Bij een geboorte
Plaats en tijd van handeling: residentie, Houtrust; 24 tot en met 26/ 9/ 73.
Gastvrouw: Damesbeurs.

Boven: Afgevreten wortels oude en jonge
appelboom (woelrat).
Rech1s: Geringde vruchtboom (veldmuis).

veldmuis de schuld krijgt als de schade is veroorzaakt door de aardmuis.
Wel zijn er enige verschillen in biotoopeisen van veldmuis en aardmuis. De veldmuis geeft
de voorkeur aan een droog steppeachtig gebied, terwijl de aardmuis meer een vochtig milieu prefereert. Beiden vragen een ruige bodemvegetatie, maar voor de aardmuis moet die
vegetatie wat hoger zijn.
Resumerend kunnen wij stellen, dat de knaagdierschade, die we in populieren kunnen verwachten, sterk afuankelijk zal zijn van de omstandigheden, die wij creëren.
Wordt aan de soortspecifieke biotoopeisen van een van de genoemde knaagdiersoorten
voldaan, dan kunnen wij schade verwachten. De intensiteit van de schade verloopt min of
meer parallel aan het meer of minder geschikt zijn van het biotoop voor een bepaalde
soort.

Literatuur

De vertrouwde Beurskakofonie met verantwoorde decibelproduktie: geschuifel, geroezemoes, con sordino-conversatie, achtergrondmuziek. Temidden van de meest uiteenlopende artikelen troonde als trekpleister van onze stand het terrarium met levende ratten.
Wij waren er 3 dagen: mijn vrouw als part-timer, ikzelf als "invaller". Het kleine knagersgilde huisde achter ons zitje en op de tweede avond van ons standcorvée ontwikkelde zich
het volgende dialoogje tussen een jeugdige bezoekster en mijn vrouw. ,,Hoe oud zijn die
ratjes, mevrouw?" ,,Ze zijn halfwas". ,,Zijn ze dan nog zóóó klein?" (duim en wijsvinger
projecteerden een spatie van I cm). Het sein om polshoogte te gaan nemen. Drie nieuwkomertjes lagen er al en moeder-rat was druk doende ook de overige zo snel mogelijk het
kunstlicht te laten aanschouwen. Binnen 60 seconden was het halve dozijn compleet: spartelende, rose miniatuurtjes.
Hoe dit zo on~ pgemerkt had kunnen passeren? Overdag posteerde de levende have zich in
het terrarium meestal zó dat de uiterlijke kentekenen van een op handen zijnde familieuitbreiding onmogelijk vielen waar te nemen.
Wel was ons iets ongewoons opgevallen. De avond tevoren had ik gewoontegetrouw de
lading uitwerpselen, die dagelijks in het terrarium wordt geproduceerd, met een flinke laag
zaagsel gecamoufleerd. Daags daarop was die laag als een berg in één hoek van het terrarium opgetast: nestbouwdrift van de aanstaande moeder, Op die heuvel werd 's avonds het
sextet dan ook ter wereld gebracht.
Rattten als huisdieren??

We waren benieuwd naar de reacties van het publiek op dit unieke gebeuren. De sentimenten schommelden tussen vrouwelijke tederheid en abrupte aversie. Het percentage "mild",
ook al eerder t.a.v. de halfwas-ratten, viel dermate op dat ernstige twijfel begon te rijzen
aan het geplande effekt van deze levende blikvanger. Ratten zijn nu eenmaal géén "lieve,
aardige en schattige diertjes". Zodra dergelijke kwalifikaties aan dameslippen ontsnappen,
wijst dat ergens op een kortsluiting in de relatie mens-rat.
Er waren zelfs 4 bezoekers, w.o. 2 van het geëmancipeerde geslacht, die belangstellend
informeerden of de ratten, inclusief het kersverse kroost, te koop waren. Reden: ,,'t Lijkt
me best leuk om ze als huisdier te houden". Onze repliek: ,,Precies, het I ij k t aardig".
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Jonge bruine rat,
enkele dagen oud.
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Deze ervaring is voor mij nieuw, ik ken haar niet van vorige beurzen. Gerechtvaardigde
vraag: vanwaar deze nieuwe koers'/ Kwestie van mode, status? Na de roofdieren de tamme exotica en nu ratten?
Trouwens, in Wageningen werd mij de laatste tijd telefonisch verscheidene malen eenzelfde
vraag gesteld: ,,Doet U ook in ratten?" Antwoord: ,, Pardon, wij houden er alleen opruiming onder".
,,Babbelen met ratten"

