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Wij 1·estige11 er Uw aandacht op, dat
regelmatige toezending alleen geschiedt aan de leiders van de gemeenlelijke rattenbeslrijding, opgeleid door
de Plantenziektenkundige Dienst, en
aan die personen of instanties, die te
kennen geven op geregelde toezending
prijs te stellen.

Landelijke actie Bruine Rat 1954
Het front werd vergroot

Bij de voorplaat: De Ratrenkoning (zie blz 51)

AUTEURSRE CHTE N VOORBEHOUDEN

De bruine divisies van het nationale
rattenleger hebben in de week van 1118 December J 954 opnieuw een geduchte
charge op hun stellingen te verduren
gehad.
De aanval kwam ditmaal over een
front, gevormd door bijna 700 gemeenten, dit is ruim 30 meer dan het jaar
daarvoor, een niet onbelangrijke uitbreiding dus.
Uit de hierna volgende gegevens, speciaal ten aanzien van het aantal bestelde lokaasporties, mag de gevolgtrekking
worden gemaakt dat de aan de bruine
boosdoeners toegebrachte slag nog ge-

voeliger is aangekomen dan in voorgaande jaren. En dit stemt ongetwijfeld
tot verheugenis. Edoch, ons land telt
ruim 1000 gemeenten. Anders gezegd:
in meer dan 300 ervan wordt nog te
weinig, of misschien zelfs helemaal geen
aandacht aan de rattenbestrijding geschonken.
"De bruine rat komt hier sporadisch
voor", luidt daar veelal het bescheid.
Maar .
wat nu nog ,.sporadisch"
heet, kan in afzienbare tijd uitgroeien
tot een minder behaaglijke situatie. Wij
behoeven slechts te denken aan de griezelige voortplantingscijfers, vooral in
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milieu's waar men het ongedierte met
constante passiviteit bejegent. Overigens
blijft het begrip "sporadisch" nog altijd
min of meer rekbaar.
Men mene niet, dat wij met deze opmerkingen aan een zekere mate van ontevredenheid lucht wensen te geven.
Geenszins. Doch ons ideaal blijft: een
ononderbroken front tegen staatsvijand
nummer één onder de knaagdieren,
d.w.z. in alle gemeenten een permanente
activiteit tegen het bruine gevaar, een
activiteit dus, die niet beperkt blijft tot
de December-actie, doch het gehele jaar
door de schijnwerper op de ratten gericht houdt.
Meer gif besteld

Het totale aantal voor deze actie bestelde lokaasporties bedroeg 5.606.475,
terwijl bovendien aan diverse gemeenten
pasta of extract werd geleverd, welke
hoeveelheden samen, omgerekend in gereed product, kunnen worden gesteld op
805.200 porties.
In totaal zijn dus aan de deelnemende
gemeenten geleverd:
gereed product
5.606.475 porties
pasta en extract
(omgerekend)
805.200
6.411.675
Bezien we daarnaast de overeenkomstige hoeveelheden van 1952 en 1953,
dan blijkt daaruit een gestadigde groei.

1952

Bleys en Co., Lorentzkade 18, Leiden;
N.V. Bogena, Westvest 33-35,
Schiedam;
Chemisch Laboratorium Doramu,
Hobbemastraat 26, Amsterdam;

Chemisch Laboratorium Matador, Jan
v. Houtstraat 76-78, Den Haag;

4.196.569

Chemisch Laboratorium Paratex, Amstel 95, Amsterdam;

4.957.145

Chemisch Laboratorium Ramudo,
Goudenregenstraat 163, Den Haag;

326.643
5.283.788
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Chemisch Laboratorium Antion, Plantage Parklaan 18, Amsterdam;

4.196.569

1953
gereed product
pasta en extract
(omgerekend)

De lokaasporties, alle op basis van
scilla, werden ook ditmaal geleverd door
de volgende, in alfabetische volgorde
genoemde firma's:

Houtkamp en v. d. Hauten, Zuidsingel 35, Amersfoort;

