GEEN GELD VERSPILLE1'" !
Dat men, wanneer de bestrijding van de ratten in handen van een partikulier wordt
gegeven, niet altijd even content is over de resultaten , terwijl men er doorgaans wel
behoorlijk voor moet betalen, bewijzen de volgende gevallen uit onze praktijk.
We laten dus nogmaals deze waarschuwing horen: wenst men de rattenverdelging
aan de zorgen van een partikuliere bestrijder toe te vertrouwen, wend U dan tot een
bonafide firma; ze zijn er gelukkig nog! En sla thans een blik in de rattenspiegel.
Tijdens een bespreking met de opzichter Openbare Werken in Maastricht, merkte deze
op dat een aldaar gevestigde fabriek 4 jaar geleden aan een partikuliere bestrijder
f J 600.- betaalde voor het opruimen van de ratten. De laatste 3 jaar is dit werk door
de gemeente verricht, hetgeen de betrokkene in het Le jaar f 68.-, daarna iets meer
dan f 40.- per jaar kostte.

<De rat

Bij een bezoek in oktober j.l. aan een pluimveebedrijf in Baexem, vertelde de bedrijfsleider dat de partikuliere bestrijder zich in ietwat laatdunkende bewoordingen over
,.Wageningen" had uitgelaten: ,,eerst was hij naar daar ontboden om de heren het
rattenbestrijden te leren(!) en thans ondervindt hij van dezelfde zijde geregeld tegenwerking".
Deze " tegenwerking" bestond dan i.c. in het op verzoek van de betrokken pluimveehouder advies uitbrengen , terwijl deze voorheen aan de partikulier f 800.- heeft
betaald voor het "opruimen" van het ongedierte.
In juli 1961 verzocht een pluimveehouder te Bakel onze controleur om advies inzake
rattenbestrijding. Ongeveer 4 weken daarvóór had hij de ratten in de kippenhokken
laten verdelgen door een particulier, die voor deze behandeling f 50.- in rekening
bracht.
De ratten bleken echter een maand later nog in even grote getale aanwezig te zijn,
zodat de partikuliere bestrijder hierover werd onderhouden. Deze verliet daarop in
kwade stemming het bedrijf, waarschijnlijk omdat hij in de mening had verkeerd 1 kg
cumarine-poeder te kunnen verkopen voor f 150.-.
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FRIESE KOERIER
(26-9-'61)

RA TIEN IN GEVECHT MET BUNZING
GROUW - Bij boer K. op Goingahuizen (Lage midden) deed
zich een merkwaardig gevecht tussen dieren voor. Op een
avond hoorde K. luid gestommel en gepiep in een van zijn
stallen. Hij toog op onderzoek uit en zag dat een paar kanjers
van ratten in hevig gevecht waren met een bunzing. Bij de
nadering van de heer K. verdwenen de vechters maar even
later ontspon zich opnieuw een hevige strijd. Boer K. dacht:
laten ze het maar uitvechten en toen hij de volgende morgen
een kijkje ging nemen bleek dat de bunzing het onderspit had
moeten delven. Een geval dat zeker zelden voorkomt.

N.N. in Eibergen moest voor de bestrijding van ratten f 125.- betalen aan een partikuliere bestrijder. Aan onze controleur deelde gedupeerde mee dat hij over het resultaat van die bestrijding allesbehalve tevreden was.

In aug .j.l. ontving onze controleur in Den Bosch van een pluimveehouder in Maarheeze het verzoek de ratten op het bedrijf te bestrijden. Bij zijn komst aldaar werd hem
door de eigenaar verteld dat ongeveer 6 weken tevoren een particuliere bestrijder brood
en cumarine in de kippenhokken had uitgelegd (f 225.- ) en hem tevens l kg cumarine
had verkocht (f 75.-).
Bovendien werd overeengekomen dat deze het nevenbedrijf in Liesel zou behandelen
voor f 100.-. Toen hij echter dit bedrijf bezocht, had de particulier volstaan met
afgifte van het bestrijdingsmiddel plus de mededeling geen tijd te hebben voor de
uitleg. Men heeft hem daarop te kennen gegeven dat op zijn aanwezigheid ter plaatse
geen prijs meer werd gesteld.
Dat de uitgegeven f 400.- volledig waren verspild, was de pluimveehouder alras
duidelijk geworden: de ratten tierden even welig als voorheen.
De gemeentelijke bestrijder heeft hem geheel van het ongedierte bevrijd.
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ALGEMEEN DAGBLAD
(28-6-'61)

RA TTEJ\ WAREN NIET VOOR DE POES
TOKIO (Reuter) - Een vooruitgezonden strijdmacht van 432
katten naar het Japanse eiland Hiburijama heeft weinig uitgericht tegen de rattenplaag die hij te lijf had moeten gaan.
De katten waren bijeengebracht door de bevolking van Tokio.
Het schip waarop zij naar Hiburijama werden gebracht, werd
uitgeleide gedaan door honderden kinderen die hun speelkameraadjes hadden afgestaan voor het nobele doel.
De katten kunnen de ratten echter lang niet de baas. De eilanders hebben nu gevraagd om een leger van tienduizend katten.

