Na een geruime vakantie-afwezigheid keerde het tweetal in de herfst naar hun drijvend home terug om alras tot de droeve ontdekking te komen dat de blikken waren
doorzeefd. Ratten hadden de rust in de schuit dankbaar benut, dwars door de blikken
geknaagd en zich de inhoud heerlijk laten smaken.

Rat in de pers

Ondankbare Sint

In de week vóór Sinterklaas hadden kinderen van een gezin in Roden hun schoentjes
bij de schoorsteen gezet met wat voer voor de schimmel.
Het voer was elke morgen prompt verdwenen, doch de schoenen bleven leeg. Teleurstelling bij de jonge klanten. die Sint toch wel wat ondankbaar vonden.
Bij de heer des huizes rees echter een duister vermoeden. Hij waarschuwde de gemeente. die door snel ingrijpen kon bewerkstelligen dat de kinderen hun schoenen
·n paar dagen vóór 5 december ·s morgens gevuld vonden.
Ratten waren het edele ros uit Spanje telkens een paar stappen vóór geweest.
Ratten- en muizenbestrijding in Dordrecht

Overgenomen uit het jaarverslag 1965 van de Geneeskundige e,1 Gezondheidsdienst te
Dordrecht:
Ter voorkoming van bepaalde besmettelijke ziekten en de economische schade, door
de rattenplaag veroorzaakt, werden door de rattenbestrijder van de reinigings- en ontsmettingsdienst in dit verslagjaar 3818 adressen bezocht in verband met rattenbestrijding
en 650 i.v.m. muizenbestrijding (in 1964 resp. 1244 en 236).
Voor het bereiden van giftig voedsel werden verbruikt: 1862 broden, 64 kg haver
en 130 kg rattenpoeder.
Neusperikel

Bij een bezoek aan een alleenwonende 67-jarige, bleek deze baas een innige verknochtheid jegens geestrijke drank te bezitten, getuige de omvangrijke collectie flessen
in de kamer.
Met de hygiëne in z'n woning stond hij daarentegen op duidelijk gespannen voet met
gevolg dat hij zich in een permanent rattengezelschap mocht "verheugen". De viervoeters hadden hem op een nacht letterlijk bij de neus genomen. Aanvankelijk had hij
er niets van bemerkt (,,de ene nacht slaap je vaster dan de andere"), doch toen het
reukorgaan operatieterrein was gebléven, won de pijn het uiteindelijk van de verdovende
invloed der spiritualiën. Behoorlijk bloedend werd het slachtoffer wakker en zag een
paar knapen van ratten van z'n bed springen.
De gemeente werd ingeschakeld en bij de daarop volgende schoonmaak lieten heel
wat boosdoeners het leven.
Onze ambtenaar kon echter niet nalaten bij z'n vertrek de waarschuwing te lanceren
dat de ratten bij een volgende aanval wellicht de hele neus zouden verdonkeremanen,
waarop de oude zonder een sprankje humor, repliceerde: ,,Dat is niet zo erg, als ze
maar voor 'n nieuwe zorgen".
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DE TIJD
( 13-8-'66)
Muizen richten Rotterdamse zaak totaal te gronde
(Van onze verslaggever)
ROTTERDAM, 13 aug. - Muizen hebben tijdens de va-kantie van de eigenaar van een vanouds bekend en zeer druk
beklant levensmiddelenbedrijf, dat zich gespecialiseerd heeft
in comestibles, dit bedrijf te gronde gericht. Gedurende de dagen, dat de heer M. buiten de stad was, hadden de muizen vrij
spel in zijn zaak, hetgeen door voorbijgangers werd opgemerkt.
Zij waarschuwden de keuringsdienst van waren in Rotterdam.
Deze liet er geen gras over groeien en ontbood de heer M. naar
de Maasstad om het zakenpand te ontsluiten.
Een onderzoek leverde op, dat de vloer van het huis verzakt
is en voorts de muren scheuren vertonen, kortom dat de fijne
levensmiddelenzaak een waar paradijs is voor het knagend gedierte. De keuringsdienst zag maar één oplossing: de zaak sluiten, een nieuwe vloer leggen, de muren restaureren en de zaak
opnieuw inrichten en bevoorraden.
Dit was voor de heer M, die al meer dan twintig jaar de
zaak dreef, een te zware opgave. Enerzijds ontbrak hem het
geld, anderzijds ontbrak hem de moed om opnieuw te beginnen. Hij besloot zijn bedrijf te sluiten. De plotselinge opheffing
van de comestibleszaak heeft de heer M. een enorme strop
bezorgd. In de eerste plaats heeft de keuringsdienst van waren
zich over de voorraad, die meer dan tienduizend gulden waard
is, ontfermd om na te gaan wat nog geschikt is voor consumptie en op een veiling aangeboden kan worden. Weliswaar zijn
de baten van deze verkoping voor de heer M., maar een assortiment als hij voerde, op een hoop gegooid, levert slechts een
doorsneeprijs op, die een fractie is van de werkelijke waarde.
Ook heeft de heer M., die niet de eigenaar van het pand is,
niet de kans gekregen de goodwill van zijn zaak, die in een
van de beste winkelbuurten van Rotterdam ligt, te verkopen.
Een van de gegadigden voor de bedrijfsruimte is een Chinese
restaurateur, die er een eethuisje wil beginnen. De heer M.
heeft inmiddels een baan geaccepteerd bij een groot bedrijf in
de Botlek.
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DE TELEGRAAF
(16-12-'66)
Gevecht tegen rattenleger
Van onze correspondent

