zoover zij het met eenige krachtige rukken
brengen kon. Hierop vatte de eerste rat het
ei met de voorpoten aan en omvaamde het
stevig, op de wijze waarop de spinnen haar
eierzak vasthouden. Natuurlijk kon zij zich
nu niet meer bewegen, daar de voorpoten
gebruikt moesten worden voor 't vasthouden van de buit. Toen greep de tweede rat
de staart van de eerste met de bek en trok
haar in grote haast en zonder eenigen omslag te maken naar het gat, waaruit zij gekomen waren! De geheele handeling waarin zij, naar het aantal ontbrekende
eieren te rekenen, reeds tamelijk geoefend
waren - duurde nauwelijks 2 minuten; één
uur nadat het diefachtige paar van het
schouwtooneel verdwenen was, kwam het
opnieuw voor de dag, stellig met dezelfde
bedoeling als vroeger. Door de welwillendheid van de familie, in welker huis het beschreven voorval plaats had, werd ik in
staat gesteld om ooggetuige te zijn van zulk
een verschijnsel, dat , naar de dienstbode
verzekerde, steeds op dezelfde wijze plaats
had."
Van bovenstaand verhaal kreeg ik nu
zeer onlangs door vriendelijke medewerking van Mevr. Dra H. A. E. Emeis-Bonemeijer, Den Haag, een volkomen bevestiging:
In 1875 woonde W. Jansen op een boerderij te Eefde, gemeente Gorssel, Gelderland. Zijn buurman, Fr. van Eldik, woonde
op een aangrenzend perceel en beiden bemerkten, dat door hun kippen gelegde eieren verdwenen. Beide boeren gingen op de
loer liggen en zagen dat 's nachts de eieren
werden weggehaald door bruine ratten.
Een rat hield het ei met vier poten vast, terwijl hij op de rug lag en een andere rat
nam met zijn bek de eerste bij de staart
vast en sleepte zo rat en ei weg naar het
hol. Hier werden bij o nderzoek een menigte
scherven van eischalen gevonden.
Mevr. Emeis hoorde dit verhaal van
Jansen's kleindochter, die bij haar in dienst
is, en vertelde het mij. Ik heb die kleindochter om nadere bijzonderheden ver12

zocht, maar zij wist geen verder nieuws te
vertellen.
Beide mededelingen, uit 1880 en 1875,
bevestigen elkaar. De tijdstippen liggen
5 jaar uiteen, de plaatsen van de handeling
liggen hemelsbreed een 700 km uit elkaar
en het is zeker, dat de Tiroolse familie de
Gelderse boeren niet kende, redenen die ervoor pleiten, dat beide waarnemingen onafhankelijk van elkaar stonden. Meer gevallen van een zodanig eierenvervoer ken ik
niet. Mocht iemand nog een voorbeeld
kennen, dan houd ik mij van opgave daarvan gaarne aanbevolen.
Jn " De Levende Natuur" van Sept. 1953
komt dan van dezelfde schrijver het volgende bericht voor:
Nog een vervoer van eieren door bruine
ratten:
Naar aanleiding van de mededeling over
dit onderwerp in De Levende Natuur van
Aug. 1953, schrijft Mej. E. N. Luyendijk,
apothekeres in Den Haag, mij van een dergelijk geval. In 1920 werden eieren door
ratten gestolen in het filiaal va n de zaak van
Simon de Wit, Westeinde, Den Haag. Alles
gebeurde, volgens de filiaalhouder, die de
waarneming deed, op de manier als beschreven is. Behalve eieren werden op dezelfde wijze ook aardappelen geroofd.
Deze laatste waarneming is nieuw maar
past geheel in het kader van de eierroof.
Opmerking redactie
Het object, genoemd door de heer
Ruitenberg, zou uitstekend geschikt zijn
geweest voor het maken van foto's. Jammer genoeg kan daarvan nu geen sprake
meer zijn, aangezien de bedoelde kippenhouder zijn pluimveestapel inmiddels heeft
opgeruimd.
Het spreekt echter vanzelf, dat wij zeer
gaarne aanwijzingen omtrent het bestaan
van dergelijke objecten zullen ontvangen,
teneinde tafrelen als de bovengenoemde op
de gevoelige plaat te kunnen vastleggen.
Mogen wij op Uw medewerking rekenen?