VOLKSKRANT
( 1961)

BEET VAN RAT VERGOED MET 320.000 GULDEN
NEW YORK, 24 mei (Daily Tel.) - Het Amerikaanse echtpaar Collings uit Trenton (New Jersey) krijgt 320.000 gulden
schadevergoeding uitgekeerd voor hun baby. die in een plaatselijk ziekenhuis tijdens de verpleging door een rat werd gebeten. Mogelijk zal het kind tengevolge van deze beet levenslang met een beentje blijven trekken. De toewijzing van de
schade-eis kwan1 na een proces, dat twee jaren in beslag nam
en tenslotte leidde tot een onherroepelijke uitspraak van het
opperste gerechtshof.

•
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HELMONDSE COURANT
(5-10-'61)

LEEUWIN VING RAT
In Ouwehands Dierenpark hebben de rattenbestrijders hulp
gekregen van een jonge leeuwin. Onder het oog van de oppassers sprong het snelle roofdier in de vóór het leeuwenterras
gelegen gracht, om er even later weer uit te klimmen met een
aan de bestrijders ontkomen rat in haar klauwen. Met één
fikse klap en een grom werd de vijand van mens en dier onschadelijk gemaakt. De leeuwin keek er verder niet naar om.
De oppassers verwijderden het rattenkadaver en zorgden ervoor, dat de leeuwin een extra portie vlees kreeg . . . .
HAAGSE COURANT
(15 -1 1-'61)

VROUW EN RAT OP RIT IN HUN RATS
Naarden Op Rijksweg 1 (Amsterdam-Amersfoort) onder
Naarden heeft een dame, mevrouw B. uit Muiden, die vanmorgen met haar auto onderweg was naar Keulen, de nachtmerrie
van haar leven ontmoet in de gestalte van een rat, die zij plotseling in haar wagen ontdekte.
Nu moet zo'n ontdekking voor een mannelijke automobilist
al een onaangename zijn, de Muidense dame was er al helemaal niet van gecharmeerd: zij zette haar wagen rillend in de
berm en sprong eruit. Een passerende politieman en een wegenwachter schoten te hulp.
Het intussen ook dodelijk verschrikte dier, dat waarschijnlijk
bij het Muiderslot, waar in de droge gracht nogal wat ratten
huizen, in de auto was "gestapt", rende wild rond over banken, rugkussens, stuurrad en langs het dak van de wagen,
maar het liet zich niet vangen. Tot dat het eindelijk ruimte
rook en de vrijheid in sprong.
Mevrouw B. is eerst een kopje koffie gaan drinken om van de
schrik te bekomen. En de wegenwachter vertelde al veel langs
de weg te hebben meegemaakt, maar dit toch niet.

Zo is het ook in Ouwehands Dierenpark, waar oppasser Lubout gedurende geruime tijd een speciale opleiding volgde bij
Faunabeheer om op deskundige wijze de tegenaanval te kunnen
inzetten. Lubout is nu al jaren actief bezig om de vijand van
mens en dier op een afstand te houden en hij slaagt daarin
wonderwel.
,,Ik kan echter niet alle soorten vergif gebruiken", zegt hij veelbetekenend, ,,want dat zou te gevaarlijk zijn voor de op het
park vertroetelde dieren. Veronderstel dat een aan zwaar vergif
gestorven rat wordt opgegeten door een leeuw, dan zou dat het
leven van de koning der dieren beslist in gevaar brengen".
Daarom gebruikt Lubout een gif, dat doeltreffend is om de
rat onschadelijk te maken, maar ongevaarlijk is voor andere
dieren. Met grote kennis van zaken spoort hij de ratten op.
De dieren hebben drie soorten paden: voedsel-, vlucht- en
speelpaden. Vaak lopen die langs muren, maar ook doodgewoon door de bossages of in de gazons. En als hij dan uitlegt
dat één rattenpaar in één jaar 250 tot 900 nakomelingen krijgt,
dan is dat voldoende om te begrijpen van welk een groot belang het is de rat onmiddellijk na de signalering te vernietigen.
Lubout heeft ratten "onder de knie", al is het vermeldenswaard dat hij een dezer dagen op een horde stuitte, die zich
zo verdekt had opgesteld, dat er zich al een complete kolonie
had gevormd. Toen hij in de diepste haard ervan doordrong,
bleken de vieze dieren zo agressief te zijn, dat hij de wijk
moest nemen.
Maar dat was slechts tijdelijk. Lubout kwam terug met zijn
gifmengerij en in een ommezientje was de hele kolonie volslagen uitgeroeid.
En zo gebeuren er in een dierenpark achter de coulissen allerlei
karweitjes, waarvan de nornrnle bezoeker geen weet heeft,
maar die van groot belang zijn, zowel voor mens als dier.

DE VELUWEPOST
(29-9-'61)

RATTEN VIELEN VERDELGER AAN
Het behoeft wel geen betoog, dat waar een dierenpark is ook
ratten zijn. In alle soorten kan men ze bezichtigen.
Maar de meeste ziet men niet. Die lopen vrij rond, zijn juist
het gevaarlijkst en komen alleen 's nachts te voorschijn, jagend op voedselresten die de bezoekers achterlaten en wanneer
het grote bezoek is afgelopen en herfst en winter invallen, een
aanval openen op de haverkist en andere voedselvoorraden
voor de levende have in het park.
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