Men oordele:
gereed product
pasta en extract

De toeneming van het gebruik van
gerede lokaasporties is verheugend. Maar
wat tot nog groter verheugenis stemt is
de sterke toeneming van de hoeveelheid
geleverde pasta en extract.
Immers, de voor het gebruik gereed
zijnde lokaasporties zijn ontwikkeld, omdat men als argument, om niet aan de
bestrijdingscampagne deel te nemen aanvoerde, dat het zelf maken van de lokaasporties te veel organisatie vereiste en
te kostbaar was.
De groeiende hoeveelheden bestelde
pasta en extract wijzen erop, dat men
zodanig van de noodzaak van de bestrijding van de bruine rat overtuigd raakt,
dat men nu wel de moeite van de organisatie en de kosten er voor over heeft
om de lokaasporties zelf te bereiden.
Het voordeel van het zelf bereiden is,
dat men het lokaas aan de omstandigheden kan aanpassen, waardoor de resultaten nog beter zullen zijn dan met
het universele middel.

Chemische Industrie "Schiedam",
Lange Haven 55, Schiedam.

Wat het gratis aan de gemeenten beschikbaar gestelde propaganda-materiaal
betreft, werd voor de actie 1954 het
volgende aangevraagd en verstrekt:
affiches (60x80 cm) 3895 (1953: 6600)
folders voor huis aan huis bezorging:
276.275 (1953: 210.000)
schriftelijke instructies voor uitleggers:
7280 (1953: 1300)

•

In het kader van de voorbereiding
van de actie werden 50 propagandavoordrachten met film en lichtbeelden gehouden (in 1953: 54).
Resultaten der actie

Van een 50-tal gemeenten werd de
toegezonden vragenlijst niet terugontvangen, hoewel het merendeel ervan bij
één der in dit verslag vermelde fabrikanten lokaasporties had besteld. Laatstgenoemde gemeenten komen in de overzichtstabel voor onder de rubriek "geen
oordeel". Op de bij deze tabel behorende
overzichtskaart op blz. 47 zijn de gemeenten, die een zeer goed of goed resultaat meldden, zwart aangegeven, die met
een matig of slecht resultaat grijs, evenals
die welke geen oordeel t.a.v. de actie hadden. De gemeenten tenslotte, die permanent hebben bestreden of niet aan de
actie deelnamen, zijn op deze kaart
blanco gelaten.

De resultaten van de landelijke actie
tegen de bruine rat 1954 zijn in de tabel
op blz. 46 opgenomen.

Opmerkingen

Hieruit blijkt dat er 32 gemeenten
meer deelnamen dan in 1953, zeer zeker een verblijdend verschijnsel. In de
provincies Noord-Brabant en Overijse!
werd een belangrijk hoger percentage bereikt dan een jaar tevoren, in Utrecht en
Friesland daarentegen daalde het enigermate.

1. Indien wij uit de verkregen antwoorden op de enquêteformulieren aan de
gemeente-besturen, welke na afloop van
de algemene bestrijdingscampagne worden toegezonden, nagaan waarom verschillende gemeenten hebben gemeend
niet aan deze actie te moeten deelnemen, dan blijken de volgende redenen
te zijn opgegeven:

De verhoogde deelname in NoordBrabant is ongetwijfeld toe te schrijven
aan het grote succes van de beide voorlichtingsdagen, die daar, in verband met
de opleiding van gemeentelijke rattenbestrijders, in November 1954 in Breda en
Eindhoven werden gehouden.
Vrijwel de meeste gemeenten in de
provincie Noord-Brabant beschikken nu
over een of meer gemeentelijke rattenbestrijders, die door de Plantenziektenkundige Dienst zijn opgeleid.
Evenals vorige jaren heeft ook in
1954 het gehele gebied van de Noordoostpolder aan de actie deelgenomen,
hoewel dit keer met wat minder gunstig
resultaat, hetgeen wordt toegeschreven
aan de invloed van het klimaat: het
buitengewoon natte jaargetijde.

a.

Geen medewerking van het publiek.

