"BLUBBEREN" IN DIENSTTIJD

Een zomerhuisje zoals er talloze in ons land staan. Eén waarvan de permanente bewoners kleine
viervoetige knagers als mede-habitanten moeten dulden; ook dat is bij dergelijk onroerend goed
geen uitzondering. Maar wèl een eigenaar die daaraan subiet wat wil doen en dat is zeker nog
geen algemene regel.
A - zo noemen we hem gemakshalve - roept dus de hulp in van onze voorlichtingsambtenaar
in wiens rayon zomerhuis, twee- en viervoeters zijn gestationneerd. En B (de plichtsgetrouwe
voorlichter) verschijnt binnen een week ten tonele.
A's wederhelft, in haar sas met deze verschijning, onderstreept die sas met het serveren van
koffie, A komt met rookgerei aandribbelen en na zo'n 30 minuten gemoedelijke kout komen de
ratten op de proppen. Ja, dat was het doel van B's visite.
"Of meneer maar wil volgen". Meneer volgt. Tot het stukje grond achter het zomerhuis. ,,Dáár
zitten ze"; een nicotiengetinte vinger wijst gedecideerd richting belt (een eleganter woord schiet
de bezoeker bij het aanschouwen van de wildernis niet te binnen).
De vinger blijft wijzen, maar de eigenaar staat stokstijf, een overduidelijke aanwijzing dat B het
verder zelf maar moet klaren. En B hééft het geklaard.
Welgemoed begint hij z'n expeditie door de mini-jungle, over onkruid, afval en kuilen. Dan, na
een tiental mathematisch uitgekiende passen, verdwijnt onze voorlichtingsambtenaar plotseling
tot aan z'n middel in een welriekende blubberbrij. Tijdens de afdaling dringt het nog mistig tot
'm door te zijn beland in een vcrzamelput, afgedekt door een vermolmde en met overdadig groen
gecamoufleerde deksel.
Gehuld in kamerjas en reservesokken zit hij 'n kwartier later weer in het zomerhuis waar moeder
en dochter zich uitsloven B's pantalon weer een ambtelijk aanzien te verschaffen.'n Bak warme
troost is de suppletoire pleister op de blubberwond waarbij het slachtoffer in stilte de hemel
dankt die hem een kopje-onder heeft bespaard.
Vóór zijn afscheid heeft hij als dank voor het gastvrij onthaal en zonder enige wrok de familie
verblijd met een gedegen rattenadvies waarin de exotische tuin wel een hoofdrol kreeg
toebedeeld.
G. J. Pop

FEEST BIJ GEMEENTEWERKEN UTRECHT
Op 28 en 29 mei van dit jaar ( 1976) vonden diverse activiteiten plaats rond de officiële opening
van het nieuwe gebouw van de gemeentelijke Reinigings-, Markt- en Havendienst van de stad
Utrecht.
De tentoonstelling t.b.v. de Ontsmettingsdienst werd opgeluisterd met een gedeelte van onze
stand , voorzien van een vitrine met twee bruine ratten. De foto's daarvan die ons kortelings
bereikten, willen we U graag hierbij tonen (zie pag. tOt).
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