Op die vergadering hebben \\ij enige hoop voor de toekomst kunnen geven. T\\ee
methoden werden voorgesteld, een weinig bewerkelijke met gebruik van scilla-lokaas.
waarbij een effect van hooguit 701/c doding bereikt zou kunnen \\ orden. en een methode
met cumarine en haver, waarbij veel werk gedian zou moeten worden. H et resultaat
hiervan zou veel hoger liggen. Ondanks de hoge arbeidskosten werd tot het laatste
besloten. De bestrijding werd geheel door eigen mankracht uitgevoerd.
Om de 10 meter werd een stuk grond uit de slootwallen gestoken. daarin werd de
cumarine-haver uitgelegd en afgedekt met een dakpan. zodanig dat de ratten nog net
bij de haver konden komen. Zo werd achtereenvolgens 50 kg c umarine met 1000 kg
haver uitgelegd.
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De resultaten bleven niet uit. H et werd een éclatant succes. Op een tocht door het
veld telde één van de bestrijders 86 dode ratten. Binnen en kele weken waren de holen
van de ratten verlaten en ingestort. Zelfs de meest geliefkoosde plaatsen van de ratten
waren verlaten en doods. Er werd zelfs in het voorjaar verklaard dat de bestrijding
100% afdoende was geweest. Men zag geen rat meer. Doch hoe het ook zij. eendracht
betekent macht ook in de rattenbestrijding en de toepassing van het juiste vergif doet
de rest.
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Het gebeurde op een nacht in zuid-Limburg .
De hele bevolking van de stad lag zorgeloos op een oor. toen in de woning van de
belastingambtenaar de bel ging. De fiscus schoot uit bed. sukkelde de trap a f en gluurde
slaperig door een kier van het gordijn: niemand.
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Nauwelijks had het echtpaar de hoofden weer in de kussens gevleid o f er \\erd
opnieuw gebeld. Weer nul op ·1 request.
DE TELEGRAAF
De situatie werd nog geheimzinniger. toen plotseling ook het licht in de gang
aanflitste.

Rattekwaad
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Dat was zelfs de belastingen te gortig; hij pakte manmoedig z'n dienstrevolver.
bewapende vrouwlief met de gu mmistok en toen daalde het echtpaar in ganzenpa~.
revolver in de aanslag. de trap af.
Beneden: geen sterve ling te bespeu ren. In aanvalshouding werden de komende gebeurtenissen afgewacht en zie: na enkele minuten van intense spanning vertoonde zich
de indringer aan het gewapende duo : een rat.
Hoe was die erin geslaagd al deze consternatie teweeg te brengen? Heel eenvoudig.
Aan de deur bevindt zich nl. een ouderwetse trekbel en daaronder een knipschakelaar.
Het dier had in de hoek op d e bel gezeten en bij het afspringen meteen de knipschakelaar naar beneden geduwd.

EEN OVERLEVENDE
Een Overijsselse boer had 25 kg pootaardappelen opgeborgen in het hooivak.
Toen ze gepoot moesten worden. was er nog precies één aardappel over; de rest
was door de ratten opgepeuzeld of weggesleept.
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