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Z

e zijn klein, bruin, grijs, slim, behendig, acrobatisch, harig,

2 - Zorgen voor verwarring en ongemak

snel en hardnekkig … Het zijn alleseters, cultuurvolgers,

Door middel van verschillende apparaatjes in stopcontacten die

doorfokkers en nachtdieren. Ze glippen door kieren, klimmen

ultrasone geluiden uitzenden, zouden de muizen vluchten voor

langs snoeren en rennen door keukens. De huismuis. Het oogver-

‘migrainegeluid’. En door de in eucalyptusolie gedrenkte watten

blindend snelle beestje dat zich door alles heen bijt om ergens te

die ik op strategische plekken heb neergelegd worden de mui-

komen en er vervolgens nooit meer weggaat. Het kleine diertje

zen misselijk. Elke dag verstoor ik de rust van de muizen door

waar ik sinds een jaar tegen vecht.

met het zweet op de bovenlip heftig enthousiast te stofzuigen.

Na een verbouwing bij de buren links en een nieuwe kat bij de

3 - Afsluiten van alle toegangswegen voor nieuwe muizen

buren rechts zijn de muizen begonnen aan een grote verhuizing

Elke hoek en kier, gleuf en ieder gat heb ik volgestopt met

richting mijn souterrain. Mijn hard blaffende honden Piet en

aluminiumfolie, staal en schuursponzen.

Teddie zijn blijkbaar geen partij voor deze invasie van muizen.
Ze komen ons huis binnen en slaan vervolgens vol tevreden-

Tot mijn grote spijt moet ik toegeven dat mijn verdedigingstech-

heid hun kamp op ergens tussen plafond en vloer. Ondanks

nieken tot nu toe nog geen grote successen hebben geboekt.

verwoede pogingen van de honden om de grenzen te sluiten

Sterker nog, de kampementen van de muizengemeenschap

en de vijand terug te dringen, moeten ze met lede ogen toezien

hebben zich verder uitgebreid. Met hun zangerig gepiep lijkt

hoe de muizen zich in hoge snelheid langs geheime kieren

het wel alsof ze gecodeerde berichten sturen naar elke muis in

toch een weg naar binnen banen. Elke ochtend volg ik als een

Rotterdam-West: “Kom hierheen! Hier is het lekker warm! Open

spoorzoeker hun nieuw gelegde zwarte keuteltjes en stuit ik op

bar!” Mijn liefde voor dieren en vegetarische levensstijl zijn nu

geheime hoekjes, loshangende plinten, gaatjes in muren, kieren

mijn eigen ondergang geworden. Gif en vallen zijn voor mij

onder traptreden, krakende houten planken en kleine luikjes.

geen opties en de geur van verse leeuwenstront mag dan mis-

Geen centimeter is voor mij nog onbekend. Door de muis ken ik

schien de muizen verdrijven, het maakt ook mijn lieve Piet en

mijn huis …

Teddie totaal hondsdol. Een totale bezetting van deze knaagdieren is dus onafwendbaar en ik moet mij met hangend hoofd

Piet en Teddie hebben zich ondertussen, als NSB-ers, over-

overgeven aan de muis.

gegeven aan de nieuwe bezetter. Ze kijken toe hoe de hoge
anti-muizen-etensbakken-standaard zonder moeite wordt

De honden en ik hebben ons nu stilletjes teruggetrokken in de

beklommen door de acrobatische knaagdieren. Met stille

laatste muisvrije zone van het huis. We hebben voedsel en water

tegenzin delen ze hun hondenbrokken met deze nieuwe

voor een week en wachten nu tot de muizen komen. Terwijl ik

‘huisgenoten’. Ik ben dus de enige die mijn keldertje nog

dit schrijf hoor ik hoe de muizen boven mij in het plafond hun

kan redden van de muizenterreur. Ik ben de laatste hoop,

zoveelste overwinning op de mens vieren. Want de huismuis,

de Grebbelinie, de Chinese Muur en de Citadel in één. En

Mus musculus, uit het geslacht Mus van de onderfamilie Murinae

dus verzon ik een aanvalsplan:

wint het altijd van de mens. Ze trekken zich niks aan van onze
regels en graven lachend hun tunnels onder onze grenzen door.
Ze knagen zich een weg dwars door onze betonnen steden en

Door al het eten weg te stoppen in ondoordringbare bakken, de

maken van elke situatie hun nieuwe habitat. De muis is overal.

afwas al te doen voor het servies goed en wel is gebruikt en de

De natuur overwint. F

broodkruimels met de snelheid van een Falcon HTV-2 straaljager
op te vegen al voordat ze op de grond zijn gevallen.
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Nu onze vaste columnist Jelle Reumer is uitgezwaaid, vragen we voor elke Straatgras een Rotterdamse auteur een column
over ‘natuur, liefst in de stad’ te schrijven.

Straatgras
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