dedelingen over aanwezigheid van ratten
ontvangen.
Met niet genoeg nadruk kan worden
gezegd, hoe belangrijk deze rattenbestrijding voor het eiland is geweest, want
zowel de boerenstand als het vreemdelingenverkeer is veel schade bespaard,
nu de ratten van erf en kampeerterrein
en uit schuur en zomerwoning zijn ver-

dreven. Een woord van hulde is hier op
zijn plaats niet alleen voor de vrijwilligers, maar ook voor de Plantenziektenkundige Dienst voor de belangeloze voortreffelijke voorlichting!
Juli 1956.
F. G. A. Huber,
Burgemeester van Ameland.

ENKELE BIJZO:'IIDERHEDEN OVER DE STREEKACTIES
ZWARTE RAT 1956

Hoewel de deelneming aan deze ac!ir
groeiende is:
m 1954: 64 gemeenten
in 1955: 77
in 1956: 99
kan nog moeilijk gesproken worr.len van
een daverend resultaat.
Stellen we voorop dat de gemengde
gbieden, dat zijn dus die waar bruine
en zwarte ratten voorkomen, bijna 300
gemeenten beslaan, dan is het duidelijk
dat genoemd oordeel verder geen commentaar behoeft.

Het aantal deelnemers 1956 (99) en
1955 (77) was als volgt over de betreffende gemeenten verdeeld:

Limburg
Noord-Brabant
Gelderland
Zeeland
Groningen
Friesland
Overijssel

1956

1955

52
41
3
2

18
44
3
5
4
3

99
12

77

De verheugende toename in Limburg
mag zonder twijfel ook worden toegeschreven aan het stimulerende werk van
de commissie rattenbestrijding aldaar.
Uit de beantwoording van de vragenlijsten is komen vast te staan, dat tal
van gemeenten de campagne uitsluitend
met cumarine-mengpoeders hebben gevoerd en dit over het algemeen met goed
succes. ln totaal werd voor deze actie
(behalve torpedo's) 200 kg poeder besteld.
De overige gemeenten in de gemengde
gebieden hebben gemeend van een actie
te moeten afzien, hetzij door gebrek
aan belangstelling (in nog te veel gevallen ook van de zijde der landbouworganisaties). hetzij door een slechts sporadisch voorkomen van de zwarte rat.
Aan propaganda-materiaal werden verstrekt:
ca. 22000 folders en
527 schriftelijke instructies voor uitleggers.
Bij de fabrikanten werden besteld:
92550 torpedo's (in 1955: 105.205)
en 200 kg cumarine-poeder.

Rattenspiegel
WIJ STELLEN U VOOR :
1.

De gemeentelijke rattenbestrijder van
Eersel (N.B.)

Deze rattenverdelger bij uitstek, de
h~er J. v. Gerveten, had op 1 sept. 1956
in zijn gemeente 235 boerderijen volled ig
ratvrij gemaakt, bij welke massaverdelging 42½ kg cumarine de weg naar de
rattenmagen vond.
Natuurlijk stak op enkele van die behandelde bedrijven het addergebroed 11a
1 of 2 maanden de kop weer op, maar
niet voor lang, want de heer v. Gerveten
was er als de kippen bij om de nieuwe
rattengeneraties door middel van scilla
en cumarine bij hun gesneuvelde voorvaderen te voegen.
U begrijpt dat hij op deze manier duize nden slachtoffers heeft gemaakt; een
boer vertelde hem dat hij er na de behandeling van zijn bedrijf, zeker 200 à
300 had geteld. In tal van boerderijen
wisselden 50-100 ratten het tijdelijke
met het eeuwige.
Niet alleen werd met dit opruimingswerk een flinke materiële schade in de
toekomst voorkomen (bij een gemiddelde
jaarlijkse schade van f 50.- per boerderij. is dit bedrag al f 11.950.-!)
doch ook de volksgezondheid werd met
deze grote schoonmaak een goede dienst
bewezen.
Het succes van deze rattenbestrijder
begint dermate bekend te worden, dat
hij ook van inwoners uit omliggende gemeenten al uitnodigingen heeft ontvangen om de strijd met het ongedierte aan
te binden.
Een en ander geeft een beeld van het
veelvuldig voorkomen van ratten in deze

