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AFWERENDE WERKING
Het blijkt bij de bestrijding van bruine ratten nogal eens voor te komen, dat de dieren niet
van het aangeboden lokaas willen eten, zo meldt onze voorlichtingsambtenaar D. P.
Kempe. Een reden daarvoor kan zijn de wijze, waarop het lokaas wordt aangeboden, dat er
veel ander voer beschikbaar is of dat het lokaas oud en dus onaantrekkelijk is. Nog een
andere reden werd gevonden bij nader onderzoek van een bestrijdingsmiddelen bergplaats.
In de ruimte waar de voorraden haver en het gemengde lokaas werden opgeslagen, stonden
ook grote voorraden van zeer onwelriekende andere bestrijdingsmiddelen. Deze stinkende
stoffen waren kennelijk ook in het lokaas doorgedrongen.
Geadviseerd wordt om de voorraden haver en ander nog niet aangemaakt lokaas op te
slaan buiten de bestrijdingsmiddelenbergplaats.
Kleine hoeveelheden aangemaakt lokaas kunnen gedurende korte tijd in goed sluitende,
luchtdichte verpakkingen worden opgeslagen.
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700 JAAR RATTEN VANGEN
In ons land bestaat geen volksverhaal over een rattenvanger, maar toch hebben ratten- en
muizenvangers in de Nederlanden menig spoor nagelaten. Op veel, vooral zeventiendeeeuwse schilderijen en prenten vinden we afbeeldingen van knaagdiervangers, rattenkruidverkopers en vallenventers.
De tientallen soorten knaagdiervallen die in de loop der eeuwen in West-Europa zijn
bedacht en gebruikt, wijzen er op. dat er hinder werd ondervonden van die dieren. En geen
wonder, want waar mensen gingen volgden ratten en muizen. Dat gaf aanleiding tot een
blijvende strijd tussen mens en knaagdier. Aanvankelijk uitte deze strijd zich alleen in
plaatselijke schermutselingen. Pas toen omstreeks 1900 bleek dat de rat ook ziekten kan
verspreiden, kreeg de knaagdierbestrijding meer aandacht.
Een tentoonstelling over 700 jaar ratten vangen die in de maanden juni t / m augustus in
Amersfoort werd gehouden gaf in enkele schilderijen en ruim honderd prenten, voorts
boeken en knaagdiervallen een duidelijk beeld van de strijd tussen ratten, muizen en
mensen.
De Hamelense rattenvanger-sage gold daarvoor als uitgangspunt en rode draad. Het
resultaat was een fraai overzicht van dit randverschijnsel uit de geschiedenis. Een aparte
afdeling spotprenten liet zien hoe angst en humor vaak samengingen.
De tentoonstelling werd gehouden in Museum Flehite, Westsingel 50 te Amersfoort.
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