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De bevindingen van een rattenbestrijder

Schade aan dieren

In het vogelhuis zijn in bepaalde volières twee glansspreeuwen door ratten in hun
slaap gedood en weggesleept. Deze volières konden sinds die tijd niet meer worden
gebruikt.
In een andere volière zijn in twee nachten kort daarna resp. 2 en 4 kardinalen door
de zwarte rat gedood of zodanig verwond, dat zij stierven (dit was de directe aanleiding
tot een meer intensieve bestrijding).
Hoewel dit niet zeker vaststaat, is het wel waarschijnlijk, dat wij enkele dieren
hebben verloren aan de ziekte van Weil.
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Schade aan gebouwen

Door ondergraven en kapotknagen is in de loop van de tijd zeer veel schade toegebracht.
Schade aan voedsel

Helaas is het onmogelijk voldoende gegevens uit de afdelingen te verkrijgen om
hierop een berekening te baseren.
Enig idee geeft het feit, dat van 30 November t/m 31 December 81 kg uitgelegde
vergiftigde haver is gegeten. Aannemende, dat iedere rat S dagen eet voor hij sterft, dan
zou het verbruik bij niet vergiftigd voer ongeveer 6 X zo hoog moeten liggen en dus
overeenkomen met ongeveer 480 kg haver per maand. In werkelijkheid werd zeker ook
graan gegeten, maar daarnaast brood, suikerbieten, wortelen, vlees, vis enz.
In ieder geval staat het vast, dat voor een belangrijk bedrag aan voedermiddelen
niet aan onze dieren ten goede kwam.
Gaarne betuig ik U onze zeer hartelijke dank voor de verleende hulp. Deze dank
komt zeker voor een zeer groot deel toe aan de Heer Langeveld. Voor ons betekent
deze actie de oplossing van een onoplosbaar lijkend probleem.
Met de meeste hoogachting,
Dr E. F. JACOB!
Directeur

Oogegtuigen vertellen:

Hoe worden de eieren versleept?
Enschede, 12- J-'54
Mijne Heren,

In Uw periodiek "Rat en Muis" las ik het een en ander over eiervervoer door ratten.
Zoals U wellicht uit het laatste no. van "De Levende Natuur" bekend is, correspondeerde ik hierover met Dr van Deinse. Bovendien vond ik onlangs (ik schreef dit juist ook aan
Dr van Deinse) dat La Fontaine (1621-1695; Red.) het slepen van ratten (met een ei) op de
rug ook al in zijn fabels heeft verwerkt. U vindt dit in de grote uitgave met illustraties (ook
van dit geval) van Gustave Doré. Waar La Fontaine z'n stof aan Esopus (6e eeuw v. Chr.;
behandelde de fabel het eerst als letterkundig genre in proza; Red.) ontleende, is dit blijkbaar reeds een overoud verhaal.
Met de meeste hoogachting,
w.g. G. M. RODING,
directeur v. h. Natuurhist. Museum
18

Het zal deze keer niet in hoofdzaak over
de manier van bestrijden gaan, hoewel deze
hier en daar wel ter sprake zal komen.
Het rattenbestrijden is niet altijd zo eenvoudig als men denkt; dikwijls moet men
de dieren zoeken.
Over zoeken gesproken: ,,Mijnheer, een
rat in de slaapkamer". Dus dan maar op
zoek, in bed, onder de dekens, onder het
bed, in de linnenkast: geen rat. ,,Mevrouw,
heeft U misschien de deur open gehad, want
in Uw slaapkamer is geen rat te vinden".
Daar ik van achter de schermen een ontkennend antwoord kreeg, was de enige oplossing verder te zoeken. Tenslotte in de
commode, en jawel, als kind in huis liep de
rat daar; toen was 't gauw met hem gebeurd.
In een veevoederfabriek werd weer op een
andere manier naar ratten gezocht. Hier zijn
ratten niets bijzonders. Er werden alle mogelijke lokazen neergelegd, volgens de methode
op het rattenspoor; de uitwerpselen lagen op
de vloer zoveel als men maar hebben wilde.
Er werd niets van die lokazen op dat spoor
opgenomen. Ik had er namelijk geen rekening mee gehouden, dat die uitwerpselen van
de dakspanten op de vloer terecht kwamen,
want toen ik wat lokaas op de dakspanten
bevestigde, namen de ratten het wel op.
Het is van zeer groot belang om, voor wij
gaan bestrijden, eerst uit te zoeken met
welke soort ratten men te doen heeft, waarna wij kunnen bepalen, ten eerste waar het
vergif gelegd moet worden en ten tweede
wàt voor vergif we moeten nemen.
Kan men ook ratten wegkrijgen zonder
vergif?
In een villa zaten tussen het plafond en op
de zolder ratten. Als wij nu eerst eens even
bedenken, dat een rat tussen een plafond of,
zoals in dit geval op de zolder, geen voedsel
heeft en toch in leven blijft, dan komen wij
tot de conclusie, dat er een weg moet zijn
waarlangs hij naar boven komt: nl. de

afvoerpijp van het hemelwater. Bestrijdingsmiddel: een peervormig rooster in de afvoerpijp; de ratten waren zonder noemenswaardige kosten verdwenen.
Rat-proof maken behoeft in vele gevallen
geen hoge kosten mee te brengen. Waarom
we een peervormig rooster toepassen? Als
we een plat rooster nemen is het mogelijk,
dat er bv. een boomblad op terecht komt;
dan zit de zaak verstopt en kan het middel
wel eens erger worden dan de kwaal.
De wapenen om de ratten te bestrijden
zijn ideaal, maar de mensen hiervan te overtuigen is veel moeilijker dan de ratten te
bestrijden.
Een grossier kwam met de noodkreet dat
al zijn waren werden opgevreten door de
ratten. Hij woonde boven zijn pakhuis. Toen
ik aanbelde, opende hij de huisdeur en zei:
,,Mijnheer, ik zal even het pakhuis openmaken". Daar hoorde ik een verschrikkelijk
lawaai, mijn eerste gedachte was: daar rolt
iemand van de trap, maar even later kwam
de grossier toch de deur van het pakhuis
openen. Mijn eerste reactie was: ,, U bent er
nog al goed afgekomen". Hij begon vreselijk
te lachen. ,,Man, wat denk je wel, ik ben niet
gevallen, maar ik heb een paar keien boven
aan de trap liggen en als ik naar beneden
moet, rol ik die eerst van de trap, dan zijn
de ratten verdwenen als ik beneden kom;
ik ben doodsbang als er een klant komt. "
Toen heb ik getracht hem ervan te overtuigen, dat zoiets heus niet nodig was. Hij
geloofde mij maar half. Na veertien dagen
had hij een goede dag: hij had reeds 25 dode
ratten gevonden. Nu is er geen rat meer,
maar het ergste komt nog: Toen ik hem vertelde, dat de kosten f 10,- bedroegen,
scheelde het niet veel, of ik had de keien
tegen mijn hoofd gehad, die hij toen niet
mee<nodig had,voor de ratten.
Een dame uit X, zou haar man eens verrassen, hij wilde namelijk graag een motorfiets hebben. Zij aan het werk om er wat bij
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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
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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
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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.
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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
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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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