omgeving. Want Eersel is geen uitzondering: in het gehele zuidoostelijke deel
van Noord-Brabant komen nog steeds
veel zwarte ratten voor, al is hun sterkte
dank zij de activiteit der gemeentelijke
bestrijders, wel gedaald.
Helaas zijn nog niet alle rattenbestrijders in deze hoek in de gelegenheid eenzelfde activiteit te ontplooien als hun
Eerselse collega.
2.

De gemeentelijke bestrijder van
Schimmert (L.)

Wij laten de heer H. M. Wiekken,
kantonnier der gemeente, zelf aan het
woord bij zijn verslag over de nabestrijding van de bruine rat en d e bestrijding
van de zwarte rat in J956.
,,Tot dit voorjaar werd hier in Schimmert niets gedaan tegen de ratten. Op
12 april werd een nabestrijding gehouden tegen de bruine rat, die we hebben
gevoerd met haver, slaolie en cumatox.
We hadden twee boerderijen met bruine
ratten, hetgeen te constateren was aan
de uitwerpselen.
Op de eerste boerderij kwamen de
ratten vanuit de bietekelder naar de
koestal, waar ze mee-aten van het voer
van de koeien. Ik heb het lokaas uitgelegd voor de voertrog. De boer heeft
twee dode ratten gevonden, doch de
laatste tijd heeft hij geen dode en geen
levende rat meer geconstateerd.
Op de andere boerderij had de verdelging op dezelfde manier plaats. Daar
heb ik tweemaal lokaas moeten uitleggen, omdat de eerste keer alles opgegeten was. Er werden geen dode ratten gevonden, maar het erf is nu ook helemaal
gereinigd.
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Voor de nabestrijding van de bruine
rat heb ik 200 kg haver, 2 liter slaolie en 10 kg cumatox verstrekt.
Bij deze nabestrijding werkten 100
adressen, d.i. 1/-1 van het geheel, mee. De
bekendmaking voor deze nabestrijding
is geschiedt door aanplakbiljetten.
In een boerderij, waar het -krioelde van
de zwarte ratten, heb ik ongeveer 20 kg
lokaas uitgelegd. Ik heb er in het hooi
15 dode ratten gevonden.
De boer had voorheen voor J 65.aan rattengif uitgegeven; nu is het erf
gezuiverd voor enkele guldens.
In een heel oude boerderij, die aan
de achterzijde geheel was ingestort en
op zolder in de muur ook veel gaten
vertoonde, heb ik ongeveer 25 kg lokaas
gedeponeerd, welke hoeveelheid geheel
door de ratten werd opgegeten. Ze sleepten het lokaas over de gehele zolder en
zelfs naar de gaten.
Daar ik niet goed meer wist hoe ze
nog verder te bestrijden, waarschuwde
ik de P.D.-ambtenaar in Den Bosch.
Deze is de boerderij komen bezoeken
en heeft er vers lokaas uitgelegd. Het re-

sultaat was prima. Nog een dag of drie
werd van het lokaas gegeten en nu is
er geen enkele rat meer in de hele boerderij te bespeuren. Zodat ook hier weer
k,Jn worden vastgesteld, dat vers voer
beter wordt opgenomen dan voer van
oudere datum.
Op een ander bedrijf werden steeds
kuikens vermist. Na 'n dag of 4 met
cumatox gevoerd te hebben, ging de boer
een stapel takkenbossen omzetten. Daaronder vond hij een nest grijze ratten
met 9 jongen.
Ook een houtzagerij, die krioelde van
de zwarte ratten, werd geheel van het
ongedierte gezuiverd.
Voor de bestrijding van de zwarte rat
heb ik ook weer 200 kg haver, gemengd
met 2 liter slaolie en 10 kg cumatox, uitgegeven. Aan deze bestrijding hebben
150 adressen van de 400 deelgenomen.
De bekendmaking geschiedde door middel van foldertjes.
Zowel de nabestrijding van de bruine
als de bestrijding van de zwarte rat, hebben in deze gemeente een mooi resultaat gehad".