Het is verheugend dat het aantal gemeenten, dat om deze reden niet deelneemt aan de bestrijdingsactie niet groot
meer is. De voortdurende propaganda.
wijzende op het nut en de noodzaak
van rattenbestrijding en gevoerd door
de Plantenziektenkundige Dienst in samenwerking met de gemeenten, begint
dus overal door te dringen. Als de gemeentebesturen van die gemeenten waar
het publiek nog onvoldoende belangstelling heeft, nog wat meer aandacht zouden willen besteden aan de locale propaganda, dan zullen ook hier nog betere
resultaten kunnen worden behaald. Het
geldt hier vnl. de provincies Gelderland,
Groningen, Noord-Brabant en Limburg.
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Deelneming aan bestrijding
1954
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Zuid-Holland
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165
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Noord-Holland
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97,5
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Utrecht
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Noord-Brabant
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Limburg
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35

66,-

3

31

1

2

Drente

34
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Friesland
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30

68,2

3

17

2

2

Groningen
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b. G een medewerking
bo uworganisaties,

van de

land-

Hoewel de medewerking van deze organisaties veel beter wordt, blijft het toch
verwonderlijk, dat deze reden nog moet
worden opgegeven. Immers in het grote
geheel bezien hebben de landbouwers
toch a ltijd nog het meeste belang bij de
rattenbestrijding. Misschien heeft men
nog niet voldoende vertrouwen in de
mogelijkheden van de moderne rattenbestrijding, waardoor men een boerderij
geheel vrij kan maken en vrij kan houden van ratten. Dat is heel jammer, aangezien tegenwoordig (vroeger was dit
veel minder het geval) met de moderne
bestrijdingsmiddelen en -tech niek ieder
object met meer of minder moeite voor

..
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BRUINE RAT
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zeer goed of go•d
matig, slecht of geen oordeel

'

niet deelgenomen
al permanent bt streden
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27

1

100% zowel van bruine- a ls van zwarte ratten kan worden gezuiverd en vrij
gehouden.
In dit ve rband mag er nog eens op
worden gewezen, dat de aanstell ing van
een gemeentelijke rattenbestrijder zeer
veel ertoe kan bijdragen dit vooroordeel
weg te nemen.
In de praktijk blijkt iedere keer weer,
dat als door de activiteit van de rattenbestrijder de mogelijkheden op dit gebied zijn gedemonstreerd, deze successen
het onderwerp van het gesprek in de omgeving vormen en dat dan plotseling de
klachten loskomen. Oo k in die gemeenten waar men denkt geen of weinig ratten te hebben.

..

(doo rlezen O/J blz. 48)
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c. Weinig of geen ratten of klachten
hierover.
Deze reden 1s m verreweg de meeste
gevallen het gevolg van onverschilligheid van het publiek of gebrek aan vertrouwen in de mogelijkheden van de bestrijding.
Onverschilligheid omdat men zich nog
steeds niet de schade realiseert, die men
van deze dieren ondervindt door het
knagen en door het meeëten aan de oogst
en het gevaar voor de gezondheid van
mens en dier i.v.m. het verspreiden van
besmettelijke ziekten. Hieraan zouden de
gemeentebesturen meer aandacht moeten
besteden door locale propaganda. Hier
ligt vooral ook een taak voor de boerenorganisaties. Deze kunnen voor hun
bijeenkomsten een spreekbeurt aanvragen bij de Plantenziektenkundige Dienst.

Deze onverschilligheid kan worden
doorbroken door in de praktijk de mogelijkheden te laten zien, uitgevoerd door
een gemeentelijke rattenbestrijder.
De besturen van boerenorganisaties
kunnen een demonstratie van de mogelijkheden voor de zuivering van een berucht rattenobject aanvragen bij de P.D.
Deze demonstraties werken beter dan
welke andere vorm van propaganda.
Gebrek aan vertrouwen in de mogelijkheden van de rattenbestrijding kan op
deze manier worden weggenomen. Het
geldt hier vooral gemeenten in de provincies Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Overijse! en Friesland.
Er zij opgemerkt, dat sedert de laatste
actie in de provincie Noord-Brabant de
toestand in belangrijke mate is verbeterd. Immers het overgrote deel van de
gemeenten in Noord-Brabant is overgegaan tot de aanstelling van een gemeentelijke rattenbestrijder. De resultaten hiervan zullen spoedig duidelijk
zichtbaar worden.
d.

