst omdat ook mij dit lot beschoren lijkt? Maar ze hèbben me nog niet!!
Weet je nog dat wij samen hier een leven hebben geleid, een drèè>mleven in ruimte
en eten in overvloed zoveel we maar konden? Weet je nog toen wij die malse mestkuikens hebben bemachtigd? En die keer dat we dat kleine biggetje buitmaakten?
Herinner jij je nog die dagelijkse eierenmaaltijden? Weet je nog dat we altijd renden
naar die voerbakken? En dan die hammen en worsten, heerlijk gerookt of te drogen
gehangen, machtig lekker niet waar? 0 , en dan die klopjacht op ons, toen we onder
in die meelkist zaten? Zij zat te bibberen en, nou ja, ik kneep 'm ook wel een tikkeltje,
hoor! Ach ja, herinneringen! Was dat laatste ook niet de reden dat je verhuisd bent?
Daar hangt me zo vaag iets van in m'n kop.
En nu sta ik op 't punt ook te vertrekken. 't Is me te link geworden. 0 ja, ik moet
je nog vertellen waarom. Wel, dat zit zo.
Drie weken geleden kreeg onze boer bezoek van een vent, die op 't eerste gezicht
nog al sympathiek leek, want hij informeerde naar ons welzijn. Dat was nog nooit gebeurd, dus je snapt, ik was oog en oor. Maar wat was diè vent een valsaard. Nog nooit
meegemaakt! Ik vond die boer al zo'n gemenerik. Niet sportief, weet je wel? Je stiekum
besluipen en dan toesteken met een riek. Of plotseling slaan met 'n end hout. Enfin,
je kent dat.
Maar deze gladjanus praatte over vergif. Dat woord was onbekend voor mij, maar
nu ken ik 't des te beter!
Zal ik eerst wat eten voor ik verder schrijf ... ? Nee, laat ik nog wat wachten!
Wel, om dan verder te gaan, die boer liet zich bepraten. Om te beginnen bracht hij
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