PANNERDEN, vrijdag - In de Geitenwaard en het dorp
Pannerden hebben boeren en arbeiders samen met gemeentearbeiders een ware veldslag geleverd tegen een horde ratten.
Deze zochten daar een toevlucht nadat hun woonplaats - een
vuilnisstortplaats - onder water kwam te staan toen de binnendijk van de Knijfwaard en een polderdijk bij Lobith onder
de druk van het nog steeds stijgende Rijnwater bezweken. Pas
toen er honden in de strijd werden geworpen kon de invasie
worden afgeslagen.
DE TIJD
(7-5-'66)
Ratten vergroten voedselprobleem in India
(Van een correspondent)

NEW DELHI, 7 mei - India kampt met een dubbel bevolkingsprobleem. Behalve zijn vijfhonderd miljoen inwoners
telt het land een nog veel groter aantal ratten, die zich sneller
vermenigvuldigen dan de mens en hem beconcurreren in het
verkrijgen van voedsel.
De ratten, waarvan het aantal in India op 2400 miljoen
wordt geschat, doen zich op de eerste plaats te goed aan de
graanvoorraden op de velden en vervolgens aan die in de
voorraadschuren op het platteland en de opslagplaatsen in de
steden. Volgens een recente studie consumeren de ratten elk
jaar ongeveer twaalf miljoen ton voedsel. Men kan met het
doden van de schadelijkste rattenconcentraties in de steden
alleen maar succes hebben, wanneer de acties langdurig gevoerd worden en goed georganiseerd zijn.
Sommige stamleden in het Zuiden doden de veldratten om
ze te consumeren. Ze zorgen er daardoor weliswaar voor, dat
hun menu met een waardevolle hoeveelheid proteïne verrijkt
wordt (een consulent van de Wereld Gezondheidsorganisatie,
die het rattevlees keurde, noemde dit verrassend lekker, net
vlees van een jong kuiken), maar tevens stellen zij zich bloot
aan pestgevaar.
In de tempel van Rajasthan daarentegen zijn de ratten bij
duizenden bijeengebracht. Ze worden daar als heilig beschouwd
en rijkelijk van voedsel voorzien. Het respect, dat de Hindoe
koestert voor al wat leeft, staat alle noodzakelijke pogingen
tot uitroeiing van ongedierte in de weg.
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Muzikale ratten

De Franse professor Nieschultz heeft enkele interessante
laboratoriumproeven met ratten besloten, waarmee hij de muzikaliteit van deze dieren wilde onderzoeken. Hij dresseerde de
dieren zodat ze in staat waren op een knopje te drukken en
daardoor geluiden, die via een luidspreker hun kooi binnenkwamen, te onderbreken. Schelle elektronische geluiden worden
door de gedresseerde ratten al na vier seconden onderbroken.
Bij melodieuze, zachte liedjes hadden ze 14 à 18 seconden geduld en sommige werden zelfs helemaal beluisterd. Het Franse
chanson bleek een onverdeeld succes. Het bekende "Parlez
moi d'amour", gezongen door Lucienne Boyer, behaalde zelfs
een record. Door alle ratten tezamen werd er gemiddeld 20
seconden naar geluisterd. En 45 % van de ratten vond het blijkbaar zo mooi, dat ze de knop helemaal niet "omdraaiden".
'n Tikkeltje chauvinisme valt deze franse ratten niet te ontzeggen. Apropos: zouden bv. enge/se rat/en preferentie tonen
voor beat-songs?
Niettemin zal moeilijk een toepasselijker " Leitmotiv" voor
het internationale rattendom te bedenken zijn dan de titel van
het franse chanson.
Redaktie.

