KNAAG- EN GRAAFDRIFT BIJ DE BRUINE RAT

Bij de voorplaat: sporen bruine rat
Foto: Dr. F. Steiniger

door Dr F. Steiniger

ATIENTIE!
Wij vestigen er nogmaals de aandacht op, dat met ingang van I december
1958 de naam van onze (voormalige) Hoofdafdeling:
,,Directie Wild- en Vogelschade en Jacht"
is gewijzigd in:

,,DIRECTIE FAUNABEHEER"
Volledigheidshalve kan hierbij worden vermeld dat het adres van de onder
genoemde Directie ressorterende afdeling Ratten- en Muizenbestrijding,
ongewijzigd blijft, dus: Geertjesweg 15, Wageningen (tel. 08370---2741).

RECTIFICATIE
In het artikel "Ratten en ziekte van Weil" (zie ons nummer 2 van juni 1959) dient
men onder de foto's op pag. 8 te lezen resp. fig. 5, 4 en 6; onder die op pag. 9
resp. fig. 3 en 7.

AUTEURSRECHTEN VOORBEHOUDEN

Reg. Rat. Dr habil. Fritz Steiniger is jarenlang leider geweest van de afdeling
"Hygienische Schiidlingsbekämpfung" van het Medizinaluntersuchungsamt Hannover
in Niedersachsen. In deze functie heeft Dr. Steiniger een internationale naam verworven
als o.a. ,,rallenbestrijder", vooral ook door zijn publikaties over het gedrag en de
psychologie van de ratten. Een samenvalling van zijn studies over de gedragingen en
de psychologie van de rat heeft hij gegeven in zijn boek "Rattenbiologie und Rattenbekämpfung", dat in 1952 bij het Ferdinand Enke Verlag in Stullgart is uitgekomen
en waarvan ik de lezing een ieder die te maken heeft met de rallenbestrijding, kan
aanbevelen.
Het heeft ons dan ook een zeer groot genoegen gedaan, dat wij deze zo bij uitstek
deskundige op het gebied van rallen, bereid hebben gevonden om voor "Rat en Muis"
een artikel te schrijven over de knaag- en graafdrift van de bruine rat. Een vertaling
van deze studie geven wij hieronder.

Een van de belangrijkste oorzaken van de schade, die wij bij rattenoverlast ondervinden, wordt veroorzaakt door het "zinloze" aanknagen van allerlei voorwerpen door
de rat. Als de ratten boeken en kledingstukken aanknagen, dan kunnen we dat nog
begrijpen omdat zij zich hiermede materiaal verschaffen om er hun nest mee te bekleden.
Maar waarom worden meubels, houten handvaten e.d. ,,moedwillig" aangeknaagd
zonder dat het afgeknaagde materiaal door het dier op de een of andere manier wordt
gebruikt of dat dit knagen tot doel heeft om zich toegang tot een andere ruimte te
verschaffen?
De onbevangen toeschouwer komt dan gemakkelijk tot de conclusie, dat de ratten
uit pure boosaardigheid alles kapot knagen om de mensen nog meer schade toe te
brengen dan zij al doen door van hun voedselvoorraden mee te eten of deze te bevuilen
met hun uitwerpselen.
Laten wij dit knagen eens uit dierpsychologisch oogpunt bezien. Als wij bruine
ratten in kooien houden of in een zg. ,,rattentuin", bemerkt men spoedig dat dit knagen
niet alleen maar uit boosaardigheid of vernielzucht geschiedt, maar het gevolg is van
een "knaagdrift" die de ratten dwingt iedere dag gedurende een bepaalde tijd te knagen.
Ook als er geen praktische noodzaak aanwezig is, gaan de dieren knagen aan willekeurige voorwerpen. Deze reactie noemt men een "vacuumreactie" (Tinbergen). Onder
een vacuumreactie verstaat men een niet op een bepaald doel gerichte handeling.
Juist dit "doelloze" knagen is het wat de mensen zo hindert. Kostbare kunstvoorwerpen
zijn er aan ten offer gevallen, evenals elektrische leidingen waarvan de isolatie door
deze vacuum-reactie wordt doorgeknaagd totdat de rat door de elektrische stroom
wordt gedood en kortsluiting wordt veroorzaakt. Hierdoor ontstaan de branden door
onbekende oorzaak.
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afb. 1