Zelfs kinderen ....
Kippen , kuikens, biggen, jonge kalveren,
netjes staan ze in de rubriek " Wist U dat ... "
van ons eerste nummer, gerangschikt als
mogelijke slachtoffers van de vraatzucht
van ratten. De kinderen ontbreken echter
op het appèl en toch ... ontziet de rat ook
hen niet. Het is bekend, dat een rat in nood
zich niet geneert een volwassen persoon
aan te vallen; waarom zou hij dus voor
kinderen een uitzondering maken?
Toen de deur open ging...
Herinnert U zich het geval niet, dat zich
verleden jaar afspeelde in één van die vriendelijke dorpskes tussen Deventer en Zutfen? Daar wilde op een kwade middag een
15-jarige boerenzoon de schuur van de
boerderij binnenstappen. Hij trok de achterdeur open en op hetzelfde moment vloog
een grote rat op 'maf, die zich pardoes in het
been van de jongen vastbeet. Hoe de knaap
ook spartelde, de aanvaller liet niet los.
Op zijn gejammer kwamen huisgenoten
toegesneld, maar ook deze versterking
mocht niet baten: het dier bleef waar het

hing. Ten einde raad heeft men toen de rat
aan het been van het slachtoffer met een
riek doodgeknuppeld. Edoch ... het stoffelijk overschot kwam niet van z'n plaats.
Eerst nadat men de bek had opengebroken,
kon de hevig verschrikte knaap van zijn
lastpost worden bevrijd en zich onder
dokters behandeling stellen.
De kleine wilde niet meer naar bed
Eind 1952 bezocht één van onze ambtenaren een familie in het westen des lands,
die veel overlast van ratten ondervond.
Wat kreeg hij te horen? Het 5-jarige
dochtertje va n de familie (het kind is doofstom) was 's avonds bijna niet meer naar
bed te krijgen. Men tastte omtrent de reden
van deze angst volkomen in het duister,
daar het meisje immers niets kon vertellen.
Tot men op zekere morgen ontdekte,
dat de schouders van het kind met verscheidene wondjes waren bedekt.
Het daar op volgende onderzoek wees uit,
dat de daders behoorden tot het gilde der
knagers, luisterende naar de naam ratten.

Uit de praktijk
Aan het verzoek van I r Ophof van de
Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen, om een uiteenzetting te willen geven
omtrent het ingenomen standpunt betreffende rattenbestrijding, alsmede de opgedane ervaring en organisatie daaromtrent,
wil ik zeer gaarne voldoen.
Het was in het jaar '49, toen het gemeentebestuur besloot, de rattenbestrijding
daadwerkelijk ter hand te nemen. Vanzelfsprekend werd dit niet "zo maar" besloten,
maar bij onderzoek was gebleken, dat de
schade, door deze dieren aangebracht, veel
groter was dan men zo oppervlakkig had
kunnen denken, om over de resterende bezwaren nog maar te zwijgen. De landelijke
actie van de P.D. was aanleiding, dat de

aandacht hierop werd gevestigd. Voordien
was er, begrijpelijk, weinig aandacht aan
geschonken. Zo gezegd werd besloten, om
tot de bestrijding van het kwaad over te
gaan, maar het mocht weinig of geen geld
kosten. Het gemeentebestuur was van mening, dat dit in de eerste plaats een publieke
zaak was, waarin echter leiding moest worden gegeven. Deze gedachtengang is in de
praktijk geheel juist gebleken. Geconstateerd kon worden, dat in de rattenbestrijding een stuk "volksopvoeding"' schuilt,
waarop hieronder nader wordt teruggekomen.
De gedachte van de publieke belangen
met daarbij de leiding van de overheid deed
besluiten, zoveel mogelijk het publiek in te
13

