v\rn11r en Je ratten
Veel van wat door een waas van geheimzinnigheid is of wordt omgeven, oefent meestal
bijzondere aantrekkingskracht uit. Het appèl aan de verbeelding wordt s inds onheuglijke
tijden en dikwijls op vaardige wijze gehanteerd, zij het niet altijd met hetzelfde oogmerk.
De geboorte van talloze ,,fabeltjes" heeft aan deze vaardigheid zijn ontstaan te danken.
Ook de rattensociety kent ze. Nog altijd bereiken ons bv. uitlatingen (zelfs van gemeenten) i.v.m. het bestaan van een zeer speciaal cumarinepreparaat, dat de ratten onweerstaanbaar zou aantrekken. ,,Dit is geen gewone cumarine", pleit men dan, ,,de fabrikant
heeft het met een geheim extract vermengd, dat de amoureuze gevoelens bij de dieren
opwekt".
En de fabrikant . .
hij laat de goedgelovige burger diep in de beurs tasten als tegenprestatie voor de levering van het magisch extract.
Fabels kunnen dan een zekere literaire waarde bezitten (La Fontaine zij met ere vermeld), t.a.v. de andere faculteiten geldt voor hen het "verboden toegang" . Wordt echter,
omwille van een winstmarge-verruiming, gepoogd er op minder deskundige wijze toch
wetenschappelijk mee te gaan schermen, dan is het zaak de goedgelovige burger de
spiegel der realiteit voor te houden. Die realiteit vonnist: taboe.
Het Amor-extract is in de wereld onzer bruine en zwarte ratten onbekend; het opwekken
van amoureuze gevoelens houden de beestjes in eigen beheer en daar komt verder geen
menselijk wezen aan te pas.
Maar er is nog iets. Met de "gewone" cumarine-preparaten bereiken we bij juiste uitleg
100% resultaat. Moet dan met een mysterieus en prijzig mengsel 150% behaald worden??

Rjjksstroper
Een van onze buitenambtenaren heeft zich onlangs eigener beweging bij een postcommandant van de Rijkspolitie in zijn rayon gemeld. Hem was nl. ter ore gekomen dat hij
van stroperij werd verdacht.
De politie-autoriteit vertelde hem dat hij enkele wild- en visstropers had aangehouden,
die hem hadden verweten dat "iemand van Waterstaat of een ministerie ongehinderd
vis en jonge eenden stroopte met buizen".
Het "ministerie" en de " buizen" kwamen redelijk met de werkelijkheid overeen, met
de stroperij zaten de aangehoudenen er deerlijk naast. Want: op verzoek van een gemeente was onze ambtenaar doende geweest met het leggen van "vangpotten" (drainbuizen) voor het vangen van de zeer schadelijke woelrat. Met deze methode worden nl.
in waterrlijk gebied bijzonder goede resultaten geboekt.
Aan de postcommandant, die bezoek en toelichting zeer op prijs stelde, werd het nodige
materiaal verstrekt t.b.v. collega's, in wier rayon onze ambtenaar eveneens "stroopt".

Redaktie
Rijke oo~st
Na een rattenactie op een boerderij in Sleen (Dr.) in het voorjaar 1967, werd het
kippenhok uitgegraven om de balans op te maken. Te voorschijn werden gehaald: 75
volwassen ratten en 6 nesten met totaal 31 jonge dieren.

RECTIFICATIE
Maastrichtse rioolratten
Ons mei-nummer 1967 bevat een artikel van de heer W. B. Hoogstraten: ,,De rattenplagen
in Indonesië", waarin sprake is van de " bruine rat".
Deze benaming kan tot verwarring aanleiding geven. Ofschoon de Javaanse ratten, die
de plagen veroorzaken, op de rug min of meer bruin getint zijn, mag hierbij toch niet
aan onze bruine- of rioolrat (Rattus norvegicus Berkenhout) worden gedacht. De Javaanse veldratten behoren nl. tot het geslacht Rattus rattus L., dus onze zwarte- of
huisrat, en van verwantschap met norvegicus is geen sprake.
Dr. A. M. Husson (Rijksmuseum voor Nat. Historie in Leiden) maakte ons op een en
ander attent.
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Elk jaar in de herfst wordt in deze gemeente door 2 man, onder leiding van de heer
Paulissen, opzichter reinigingsdienst, enkele weken aan het ontratten van de rioleringen
besteed. In alle daarvoor in aanmerking komende putten worden stukjes witbrood met
cumarine uitgelegd. Het brood wordt door de bakker eerst in reepjes en daarna aan
snippers gesneden. Door middel van een buis, waarvan de lengte regelbaar is, laat men
de broodsnippers op de plateaus in de putten vallen.
Al jaren wordt in Maastricht op deze wijze de strijd tegen de ratten gevoerd. Met merkbaar resultaat: waar vroeger veel klachten werden vernomen over ratten, die vanuit het
oude rioolsysteem de binnenstad bevolkten, is dit soort klachten gaandeweg tot een
minimum gedaald.
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