ONGEDIERTEBESTRIJDING WADDINXVEEN 1975
De directeur openbare werken en bedrijven in Waddinxveen zond ons het verslag 1975
betreffende de ongediertebestrijding, welk rapport werd samengesteld door de gemeentelijke
rattenbestrijder, de heer J. de Jong.
Wij ruimen in ons blad graag een plaats voor deze gegevens in.
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Uit onze praktijk blijkt wel dat er nog geen teruggang van het aantal meldingen valt te
constateren over de gehele periode van onze bestrijding. Nu is dat niet verontrustend, omdat steeds meer inwoners in onze gemeente van onze diensten gebruik gaan maken.
Het is wel zo dat de meeste en de voornaamste klachten voorkomen bij landbouwers, veehouders en tuinderijen, maar ook hier is het resultaat van onze bestrijdingen een volledig
succes.
Speciale melding moet nog gemaakt worden van de bestrijding langs sloten en singels middels geplaatste kisten waarop een deksel met slot. Langs deze objecten vonden in het afgelopen jaar 72 behandelingen plaats; deze bestrijding gaat bijzonder goed.
Voorts is er in 1975 meermalen hulp ingeroepen voor de bestrijding van vlooien, wespen,
mieren, krekels of kakkerlakken. In een tweetal gevallen is hierover gecorrespondeerd met
de afdeling ongediertebestrijding in Wageningen. In alle gevallen werd de bestrijding van
dit ongedierte tot volle tevredenheid uitgevoerd.
Het kwartaaloverzicht van de rattenbestrijding bij particulieren ziet er als volgt uit:

Aantal behandelde adressen
Aantal behandelingen
Gemiddeld aantal behandelingen per adres

Ie kw.

2e kw.

3e kw.

4e kw.

77
185
2,4

67
148
2,2

56
154
2,8

100
283
2,8
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Het zien (1)

Na thallium: natronloog

Redaktie

G. J. Pop, Wageningen
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WAT NIET MOET (2)

Onverantwoordelij k gebruik en opzettelijk misbruik van thalliumsulfaat hebben al enkele
malen de pagina's van ons blad gevuld; het laatste in ons nummer van december 1975.
Bekijken we het jaarverslag 1974 van de Keuringsdienst van Waren, rayon Rotterdam, dan
ontmoeten we daarin ook enkele raadselachtigheden t.a.v. levensmiddelen. Hoe komt bv.
natronloog in bier terecht? Een jongen (11) dronk een fles bier en belandde prompt in het
ziekenhuis. Onderzoek wees uit dat de fles, behalve bier, ook natronloog bevatte.
Nauwelijks 2 weken later een andere ziekenhuispatiënt met gelijke verschijnselen.
Andere meldingen aan de Keuringsdienst maken aanspraak op de benaming " onappetijtelijk"; we noemen o.a. (om ons tot onze eigen fauna te beperken): poot van kever in blik
soep, vlieg in gebak, muis in melkfles, kakkerlak in Chinees etentje.
Knagers en insecten kunnen overal onderdak vinden, maar maken daar toch geen slachtoffe rs.
Sein op rood echter wanneer thallium en natronloog op de spijskaart verschijnen.

van het
in'1ectenlicltaam

J. de Jong

Januari 1976

bouw

l

Er is een tijd geweest:
- tot plm. 1950, dat de zoölogie de mens met betrekking tot zijn zintuigen en speciaal
het gezichtsvermogen, met kop en schouders boven de dieren verhief;
- al vóór 1900, dat in biologenkringen de vraag is gesteld: als men een mensenoog zou
kunnen transplanteren bij een insect, zou dan het gezichtsvermogen van het dier daardoor verbeteren?
- dat men zich, eveneens vóór 1900, a fvroeg: hoe ziet een insect de buitenwereld?
Op deze laatste vraag nu meende S. Exner ( 1846- 1912) in het begin dezer eeuw een antwoord gevonden te hebben. Hij verving het netvlies van een facetoog van een glimworm
door een miniatuurfilmpje waardoor het geheel als fotoapparaat kon dienst doen. Maar ...
was het zo ontstane, vrij vage beeld nu werkelijk het door het dier waargenomene?
Het antwoord op al deze vragen is thans een beslist neen. Evenmin als de transplantatie
verhelderend zou werken, ziet de Exner-worm de buitenwereld als op het filmpje.
Waarom? Om de eenvoudige reden dat, evenals bij de hogerontwikkelde dieren, het samenspel tussen zintuigen en hersenen verankerd ligt in een soorteigen schema. M.a.w. niet de
zintuigen doch de hersenen bepalen uiteindelijk wat het dier (ook de mens) ziet.
Nog in 1965 schreef A. Portmann: ,,Eerst als ik weet wat voor indrukken van de buitenwereld aanwezig zijn in het persoonlijk beleven van het dier, durf ik mij heel voorzichtig
een voorstelling te maken van een mogelijke innerlijke wereld".
Door bestudering van zintuigen en sensorische vermogens kwam men allengs tot het besef
van de ver uiteenlopende wijzen waarop verschillende diersoorten de buitenwereld beleven
(= innerlijk verwerken). Maar ook verscheen de beperktheid van onze zintuiglijke waarneming in een steeds zuiverder licht.
Het kleuren zien, de invloed van het ultraviolet en vooral de oriëntering m.b.v. gepolariseerd daglicht, hebben de wetenschap van het zien na 1950 met revolutionaire schreden
vooruitgestuwd, dank zij ook de verbtterde onderzoekmethoden (elektronenmicroscoop!).
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