Geen reden opgegeven.
Het is te betreuren, dat zo'n groot

aantal gemeenten in de provincies Gelderland, Zeeland, Groningen en Limburg
geen reden heeft opgegeven waarom
niet werd deelgenomen aan de algemene
actie. Het is zodoende moeilijk de oorzaken daarvan na te gaan en hierin verbetering te brengen. Maar ook hier zal
de aanstelling van een gemeentelijke
rattenbestrijder zeker spoedig nut afwerpen.
2. Nog steeds zijn er gemeenten, die
tijdens de actie de gelegenheid openstellen de lokaasporties op een centraal punt
(gemeentehuis of boerenbond) te laten
afhalen. Dit zal in het algemeen de animo der inwoners om deel te nemen aan
de bestrijding, niet verhogen. Afgezien
nog van het feit, dat men in dat geval
zelf het gif moeten uitleggen, hetgeen
maar al te vaak onoordeelkundig gebeurt.

-
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Gczmczczntczlijke
Rattenbestrijders

Sommige gemeenten hebben op de
vragenlijst o nomwonden verklaard, dat
een minder goed resultaat der actie voornamelijk aan bovengenoemde oorzaak
was te wijten en dat in het vervolg de
lokaasporties huis aan huis zullen worden bezorgd en door bevoegd gemeentepersoneel uitgelegd.
3. Ook nu ontvingen wij uit enkele gemeenten bericht, dat de inwoners zich
tijdens de wintercampagne voelen aangetrokken tot het gebruik van cumarinemiddelen.
Welke bezwaren hieraan verbonden
zijn, hebben wij reeds herhaaldelijk uiteengezet, laatstelijk in het Novembernummer 1954 van " Rat en Muis" (pag.
52 en 53), waar tevens wordt gewezen
op de geschiktheid der cumarinepreparaten voor nábehandeling.
Ter staving van onze bezwaren tegen
het tijdens een actie op grote schaal
toepassen van deze preparaten, •citeren
wij een passage voorkomende op· de vragenlijst van een gemeente in het westen
van het land: ,,De angst van de land(doorlezen op blz. 50)
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bouwende bevolking voor het gebruik
van scilla-preparaten wordt beinvloed
door de in de handel zijnde cumarincpoeders. Men gaat hiermee de boeren
af. De resultaten zijn slecht: tijdens de
bestrijdingsperiode gaat er vee dood".
4. In verband met eventueel minder
gunstige resultaten bij de landelijke actie,
wordt ons nog vaak de vraag gesteld of
de oorzaak daarvan niet gelegen kan
zijn in het feit, dat de ratten immuun
worden tegen het scilla-vergif. Inderdaad
bestaat de mogelijkheid, dat men een
kort achtereen herhaalde uitleg van
scilla bij gebruik van hetzelfde lokaas,
het resultaat beneden de verwachting
blijft. Maar dit wordt niet veroorzaakt
doordat de ratten ongevoelig worden
voor het gif, maar omdat zij het gaan
weigeren.
Ratten, die door het onvoldoende opnemen van het met scilla vergiftigde lokaas in leven zijn gebleven, herkennen
het gevaarlijke voedsel en houden ook
hun soortgenoten ervan af.
De wijze waarop dit euvel kan worden ondervangen, is uitvoerig vermeld
in bovengenoemd nummer van " Rat en
Muis" en wel in het artikel "Bruine ratten en scilla", waarbij dan in het bijzonder mag worden gewezen op de paragraaf: ,,De conclusies voor de praktijk".
5. Hier en daar werd de wens geuit
de actie in de maand Januari uit te
voeren, omdat deze maand gemiddeld
kouder is dan December en de ratten
zich dus meer in de gebouwen concentreren. hetgeen een actie vergemakkelijkt.
Hoewel wij de aanhef van deze passage
niet kunnen tegenspreken, dient de conclusie: ,,dat de ratten zich dus meer in
de gebouwen concentreren", iets voorzichtiger te worden gehanteerd.
We mogen nl. ook niet vergeten, dat
Januari meer kans biedt op vorst, wat
tot gevolg kan hebben, dat de ratten
zoveel mogelijk in hun holen blijven en