Terwijl een zeug haar biggen ter wereld bracht, werden deze door het rattengespuis meteen gedood; dat kostte de
boer vorige winter 5 biggen: schade
f 250.-.
In 12 maanden dus een verliespost van
f 1.125.-.
Dat werd hem te gortig: er moest radikaal een eind aan dit brutale optreden
worden gemaakt.
En er verscheen een particuliere bestrijder ten tonele, die beloofde voor
f 20.- het gehele bedrijf te zuiveren.
De ene bus lokaas na de andere werd
aangevoerd, 14 dagen lang; de ratten
lieten zich het gepresenteerde goed smaken, de rekening wred verhoogd tot
f 36.-, doch van een vermindering van
het aantal ongewenste kostgangers viel
niets te bespeuren.
De bestrijdingsfirma introduceerde
een tweede adviseur, die beter op de
hoogte zou zijn. De ratten? Die zouden
finaal worden opgeruimd, als de boer

maar J 200.- op tafel wilde deponeren en voor J 500.- golfplaten wilde
aanschaffen om het bedrijf ratdicht te
maken. Maar de boer hield zich aan de
eerste afspraak (f 20.-) en de adviseur verdween prompt in het niet.
Dan maar ratten vangen: ,,die ik vang,
zijn zéker dood"; in éé n jaar werden 400
knagers gestrikt.
Inmiddels meldde zich een tweede
firma, die twee liter thallium aan de ratten serveerde; resultaat bedroevend.
Geen nood: een derde pretendent zou
de zaak wel even komen klaren; de man
moet nóg komen.
Toen was de beurt aan de Plantenziektenkundige Dienst. De rattenexpert
van het kantoor Hengelo (0 ) trakteerde
de steeds brutaler opererende rattenschare op een deskundige cumarine-behandeling. En kort daarna kon de boer
de verzuchting slaken: ,,eindelijk bevrijd!"

MUIZEN ALS ORDEVERSTOORDERS

EINDELIJI( BEVRIJD
Ratten sliepen tussen de biggen

Een landbouwer in Overijssel klaagde
steen en been over de schade, die ratten hem veroorzaakten.
Vaak gebeurt het, zo vertelde het
slachtoffer van het knaagbewind, dat de
schavuiten tussen de jonge biggen Jiggen
te slapen.
Toen hij op een avond de schuur binnenkwam, vluchtte een legertje van ongeveer 20 boosdoeners het varkenshok
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in. Daar was hun echter de toegang tot
het hol versperd door de kop van de
slapende oude zeug. Maar de bruine bandieten bleven net zo lang om de zeug
heenhollen, tot deze de kop ophief; direct daarop was het stel verdwenen.
Elke week sleepten de rovers zo om
en nabij 50 kg veevoeder weg; dat kostte de boer in een jaar tijd f 875.-.

Dat ook muizen soms een chaotische
toestand kunnen veroorzaken, bleek uit
de klacht van een schoolhoofd in Alphen aan de Rijn.
Tijdens de lesuren moesten verscheidene lokalen herhaaldelijk worden ontruimd, omdat de kleine knagers uit de
kastjes der leerlingen of uit het handtasje van "juf" wipten, ofwel onder de
voetenplanken krijgertje speelden.
Dat de orde in de klassen onder die
omstandigheden moeilijk kon worden gehandhaafd, spreekt wel vanzelf.
In samenwerking met de Plantenziektenkundige Dienst kon de gemeente er
echter in slagen, aan het muizenfestijn
subiet een einde te maken.
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