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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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