Vele gebouwen en voor de cultuur van belang zijnde voorwerpen zijn zodoende
aan de vacuumreactie bij het knagen van de ratten ten offer gevallen. Op afbeelding 2
wijzen de pijlen de plaatsen aan waar een paar planken aangeknaagd zijn, die op een
plek lagen waar veel ratten voorkwamen. Hier hadden de ratten niet de bedoeling
om door de planken heen te knagen, want ze konden er gemakkelijk voor en achter
langs. Maar ze moèsten knagen, en daarom deden zij dat aan het eerste het beste voorwerp dat binnen hun bereik lag. Een bijzondere voorkeur vertonen zij daarbij voor de
scherpe, rechthoekige kanten van het hout. Daarom ook knagen ratten gaarne aan de
hoeken en kieren van een deur. Het is dan voor de ratten zelf vermoedelijk een verrassing als er plotseling een doorgang ontstaat (zie afb. 2). Deze doorgangsmogelijkheid
zelf is niet van eigenlijk belang. In een deur, waar reeds twee doorgangsgaten zitten,
knagen de dieren vaak nog een overbodig derde gat, al moet hierbij worden opgemerkt
dat het voor de ratten van belang kan zijn om zoveel mogelijk doorgangen te hebben:
zijn twee gaten afgesloten doordat er een kat of een hond voor staat, dan hebben
zij toch een derde gat waardoor zij kunnen vluchten.
Ook als ratten knagen aan conservenblikken of -dozen, is het niet zo vanzelfsprekend
dat zij dit doen om zich meester te maken van de inhoud. Zij willen en moeten
knagen en om deze knaagdrift af te reageren, vergrijpen zij zich aan deze blikken.
Als zij daarbij ten slotte een voor hen smakelijke inhoud vinden, dan is dat voor
hen niet zo'n verrassing alsdat zij bv. een elektrische schok krijgen bij het doorknagen
van de isolatie van een elektrische leiding.

afb. 2

afb. 3

Naast deze knaagdrift, vertoont de bruine rat ook een graafdri/t. Ook de mooiste
rattenbouw wordt dagelijks veranderd en "verbeterd". Als men dagelijks van de bouw
van een grote rattenpopulatie foto's maakt, dan zal blijken dat het uiterlijk ervan
steeds verandert. Nieuwe uitgangen ontstaan, oude verdwijnen en steeds ligt er vers
uitgeworpen aarde. Zelfs bruine ratten die op een graanzolder leven, maken zo nu en
dan een uitstapje naar een plaats, waar zij in de aarde kunnen woelen ook als zij
daarbij gevaar lopen van de kant van de mens, hond of kat. De graafdrift voert de
rat naar de kelder of naar andere plaatsen waar hij deze kan afreageren. Toch is
deze vacuumreactie in biologisch opzicht voor de ratten belangrijk. Zij opent voor de
rat ook nieuwe "Lebensräume" en voedselbronnen.
Met de knaag- en graafdrift van de ratten en het ongericht afreageren daarvan moeten
wij rekening houden, als wij deze "moedwillig" veroorzaakte beschadigingen goed
willen begrijpen_ Bestond deze knaag- en graafdrift niet, dan zouden de ratten heel
wat minder schadelijk zijn. Om de tanden op lengte te houden is het knagen niet nodig.
Men kan ratten in ronde glazen bakken houden, waar ze niet kunnen knagen. Ook dan
kunnen ze hun knaagtanden op lengte houden. Het tegen elkaar slijpen van onder- en
boventanden is daarvoor voldoende.
Dr. F. Steiniger

