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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