schakelen. In elke straat werd een "wijkhoofd" aangezocht, iemand waarvan bekend was, dat hij wel genegen zou zijn om
iets voor de gemeenschap te doen en waarvan enige leiding zou uitgaan. De wijkhoofden vormden dus de kern en elk wijkhoofd werd de gelegenheid geboden, o m,
geheel naar eigen smaak, in eigen omgeving
zij n medewerkers te kiezen. Het aantal
medewerkers werd onderli ng geregeld,
overeenkomstig het aantal gebouwen e.d.
in eigen straat of verzorgingsgebied. De
vrijheid van de wijkhoofden om zelf mensen te kiezen was aanleiding, dat de een
naar zijn medebestuurders ging van de
buurtvereniging, terwijl een ander zijn
kracht zocht in de kaartclub, zangvereniging, of iets dergelijks. Men verkreeg daardoor groepjes van personen die gewend
waren om met elkaar om te gaan en elkaar
dus geheel aanvoelden. Geheel ongedwongen groepjes dus, zonder ook maar enige
belemmering.
De groep van medewerkers was daarmede gevormd en men popelde om aan de
slag te gaan, maar men was nog ondeskundig. Hiervoor wist echter de P.D. raad,
want men beschikte over de nodige middelen (en niet te vergeten, deskundigheid)
om goede voorlichting te geven. Een dergelijke voorlichting is zeer noodzakelijk, want
eerst dan weten de helpers, wat en hoe ze
moeten doen.
De voorlichtingsavond, waar de P.D.
enige films liet draaien en het gesproken
woord voltooide, was dan ook een succes.
De bioscoopzaal was geheel gevuld met
werkers, terwijl de enkeling die beslist verstek moest laten gaan, bericht van verhindering had gestuurd. Vele vragen werden
gesteld en op zeer duidelijke wijze, tot
grote tevredenheid, beantwoord. Aan het
slot van deze avond waren wij practisch
van het komende succes verzekerd. Het
devies was: Grijpt ze, zolang ze (nog) te
grijpen zijn. De ratten zijn onze vijanden,
het zijn stille ondergrondse werkers, maar
in werkelijkheid bedreigen ze de gezondheid van ons en de onzen en bovendien ...
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ze kosten ons niet te berekenen kapitalen.
Dit laatste telt temeer, nu wij zo zuinig
moeten zijn met ons geld en wij alle aandacht moeten besteden aan onze export
(denk aan besmetting!). De bestrijding zou
plaats vinden op een Zaterdagmiddag en
geen plekje werd ongemoeid gelaten. Na
afloop kon worden geconstateerd, dat het
een ware rattenslag was geweest. Vooral
op enkele punten, aangeduid als rattenkloosters door het publiek, lagen de ratten
dood op de straat. Dit gaf de burgers moed
en uit eigen beweging gingen de mensen
de dagen daarop, hun giftplaatsen controleren. Waar men het gift nog aantrof, haalde men het weg en werd het op een andere
plaats gedeponeerd waar meer succes werd
verwacht. Het nuttig effect werd dan ook
zo hoog mogelijk opgevoerd, zuiver het
gevolg van een goede geest en een enthousiast samenwerken. Het was dan ook geen
wonder, dat uit meerdere wijken het verzoek kwam om nog enig gift te mogen ontvangen van de " reservevoorraad". De strijd
was gestreden en een overwinning was behaald.
Wat het financiële gedeelte betrof kan
nog worden medegedeeld, dat door het gemeentebestuur was bepaald, dat van het
publiek een bijdrage zou worden gevraagd
en wel f 0,25 per woonhuis en f 1,- per
zakenpand. De ambtenaar, belast met het
opnemen van de electrische meters, bood
in elk pand een kwitantiebon aan en het
publiek betaalde vlot. De opbrengst was
van dien aard, dat het tenslotte weinig of
geen geld uit de gemeentekas heeft gekost.
De practijk heeft bewezen:
Je dat er veel meer ongedierte is dan men
oppervlakkig zou denken, hetgeen tot
gevolg kan hebben, dat bestrijding
achterwege blijft;
2e dat de schade, b.v. door ratten veroorzaakt in de graanpakhuizen en opslagplaatsen, zeer groot is. Veel graan gaat
er verloren, terwijl de zakken worden
stukgevreten en ... het voedsel wordt verontreinigd en mogelijk zelfs besmet;