Onwillekeurig gaan bij die twijfelachtige belangstelling de gedachten ook uit naar de media t.v. en pers.
1. Uit de t.v.-programma's zomer 1973 duikt "Een groot uur U" op, waarin iemand attendeerde op schade en gevaren van ratten, terwijl een ander 'n kooi met levende ratten op
tafel deponeerde, die bij diverse kijkers mogelijk een wat aanhankelijke indruk hebben
achtergelaten.
2. Het curiosum op pag. 9 van de Leeuwarder Courant van 3 oktober 1973: Iemand, zich
noemende bioloog-antiquair, is voornemens "praat-experimenten" met ratten te gaan
beginnen. Volgens de experimentator wordt dat "natuurlijk een beperkte conversatie: de
enige onderwerpen van gesprek moeten dan ook zijn de voeding en de voortplanting".
Het voordeel van een dergelijke conversatie wordt helaas (of uiteraard?) niet nader
omschreven.
In hetzelfde artikel lezen we voorts dat genoemde experimentator bovendien een kruising bruine rat-eekhoorn op stapel heeft staan met de bedoeling:
a. een nieuw type bruine rat te creëren met pluimstaart i.p.v. de griezelige kale staart;
b. bij het publiek een flink stuk aarzeling weg te nemen om dit k Ie in e vriend el ijk e dier (spatiëring van mij, gjp) als huisdier te accepteren.

,

AFSCHEID VAN DE HEER G. J. POP

Op 2 augustus 1972 bereikte de Heer Pop van de Afdeling Ongediertebestrijding de pensioengerechtigde leeftijd. Wij hadden echter het geluk dat de Heer Pop nog enige tijd voor
de afdeling behouden kon blijven.
Doch op I juni 1974 was het tijdstip gekomen dat voor ons allen in het verschiet ligt, nl.
dat waarop hij afscheid moest nemen van de dienst om van zijn pensioen te gaan genieten.
Ik meen uit naam van een ieder die met de Heer Pop contacten heeft gehad, te mogen zeggen dat hij een lege plaats achterlaat. Zelf zal ik hem zeer missen. Hij was een van mijn
medewerkers van vrijwel het eerste uur (16 maart 1950).
Door zijn enthousiasme, ijver en belangstelling, gesteund door zijn bijzonder prettige persoonlijkheid, heeft hij een zeer belangrijk aandeel gehad in de opbouw van de afdeling, in
het bijzonder t.a.v. de voorlichting op het gebied van de ongediertebestrijding.
De tentoonstellingsstands van onze afdeling zijn grotendeels zijn creatie; door zijn initiatieven kwamen uitstekende relaties met het onderwijs tot stand.
De wijze waarop hij de redactie van "Rat en Muis" voerde en de lay-out verzorgde, maakte
het tijdschrift tot een gewaardeerd blad dat, uniek voor Europa, ook in het buitenland
veel waardering kreeg. Voorlopig blijft "Rat en Muis" nog aan zijn zorgen toevertrouwd.
Rest mij thans nog slechts de Heer Pop, mede uit naam van onze gehele afdeling, toe te
wensen dat hij nog lang en in goede gezondheid van zijn pensioen mag genieten.
Ir. A. J. Ophof
Hoofd Afdeling Ongediertebestrijding

WELKOM AAN DE HEER BALKSTRA

De rattenbestrijder van een Friese gemeente, die ons het bewuste artikel toezond, voorzag
het van slechts één zin: ,,Wij bestrijden het ongedierte en deze man wil nu een ander soort
kweken, wat een onzin". Commentaar overbodig.
G. J. Pop

Voor de vervulling van de functie van de Heer Pop hebben wij kunnen aantrekken de
Heer A. Balkstra. De Heer Balkstra is afkomstig van het bureau van de Raad van State.
Het begrip voorlichting is hem niet onbekend door zijn ervaring in het reclamevak, voordat het Rijk zijn werkgever werd. Een van de redenen waarom hij nu solliciteerde naar de
vacante plaats. Hij stelde er prijs op wat meer rechtstreeks in contact te komen met het
,,publiek".
De andere reden is, en niet in de laatste plaats, het contact met de natuur, dat hij in deze
functie heeft.
Wij hebben de stellige verwachting dat de Heer
Balkstra, als hij volledig is ingewerkt, op waardige
wijze de opengekomen plaats van de Heer Pop zal
vervullen.
Ir. A. J. Ophof
Hoofd Afdeling Ongediertebestrijding

Nest jonge bruine ra11en
(niet te koop).
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