r
te verdienen. Een blikken keukendoosje
voor het opgespaarde geld en een brandkast
of liever een geheime kast was ook spoedig
gevonden: achter de schuifdeuren. Haar
man mocht het niet weten, dus borg zij het
geld op een plaats waar hij zeker niet kwam,
en dacht: ,,Wat zal hij opkijken, als ik hem
daarmee verras". Op een goede of Iiever
kwade dag wilde zij toch eens precies weten
hoeveel ze nu al bij elkaar had ; bij de laatste
telling was het f 350,- ; nu moest het ongeveer f 400,- zijn. Maar wat was dat? De
doos was open. Wat bleek? Met de schuifdeur was de doos dubbel gedrukt en de
ratten hadden zich ontfermd over het geld,
er was niets, maar dan ook niets meer van
te vinden. Die domme mannen ook; wie
doet er nu zo'n schuifdeur zo ver open, dat
zo'n geldkistje dubbel wordt gedrukt? Hij
had toch wel kunnen begrijpen, dat zijn
vrouw er niet voor niets zo vermoeid uitzag
enz. enz. De Gemeente kreeg ook nog een
veeg uit de pan: die liet die vieze dieren ook
maar lopen; het is toch een algemeen belang,
dat die ratten worden dood gemaakt!!!
Toen ik haar vertelde, dat op zo'n daad voor
ratten de doodstraf stond, was er wel iets
goed gemaakt, maar niet alles, want het geld
was en bleef zoek.

1
1

Nu iets over de slimheid van de ratten.
Het is de moeite wel waard om hun leven
eens na te gaan. Zij werken georganiseerd
dikwijls nog beter dan de mens. Eén ding
moet mij van het hart: zij wagen er eerst de
jonge ratten aan, dat is niet erg sociaal.
rn een graansilo heb ik eens een nacht
doorgebracht om hun ]even wat nader te
beschouwen. Reeds na twintig minuten
hoorde ik de eerste komen: eerst een kopje,
voorzichtig rondkijkend of er geen onraad
was, en langzaamaan kwam de eerste voor
de dag. Hij of zij ging direct in een hoek
zitten, nog steeds rondkijkend of alles
veilig was, direct daarachter volgde de
tweede, na 3 à 4 minuten gaven ze een bepaald gilletje en daar kwam de rest van de
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familie, die ging rustig zitten eten, maar de
eerste twee bleken de schildwachten te zijn,
die aten niet maar bleven steeds kijken.
Toen ik mij bewoog klonk direct weer een
gil, de familie ging aan de haal, de twee die
eerst gekomen waren, het laatst.
Dit heb ik zo vier maal herhaald en steeds
ging het op dezelfde manier, alleen met dit
verschil, dat zij steeds langer wegbleven,
dus zij kregen kennelijk argwaan.

Wel9esproken

LEERLING VAN DE 4E KLASSE GEMEENTELIJKE H.B.S., UTRECHT

Reisbureau's en vliegmaatschappijen hebben altijd aardige slagzinnen. We kennen ze
allemaal. Kom naar Nice in de winter en
dat voor f 256,50 en dan nog wel een 17daags retour en dan die leuke ontmoetingen
die we altijd hebben met mensen die erop uit
vliegen in onze Zaterdagavondcouranten !
Maar hebt U al goede nota genomen van
de slagzin die nu in ons land de boventoon
voert: RATTEN?, VERDELG ZE! U kent
natuurlijk het verhaaltje van de beroemde
Rattenvanger van Hameln, de man die dóór
had, hoe men de ratten moest verdelgen.
Tegenwoordig kost het meer moeite, dan
door de stad te lopen met een fluit, alle
ratten tot zich te trekken en de rivier in te
laten lopen.
Weet U eigenlijk, hoeveel ratten er aan
onze deviezen knagen? Wat hoor ik?
100.000? of hoorde ik 1.000.000? Dan kan
ik alleen maar zeggen: ,,MIS" (stopwoord
van een leraar van onze school). Er lopen
net zoveel van deze diertjes rond als er
mensen rondscharrelen in Nederland. Juist,
10.000.000 ratten! Luister naar de volgende
voorbeelden en ook U zult overtuigd zijn
van de noodzaak van: ,,RATIEN?, VERDELG ZE!"

