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JAN BRUSSE

Qui maly pense
(llierbii enkele alinea's l'00r u ui1geko:en)
Goed, toen bleek dat niets hielp, dat ze me tot in het diepst van mijn dromen bleven
treiteren, heb ik ten einde raad een brief gestuurd naar de landbouwhogeschool in
Wageningen. Of ze me daar kunnen vertellen hoe ik die relschoppers moet verjagen. Die
kwelduiveltjes met hun pluimstaarten en hun blauwe oogjes, die midden in de nacht vlak
boven mijn hoofd zo ongegeneerd luidruchtig feest gaan vieren dat ik een tweede fles
bourgogne moet aanspreken om toch te kunnen slapen.
Ik was dus intens dankbaar toen er al gauw antwoord kwam van het ministerie van de
volksgezondheid , afdeling Hoofdinspectie van de Hygiëne van het Milieu, onderafdeling
Bestrijding van Ongedierte. Precies dus die onderafdeling waaronder de milieu verziekende
zevenslapers vallen: ,,De relmuis of zevenslaper ( Glis glis L.) is een, voor zover bekend, in
Nederland niet voorkomend knaagdier, behorend tot de familie der slaapmuizen. Gevallen
van hinder door slaapmuizen in Nederland zijn niet bekend, zodat wij aan uw vraag om een
relmuizenvanger naar uw huis in Zuid-Frankrijk te sturen, helaas niet kunnen voldoen.
Bijgesloten gelieve u aan te treffen onze publikatie "Rat en Muis" betreffende de
bestrijding van huismuizen (Mus musculus L.). U wordt geadviseerd in het voorjaar op
diverse plaatsen boven uw plafonds voerkistjes te plaatsen met een voor relmuizen
aantrekkelijke graansoort." Gevolgd door een gedetailleerde beschrijving hoe ik moet
trachten mijn relmuizen te verleiden deze aantrekkelijke (maar stiekem vergiftigde)
graansoort op te peuzelen.
Het grote probleem is alleen dat er tussen een huismuis en een relmuis net zoveel verschil
bestaat als tussen een bever en een baviaan. Zevenslapers slapen zeven maanden en daarna
zijn ze zo uitgeslapen dat ze alles doorhebben. ,,Een zevenslaper laat zich niet beduvelen,
maar je kunt hem met veel geduld en liefde wel temmen. Je kunt er een gezellig huisdier van
maken dat met je mee komt eten aan tafel en dat in een vertrouwd hoekje slaapt. Als ze
voelen dat je niet hun vijand bent, valt er heel goed mee te leven. Ze komen huiselijk op je
schouder zitten en krabbelen speels met hun pootjes over je neus. Je moet leren met ze om te
gaan als met gewaardeerde bovenburen, die 's avonds wel eens een feestje kunnen geven
zonder dat jij meteen boos wordt."
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