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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