Nu nog iets over het feit, hoe belangrijk
het is waar we het rattengif uitleggen. Hieronder is een plattegrond van twee kelders
afgebeeld.
B
X

·o
X

fn kelder J is de rioolput (A) stuk, waardoor de ratten naar buiten konden komen.
Het rattenspoor B was heel goed te zien, het
liep vanaf de rioolput in kelder I door een
klein gat in de muur (er was een halve steen
uit) naar kelder IT. Toen werd op l meter
van de rioolput gif uitgelegd, en in kelder II,
bij D, ook gif op het rattenspoor; en wat
bleek? Daar was alles opgegeten en in
kelder I waren ze er niet aan geweest.
In een banketzaak, waar allerlei lekkers
te eten is voor de ratten, werd het spoor
nagegaan, gif uitgelegd op het rattenspoor
dicht bij het nest en weg waren de ratten.
Uit bovenstaande blijkt dus duidelijk van
hoe groot belang het is waar het gif neergelegd wordt.
S. C. BOERTJE,
Opzichter Gemeentelijke
Ontsmettingsdienst
Rotterdam

TEKST VAN DE SPEECH VAN HANS VAN BAREN'
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Het was in de Gelderse Achterhoek. Een
toonbeeld van rust en goedmoedigheid ging
uit van de geeldonzige kuikentjes, die onder
de kunstmoeder, na het eten van het voer,
sluimerden. Daar horen we opeens een wild
gerèn van kleine beestjes. Ratten, oude en
jonge, zoals we later zouden ontdekken.
Wat gingen ze doen? Hadden ze een hardloopwedstrijd georganiseerd of niet? Daar
komt er één bij de voerbak en wanneer er
één over de dam is volgen er meer, zodat na
verloop van enkele ogenblikken, de hele
familie rat is verenigd aan de dis. Het is nu
nog "maar" voer, totdat opeens een grote
bruine rat zijn servet afdoet, van tafel weg,

loopt en naar de kuikentjes kijkt, stilstaat,
weer loopt, maar nu iets schichtiger, een
sprong terugdoet en weer gaat vreten.
Maar wat is dat nu? Wat gaan die ratten
doen? Dreigt er gevaar voor de kuikentjes,
die zo nu-en-dan een piepje slaken, wanneer
een metgezel hen een stukje opzij duwt. De
ratjes lopen naar de kuikentjes toe en ruiken het aanstaande kippenboutje, pakken
een beestje, schrikken door het gepiep en
rennen weg. Ze komen echter weer terug en
roven een kuikentje, en nog een en nog een,
op één nacht 140 van de 260 kuikentjes gedood en weggesleept. U begrijpt de grote
ontsteltenis van de boer, diedacht 's morgens
zijn kuikentjes te komen voeren en ontdekte
dat meer dan de helft van zijn kudde was
ontvreemd.
Dat niet alleen kinderen of zelfs grote
mensen rovertje kunnen spelen, bewijst het
volgende voorbeeld.
Op de boerderij was het één en al bedrijvigheid, niet veroorzaakt door de bewoners,
maar door de inwoners, die naar de naam
van ratten luisteren. Wat gingen ze bij die
grote witte leghorn beginnen? Zouden ze
die kip ook van het leven willen beroven?
Hoewel ratten, wanneer ze hongerig zijn,
een kip best kunnen aanvallen en vermoorden, bleek hier toch wat anders aan de poot
te zijn. Ze liepen naar de kip toe en keken
of ze sliep en of er eieren onder haar lichaam
en berusting aanwezig waren. Ja, ze schoven
er een ei onder vandaan en gingen er buiten
het nest een gat in knagen, totdat het in 2
stukken uiteen viel. Met schaal en al werd
het ei daarop verorberd.
fntussen hadden andere ratten ook eieren
gevonden, maar zij oordeelden het beslist
noodzakelijk voor de wintervoorraad te
gaan zorgen. Ze knaagden een gaatje in het
ei, schoven daar hun onderkaak door en
balanceerden er zo mee naar het nest.
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Er zijn nog talrijke voorbeelden aan te halen, waaruit de schade, toegebracht aan ons
economisch bestel, blijkt. Het is derhalve
duidelijk dat de slagzin "RATTEN? VERDELG ZE!" niet uit de lucht is gegrepen

Wist
lJ

dat ...

en we hopen dan ook, dat de acties, georganiseerd door de Plantenziektenkundige
Dienst te Wageningen de resultaten van de
Rattenvanger van Hameln mogen evenaren.

