waar de dieren het, als gevolg van vochtgebrek, speciaal op het merg uit de bladstelen
zouden hebben gemunt.
Een andere mogelijkheid zou zijn dat ze via de stam hun schade aanrichtten; op de
stam werden nl. kleine beschadigingen - van de klauwtjes - waargenomen.
Overigens blijkt uit dit geval nog eens duidelijk het belang van het ontbreken van
klimplanten en het snoeien van aanleunende takken langs de muren. Ze bieden uiteraard
de ratten een uitnemende gelegenheid om via hoger gelegen verdiepingen binnen te
dringen.
Men dient er dus voor te zorgen dat minstens 60 cm om de ramen en onder het dak
wordt vrij gehouden.
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DE STEM
(22-9-'64)
Rat verstoort nachtrust
STEENBERGEN - Een rat heeft de nachtrust van familie De
V. aan de Kruitweg te Steenbergen verstoord. Mevrouw De V.
werd vannacht wakker, doordat er iets onder haar hoofdkussen
woelde. Zij lichtte het kussen op en zag nog net een grote rat
verschrikt wegspringen.
De vrouw reageerde hierop haar angst voor het dier af door
flink te gillen. Haar man schrok toen ook wakker en zette met
een bezem de achtervolging in. Uiteindelijk gelukte het de man
het dier dood te drukken.
Terwijl de echtgenoot achter de rat aanjoeg, was de dochter
des huizes, die ook door het gegil was wakker geworden, naar
haar moeder gegaan om troostend op te treden. De moeder was
namelijk een zenuwinstorting nabij.
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NOORDHOLLANDS DAGBLAD
(23-9-'64)
Slager kreeg schrik van zijn leven
RAT IN FLES MELK
(Van onze Parijse correspondent)

PARIJS, 23 sept. - Het Parijse slagersgezin Benard: man ,
vrouw en dochter van 9½ jaar, heeft een paar angstige uren
doorstaan. Moeder en dochter waren pas van vakantie terug en
hadden bij thuiskomst gepasteuriseerde melk gedronken. De nog
half volle fles hadden zij als gewoonlijk in de ijskast gezet met
een dop erop, die al tien jaar in gebruik was.
De volgende ochtend maakte de slager voor het gezin het
ontbijt klaar, gooide de fles in een pan leeg en zag tot zijn ontsteltenis, dat in de pan een dode rat dreef.
Zijn hart draaide in zijn lichaam om. Van wat hij voor zijn
ogen zag, walgde hij zo, dat hij in geen vier en twintig uur een
brok eten door de keel kon krijgen. Maar dat was nog niet het
ergste.
Niet hij, maar vrouw en dochter hadden van de melk gedronken. Woorden als pest en typhus spookten door zijn hoofd. Hij
liep aanstonds naar de leverancier, vandaar naar de politie en
holde aan één stuk door naar 't Instituut Pasteur.
De melkboer betuigde zijn onschuld, want hij had alle volle
flessen rechtstreeks van de fabriek gekregen. Bij nader onderzoek bleek in de fabriek, dat aan alle hygiënische voorschriften
stipt werd voldaan.
De slagersfamilie kan intussen weer rustig gaan slapen en
volop melk drinken, want een microbioloog van het Instituut
Pasteur heeft vastgesteld, dat pest in Frankrijk niet meer voorkomt en dat typhus na twaalf uur gepaard gaat met buikloop en
koorts.
Maar het raadsel blijft: hoe kwam de rat in de fles, dood of
levend?
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