daar van gehamsterde voorraden leven.
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Deze passiviteit der dieren vermindert
dan juist het opnemen van uitgelegde
lokaasporties.
6. Ons land telt nu ongeveer 350 gemeenten (zie overzichtskaart op blz. 49),
die een opgeleide rattenbestrijder bezitten. Houdt dat in, dat daar de rattenzaak dus voor 100% vlot? Hoe graag
zouden wij dit willen bevestigen! Wij
kunnen ons nl. niet aan de indruk onttrekken, dat in sommige van die gemeenten de rattenman niet voldoende
gelegenheid krijgt om praktisch te werken, d.w.z. dat zijn activiteit veelal voornamelijk beperkt blijft tot de Decemberactie.
Het is hierop, dat wij in onze inleiding
reeds doelden. De wintercampagne alléén is niet voldoende om de rattenpopulatie in de gemeenten tot een minimum terug te brengen en te houden. Dit
kan alleen gebeuren bij een voortdurende activiteit, dus het gehele jaar door.
Dan pas zal een rattenpopulatie, die in
December een geduchte opstopper ontvangt, niet 11 maanden de gelegenheid
krijgen zich daarvan volledig te herstellen.
7. Eén van de factoren. die het resultaat van een verdelgingsactie nog al in
gevaar brengt, is het nonchalante omspringen met levensmiddelen, etensresten en afvalstoffen.
Wij bedoelen hiermede, dat het helaas nog te vaak voorkomt, dat vergif
wordt uitgelegd op plaatsen, waar de
ratten tevens een overvloedige maaltijd
van genoemde ingrediënten vinden. En
dan is er geen denken aan, dat een rat
de voorkeur geeft aan het gif. Hij kan
er hoogstens mee gaan slepen (hamsteren) doch hij vult zijn maag met de onvergiftigde spijzen of afvalstoffen.
Ook hier ligt dus een taak voor de
gemeentelijke bestrijders: het publiek
bij herhaling wijzen op het vrijwel nutteloze van een bestrijding, indien andere
snoeperijen voor ratten vrijelijk worden
geëtaleerd.
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DE RATTENKONING
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Het is iedere keer weer merkwaardig
te constateren hoezeer de rat op de verbeelding van de mensen werkt. Hoeveel
legenden zijn er bv. niet ontstaan over
de zg. rattenkoning. Toch wordt deze
,,rattenkoning" maar zeer zelden gevonden. ln de literatuur zijn nog geen 50
gevallen bekend van de laatste 400 jaar
(Hase geciteerd door Steiniger). Zelf
hebben wij er nog nooit een gevonden.
Zo' n " rattenkoning" bestaat uit een
aantal ratten, die aan elkaar vast zitten,
doordat hun staarten m et elkaar verward
zijn. Hel volksgeloof wil, dat deze staartenknoop de troon is van de eigenlijke
rattenkoning, die hierop plaats neemt
als hij hof houdt. Daar men de koning
zelf natuurlijk nooit vindt, noemde men
voor het gemak deze aan elkaar geknoopte ratten maar "rattenkoning". Hoe
men zich e.e.a. voorstelde, blijkt uit de
afbeelding op de omslag van dit nummer.
Dit is een reproductie van een Middeleeuwse tekening, die wij overnamen
uit het Duitse tijdschrift .,Desinfektion
und Gesundheitswesen" en wel uit het
Januari-nummer van 1955.

l
Afb. 2
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Hoe ontstaat nu zo'n "rattenkoning"?
Hierover tast men nog in het duister, al
heeft men wel verklaringen voor dit verschijnsel gegeven. De ene verklaring is
deze: Als de ratten het bij vorst koud
krijgen, kunnen zij o.a. warmte zoeken
door tegen elkaar aan te gaan liggen,
ongeveer zoals sigaren in een sigarenkistje, koppen in één richting, staarten
in één richting. D e staarten kunnen dan
in de knoop raken. Als deze dan bovendien nog nat worden door uitwerpselen
en urine, en dan aan elkaar vast gaan
vriezen. is het ontstaan van de troon
van de rattenkoning aanwezig. (afb. 2
en 3).

