
ruwbouwfase

Onze nieuwbouw bevindt zich op dit moment in
de zogenaamde ruwbouwfase. Die gaat meestal
snel: bekistingen, vlechtwerk, betonstorten en dan
gaat de bekisting weer weg. Intussen is de contour
van onze uitbreiding goed zichtbaar. Nog even en
dan begint men aan de glasgevels. Ook staat Villa

Drykzigt gedeeltelijk in de steigers, en wel omdat
de gevels worden gerestaureerd en de rotte kozij-
nen worden vervangen. Met deze fotoreportage
bent u weer een beede op de hoogte.
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Via Gilbert de Vries uit Geldrop ontvingen we on-
Iangs een dode wezel (aanwinstnummer 94-150).
Op zich is dit nauwelijks vermeldenswaard, want
de wezel is een algemeen roofdiertje in ons land,
en elk jaar krijg ikwel een aantal dode exempla-
ren in handen. In de meeste gevallen zijn deze klei-
ne carnivoortjes in het verkeer om het leven geko-
men. Het exemplaar dat ik onlangs in handen
kreeg was op een bijzondere manier aan zijn ein-
de gekomen en leed aan een voor wezels algeme-
ne, maar bizarre ziekte.
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De volwassen mannelijke wezel werd op 25 maafi
1994 door een huiskat in de omgeving van Heeze,
Noord-Brabant gevangen. Ik had nooit eerder
gehoord van een door een huiskat gevangen wezel
of ander inlands roofdiertje. Naslag in de voor han-
den zijnde literatuur leerde mij dan ook dat dit
helemaal niet zo vaak voorkomt. Het standaard-
werk op het gebied van de Europese zoogdieren,
het'Handbuch der Siiugetiere Europas' vermeldt
slechts het potentiele voorkomen van vangsten
door hond en kat. Verder noemt dit boek vos. sabel-
marter, steppebunzing, bunzing, hermelijn, havik,

sperwer, buizerd, zwarte wouw oehoe en bosuil
als predatoren. Bij roofvogels en uilen maken we-
zels niet meer dan 0,05Vo van de prooidieren uit.
Een andere bron van informatie is het onderzoek
van Herman de Vries uit 1963. De Vries citeert
vier literatuurverwijzingen van een door een huis-
kat gevangen wezel uit 1913, 1932 en twee uit
1953. Uit de monografie over de wezels en herme-
lijnen van Carolyn King uit 1989 worden we ook
niet veel wrjzet Zrj citeert alleen een waarneming
van Vernon-Betts uit 196l waarbij een wezel regel-
recht in de klauwen van een huiskat rende, en ge-
dood werd.

Een wezel is een prooi om rekening mee te hou-
den, het blijft een roofdiertje, met een vervaarlijk
gebide en het voor marterachtigen typerende on-
bevreesde karakter. Over het Nederlandse spreek-
woord 'Zobang als een wezel'heb ik mii altijd
verbaasd.

Anderson verhaalt over een buizerd die met een
geslagen wezel opvliegt, maar even later neerstort.
De wezel had de buizerd in de vlucht gedood. Ook
anderen verhalen over dit soort incidenten. Uit de
literatuur heb ik wel twee eevallen kunnen trace-