3e dat de graanhandelaren grote bedragen
besteden om ratten te bestrijden. Als
daarnaast in de omgeving aan de bestrijding niets wordt gedaan, zal weinig
succes worden geboekt, waardoor het
uitgegeven geld gedeeltelijk als verloren
moet worden beschouwd ;
4e dat het betreden van besmette terreinen
(b.v. vogelpest, mond- en klauwzeer
e.d.) voor mensen verboden is, ondanks
het feit, dat deze toch wel voorzichtig
zullen zijn en zeker de nodige voorzorgsmaatregelen zullen treffen, terwijl op
die plaatsen veelal de ratten geen " halt"
wordt toegeroepen. De ratten zullen
zich niet alleen op de terreinen bevinden, doch vooral op de meest besmette
plaatsen en in de aanwezige uitwerpselen e.d. hun eldorado vinden;
5e dat er op het gebied van de hygiëne
daarom nog zeer veel valt te doen, waarvoor de gemiddelde Nederlander toch
ook wel is te vinden, als men maar
wordt voorgelicht en ... voorgegaan;
6e dat ook de boerenbevolking, na een
massale bestrijding, wel degelijk bewust
is van de mogelijkheid en noodzaak van
bestrijding;
7e dat de bestrijding de overheid maar
weinig of geen geld behoeft te kosten;
Se dat de voorlichting van de P.D. onmisbaar is en diens controle op het vergift van het grootste belang geacht moet
worden, daar hierdoor ongetwijfeld de

juiste en zo goed mogelijke samenstelling wordt bevorderd;
9e dat het inschakelen van vele medewerkers bij de bestrijding het voordeel geeft,
dat een ieder slechts een klein gebied
heeft te bewerken, waardoor men de
enkeling geen overlast aandoet. Bovendien kweekt men hierdoor propagandisten, zodat de bevolking meer actief
wordt in deze;
I0edat de verkoop van vergift (door de
plaatselijke handelaren) na een actie,
groter wordt dan tevoren, waarmede
bewezen wordt, dat het publiek meer
attent wordt op dit gebied en men elk
opnieuw optreden van de ratten de kop
indrukt. Het is opmerkelijk, dat er
voorheen vele mensen waren (vooral
onder de boerenbevolking) die meenden
dat ratten niet te bestrijden zijn en daarom maar "geaccepteerd" werden, voor
zover de hond dat toestond. Thans
denkt men er anders over.
Veel is er over een en ander nog te zeggen, maar ik wil volstaan met de hoop uit
te spreken, dat de grootste landelijke actie
op dit gebied aanstaande is, dit in het belang van het Nederlandse Volk.
Men bedenke vooral:
Kleine oorzaken - grote gevolgen (maar
dan ook alleen nog, zolang wij dat willen!!!).
L.

MODDERMAN,

Leider van de Rattenbestr.org.
in de gemeente Coevorden.

Aan de afdeling Sociale Zaken, Gem. Uithuizermeeden

Roodeschool, 20-1-'53
Aangaande Uw schrijven van 19 Jan. j.l. betreffende resultaat rattenbestrijding, deel ik
U mede dat deze actie zeer zeker succes heeft gehad.
Hoe groot het resultaat is, kan men moeilijk nagaan, wel zijn meerdere huizen vrij van
ratten geworden.
Dode ratten zijn gevonden op het bedrijf van .... en ook bij mij; de meeste zullen
echter wel niet gevonden worden.
Ook bij de buren zijn de ratten nog niet geheel verdwenen; ik ben er echter wel van
overtuigd dat er een geduchte uitdunning heeft plaats gehad.
Hoogachtend, A. H. U.
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