NIEUWE MIDDELEN
TEGEN

RAT EN MUIS

deze dus niet kunnen worden toegepast tegen woelratten en veldmuizen?

Sedert 1 Januari 1953 werd door de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen ontheffing verleend voor de volgende ratten- en muizenbestrijdingsmiddelen.
Hierbij dient te worden opgemerkt, dat de middelen op basis van een cumarine-derivaat
niet geschikt zijn voor de bestrijding van woelratten en veldmuizen.

de cumarine-mengpoeders wel buiten kunnen worden aangewend, mits
onbereikbaar voor andere dieren en goed afgedekt tegen regen?

Onth.
no

bij het gebruik van deze cumarine-middelen een geregelde controle is vereist, daar er steeds voldoende lokaas aanwezig moet zijn?

751
866

strooipoeders in het algemeen alleen binnenshuis kunnen worden gebruikt en dan op droge plaatsen?

lt

833

de ratten zonder onderbreking ervan moeten kunnen blijven eten, b.v. de
bruine rat als regel minstens 3 à 5 achtereenvolgende dagen (nachten) het
cumarine-derivaat moet opnemen om er aan te sterven?

868
844
865

dit tijdvak voor de zwarte rat 5 à 7 dagen bedraagt en voor muizen eveneens 5 à 7 achtereenvolgende dagen?

middel
Krepa
J. Olischlager's
Ratten dood
Antion Scilla
stroop
Muragif vloeibaar

Scilla

1

b

.

1 r~ine r~.t
1

thallium
1

De Rattenvanger van Hameln
De LimburgseJ
Rattenvanger

tegen

1

bruine rat
en woelrat
bruine rat,
zwarte rat
en huismuis
bruine rat
en huismuis
bruine rat,
zwarte rat
en huismuis
bruine en
zwarte rat

1 te

gebruiken 1
als

vloeistof
nasta

vloeistof
tabletten

leverancier
Krepa. Lichtegaard, Utrecht
J. Olischlager, Bogaardenstr. 59,
Maastricht
Chem. Lab. Antion N.V., Plantage Parklaan 18, Amsterdam
N.V. Vetira Chem. Ind., Zuideinde 14. Koog Zaandijk

vloeistof

P. Th. C. Verheyden, 2e Helmersstr. 35, Amsterdam-W
J. Olischlager, Bogaardenstr. 59
Maastricht

pasta

idem

gaspatronen

N.V. Algin, Laan van Meerdervoort 277, Den Haag

meng- en

Bogena, Westvest 33-35,

853
732

Cumurat-noeder

733

Cumurat-nasta

l~~i~~cderl ~J::dam

734

Coumarex

743

Liro Ratten- en
Muizendood
H. en H. Warfa-

meng- en
Protex, P.V.B.A., Ankerrui J 3,
strooipoedcrl Antwerpen
..
G. Ligtermoet en Zn N.V..
Vierhavensstr. 56, Rotterdam
Firma Houtkamp en v.d. Hauten, Zuidsingel 35, Amersfoort
mengpoeder N. Olivier, Postbus 1032,
Den Haag
Kolle en Co. Jacob van Lennepkade 8, Amsterdam-W
meng- en
N.V. Handelmii Denka, Voorthuizen
Sauer's Zaadteeltbedrijven, Be::r:::oederl zuidenhout 7a, Den Haag
N.V. Handelsmii Broxit, Prins
product
Hendrikkade 84-85,
(bekertjes)
Amsterdam-C
meng poeder L. M. Boon, Biltstr. 206,
Utrecht
Chem. Lab. Ramudo, Goudenregenstr. 163, Den Haag
N.V. Ned. Ratin Mii. Koninginnegraeht 135, Den Haag

769

rin

785

Ratero

786
805

Dethmor Warfarin
Actosin

816

Cumarax

817

Broxit

818

M urphy Rodenticide
Ramudo Cuma-

827

rine

849
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basis van

J. Olischlager's
Arsenicum Preparaat voor de
bestrijding van
ratten en muizen
Volex-capsules

867

speciaal in varkenshokken de nodige voorzichtigheid met deze middelen
geboden is en dat zieke en dode ratten direct moeten worden verwijderd?

'4

1 op

Ratiwarf

cumarine
derivaat

bruine rat,
woelrat en
veldmuis
alle ratten
en muizen
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