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La waai-klachten
Ons bereikten dezer dagen een paar
klachten over straatrumoer en ander lawaai.
De een morde er over, dat het nachtelijk
rumoer zoo toeneemt. Inderdaad, dat i s
allereerst een gevolg van het stijgend
nacht-vervoer: er rijden schier op elk uur
van de nacht vrachtauto's en luxe automobielen voorbij. En wie dan zoo gelukkig is te wonen aan een hoofdverkeersweg voelt zijn slaap telkens onderbroken
door het geloei van autohoorns, die voor
elken straathoek spektakel maken - w a t
hun plicht i s - maar die bovendien ook
op de rechte weggedeelten, al loopt er
geen mensch voor de aardigheid van hun
nadering kennis geven door aldoor den
hoorn te laten schallen in den stillen donkeren nacht.
Dat de menschen daarover murmureren
i s te begrijpen. En dat zij dan bij de krant
om hulp komen vragen is een in dezen
tijd natuurlijk verschijnsel. N u kunnen
w i j daar niets aan verhelpen. Alleen kunnen w i j door openbaarmaking der klachten de aandacht der autoriteiten er op
vestigen. Die bezitten mogelijk de middelen om de menschen, die NOODELOOS
rumoer maken op straat in den "voor de
nachtrust bestemden tijd", eens te herinneren aan hun verplichtingen tegenover
hun medemenschen.
Dan was er nog een andere klacht. En
eerlijk gezegd zitten we daar wel een
beetje mee. Die komt van een bewoonster van den Deventerweg. En die moppert over het hinderlijk lawaai van loeiende koeien in den nacht op een weide
achter hare woning. Zij heeft opgemerkt
dat in die weide telkens weer andere

koeien worden gebracht, welke dieren in
de hun ongewone, vreemde omgeving
door luid geloei haar verlangen naar haar
vroegere verblijfplaats openbaren. "Noch
watten in de ooren, noch antifoons brengen verlichting", zoo schrijft ons deze
Deventerwegbewoonster.
W i j vreezen zeer, dat het uiterst lastig zal
wezen om aan deze klaagster voldoening
te verschaffen. Men kan toch van overheidswege den pachter van die weide
kwalijk de verplichting opleggen, daar alleen vee te brengen dat nooit loeien zal!
Het i s nu eenmaal de aard van een koe,
die zich verveelt of die haar onbehagen
wil uiten, om aan het loeien te slaan. Alleen: w i j hebben de klaagster niet de gelegenheid willen benemen, haar klacht
tot uiting te brengen. Als er een middel
op gevonden kan worden, zal ook hier de
overheid wel helpen. Maar dan herhalen
w i j onzen raad: begin met u te wenden
tot den eigenaar van de bedoelde weide
of tot den pachter, of tot beiden. Dat is
eigenlijk de eenige weg.
O p een zooveel mogelijk gewaarborgde
rust in de nacht, op een vermijding van
overbodig lawaai heeft iedereen recht,
die overdag werken moet. En anderzijds
is het ieders plicht om anderen niet te storen door nachtelijk spektakel, dat best
kan worden nagelaten. "Niet hinderen" i s
een oud gebod, dat de Romeinen al voorschreven. Als iedereen zich daar zooveel
hij kan aan houdt, zal voor velen de reden tot klachten over gestoorde nachtrust
worden weggenomen.

