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Werkelijk wijs is hij die veel begrepen heeft,
niet hij die veel heeft geleerd.
Beste lezers,

De afmetingen van een nestkast.

Plaatsen
Als u de nestkast klaar hebt, vul hem dan met wat turfmolm en plaats hem op een paal van ca. 4
m. hoogte. Zorg dat de aanvliegroute vrij is, zodat de vogels gemakkelijk in- en uit kunnen
vliegen. Plaats de nestkast met de vliegopening op het zuidoosten, zodat het zo weinig mogelijk
in kan regenen.
Wanneer de nestkast bewoond wordt heeft u een muizenbestrijdingshulp die alleszins de moeite
waard is.

E. Rijnders.

De versterking is gearriveerd: op I december j.l. heeft de administratieve étage van de Afdeling
Bestrijding van Ongedierte (Wageningen) uitbreiding ondergaan.
En ik vind dit een redelijk argument om achter mijn redakteurschap een definitieve punt te
zetten.
Dat wil niet zeggen dat u mijn naam nimmer in "Rat en Muis'' meer zult tegenkomen: de
artikelenreeks over onze insecten hoop ik zeker te voleinden en apropos: er staat nog een aardige
serie op stapel.
Edoch ..... een redakteurschap omvat méér dan alleen schrijven; het verzamelen van kopij, het
persklaar maken, corrigeren, illustreren en de eigenlijke compositie: de opmaak, kan ik nu
dunkt me met een gerust hart aan de heer Balkstra toevertrouwen.
Ik hoop dat hij het tijdschrift zal weten te handhaven op het peil dat het sinds 1953 heeft
gekenmerkt.
Als redakteur van "Rat en Muis" neem ik dus thans afscheid van onze trouwe lezerskring, maar
niet als medewerker.
In de laatste hoedanigheid zeg ik: tot wederhoren, in de eerste tekent voor het laatst

G. J. Pop.

Veldmuis

EVENWICHT OF SYNDROOM

De heer Simon Carmiggelt die onder de naam" Kronkel" in Het Parool schrijft, heeft aan ralten
een aantal woorden gewijd, die we u niet willen onthouden. Met zijn toestemming en die van de
uitgeefster nemen wij het volgende gedeelte uit het cursief"Actie", geplaatst in Het Parool van
15 juni /975, over.
A. Balkstra
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"Maar de actie-comité's kunnen hier en nu, riant aan bod komen in de zich achter het nieuws
bewegende brandpunten. Een ondernemer wil een nieuwe fabriek bouwen en een actiecomité is
daar uiteraard tegen. De presentator legt het ons even uit en zegt dan: ,,in de studio vanavond, de
heer J. de Vries, student in de zoölogie."
De camera rijdt een eindje achteruit en je ziet de heer J. de Vries. Moeders liefste, met een
Christusbaard. De presentator vraagt: .. Wat zijn precies, volgens het actiecomité, de bez waren
tegen de nieuwe fabriek?"
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De jongen antwoordt:,. Wij hebben redenen om aan te nemen dat het evenwicht in de natuur er
door zal worden verstoord. Onderzoek op plaatsen met een vergelijkbare situatie heeft
uitgewezen dat zo'n fabriek met name schadelijk is voor de in de omgeving levende rallen."
,. Ratten?" vraagt de presen/ator een beetje viezig.
"Ja, ratten. De vroeger wel voorkomende weerzin jegens ratten is gelukkig achterhaald. Men
weet nu, vrij algemeen, dat het aardige, intelligente beesten zijn en het aantal mensen, die ratten
als huisdieren houden, neemt toe. De fabriek bedreigt ze."
,,Ze zullen uitsterven, bedoelt u?"
"Nee, zover zou ik niet willen gaan. Het probleem is gecompliceerder. Moderne fabrieken zijn
van beton en ratten kunnen een betonnen bouwwerk niet binnendringen. Omdat ze dat wel
zouden willen maar bemerken dat ze het niet kunnen, ontstaat bij hen het zogenaamde
overbodigheids-syndroom. Het is geen lichamelijk maar een geestelijk lijden. De leek zal er
weinig van merken. Hij zal hoogstens zien dat de rat soms niet vooruit maar achteruit loopt en
zich daarover verbazen. Maar wij onderkennen dit als een duidelijk symptoom van desoriëntatie. Het dier ziet geen lijn meer in het level_'!. Er treden vervreemdingsverschijnselen op. Het
voelt als het ware Camus',. Wij sterven en zijn niet gelukkig" en lijdt daaronder. Dat verminkt
het natuurlijk gedrag."
,, Meneer de Vries, hartelijk dank voor uw komst naar de studio."
,, Graag gedaan."
De fabriek wordt dus niet gebouwd, de ratten blijven gezond en de mensen werkloos."

GEEN AFSCHEID VAN

Loco-burgemeester Van Maasakkers (r.) reikt ontslagbesluit wegens bereiken van
de pensioengerechtigde leeftijd uit aan Jan van Gerwen.
(Foto Gaston Remery, Eersel.)

JAN VAN GERWEN UIT EERSEL

Pensioen, maar .....

De in zijn omgeving welbekende gemeentelijke ongediertebestrijder, de heer J. van Gerwen nam
op 20 september j.l. officieel afscheid van de gemeente omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd
had bereikt. Dit afscheid vond plaats in de raadzaal en hij mocht hierbij verschillende
dankwoorden en blijken van waardering in ontvangst nemen. Bij de dankwoorden kwam vooral
tot uiting dat de heer Van Gerwen veel heeft gedaan voor het bestrijden van de ratten en muizen
in de gemeente.
In een verslag over januari 1956, dus ongeveer 21 jaar geleden las ik:
" De heer J. van Gerwen te Eersel krijgt reeds een goede faam als rattenbestrijder. In
buurtgemeenten is er al over gesproken. Men wil daar nu op dezelfde manier te werk gaan, d.w.z.
om van gemeentewege een man beschikbaar te stellen die als er om wordt verzocht zelf de
rattenbestrijding uitvoert".
De heer Van Gerwen was op dit gebied een natuurtalent. Op jeugdige leeftijd kende hij reeds de
sporen van diverse soorten wild en wist van deze kunde soms een dankbaar gebruik te maken.
Zijn werk is door velen buiten de grenzen van de gemeente Eersel gezien, hij had n.l. een rol in
een van onze films waarin hij laat zien hoe en waar het bestrijdingsmiddel moet worden
uitgelegd.
Dat hij ook voor zijn andere werk in de gemeente werd gewaardeerd blijkt uit het feit dat hij van
gemeentearbeider, de functie waarin hij in 1944 in dienst kwam, opklom tot plaatsvervangend
opzichter.
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Enthousiasme blijft

Jan, die de echte gemoedelijkheid bezit van de streek waar hij uit voortgekomen is, was ook
st7~ds ~.anwez1g_ op onze con_tactdagen en gaf daar:?ij vaak blijk van zijn vakkennis. Voorlopig
bhJft h1J gelukkig nog beschikbaar voor het bestnJden van het ongedierte in Eersel.
Wij wensen dat hij nog lang in een goede gezondheid bij dit werk betrokken mag blijven.
N. J. Groot,
Voorlichtingsambtenaar
Afd. Bestrijding van Ongedierte
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