afb. 4

Bestrijding

Ratten- en muizenbestrijding m Tilburg
Organisatie

De Dienst van Gemeente-Reiniging en Vervoer verzorgt in Tilburg (-+- 135.000 inw.)
de ratten- en muizenbestrijding. Zij heeft hiertoe de beschikking over een 3-tal rattenbestrijders, (in de rang van ontsmetter) die onder leiding en toezicht van een opzichter
de bestrijding uitvoeren.
In beginsel wisselen deze rattenbestrijders elkaar maandelijks af, zodat telkens
minstens één ontsmetter zich met de bestrijding bezig houdt.
Door de grote toevloed van adressen, die behandeld moesten worden, werden in
de maanden december '58 en januari en februari '59 alle ontsmetters voor de bestrijding
ingeschakeld, zodat al te lange wachttijden werden voorkomen, wat uiteraard het
succesvol verloop van de actie ten goede kwam.
Vóór 1957 werd door onze gemeente medegewerkt aan de landelijke bestrijdingsacties, zowel voor de bruine als de zwarte rat. Klachten, die tussentijds binnenkwamen,
werden, op verzoek althans, door ons behandeld. Van een intensieve bestrijding was
geen sprake, aangezien hiervoor het personeel ontbrak.
Door het vervallen van de plaatselijke verordening, die het onderzoek van woningen
en meubilair bij verhuizing binnen de gemeente verplicht stelde, kwamen de 3 ontsmetters/onderzoekers vrij voor andere werkzaamheden en werden zij ingeschakeld
voor de ratten- en muizenbestrijding.
Administratie
Klachten over ratten- en/of muizenoverlast komen, telefonisch of schriftelijk, meestal
binnen bij de administratie van de Dienst. Deze geeft ze, op bonnen in 2-voud, door
aan de opzichter, die belast is met de rattenbestrijding. Bedoelde bonnen worden door
de aanvrager bij de bestrijding getekend. De opzichter retourneert de bonnen aan de
administratie, waar het duplicaat achterblijft, terwijl het origineel, na afloop van de
bestrijding bij de rekening wordt gevoegd.
Van de te behandelen adressen wordt door de opzichter aantekening gehouden in een
cahier, volgens onderstaande indeling:
Datum:
Naam:

Datum:

Adres:

rat:

Resultaat:

Kos-

Weggehaald

Mrt 11
,, 11
,. 20

bruin

prima

,.
,,

goed

2.25
1.75
1.50

,.

,.

Soort
Uitgelegd

ten:

Gebruikte
bestrijdings

Bijzonderheden :

middelen:

1

Grinsven, ].
Mrt 3
,, 5 N.V. Wilmar
,, 5 1). Aarle, G.
,, 7 Stortplaats
,. 8 v. Deurzen, K.

"·

Bossche,ceg 83
Voldi;k 11
Kruisstraat 44
Driehuizendiik

Groenewoudstr. 5

Mrt 4
,, 5
,. 6

"
"

7
9

,,

21

,.

muizen prima

1.-

cumarine

,,
,.
scilla
cumarine

weinig medewerking

Gem. stortplaats

Men heeft zodoende steeds adressenmateriaal, wat bij volgende bestrijdingen van
belang kan zijn. Tevens worden deze adressen aangegeven op een plattegrond-kaart
van de stad, met verschillende kleur voor bruine rat, zwarte rat en muis. Men krijgt
zodoende een prima overzicht van de diverse rattenconcentraties in de verschillende
stadswijken.
6

In het begin, toen onze Dienst regelmatig medewerkte aan de diverse acties, werd
voor de bruine rat scilla gebruikt, meestal in blokjes, terwijl voor de bestrijding van
zwarte rat en muis de "torpedo's" het lokaas vormden. In april 1957 werd echter door
onze Dienst begonnen met het gebruik van cumarine-mengpoeder + haver als lokaas.
Aangezien men hiermee nog geen ervaring had opgedaan, werd gezocht naar enkele
objecten in verschillende stadswijken, die een behoorlijke rattenpopulatie hadden. Het
resultaat was uitstekend. Kosten werden niet in rekening gebracht, daar het hier een
proef gold.
Gevolg van dit succes was, dat door deze 2 "bevrijden", want zo mochten we ze toen
wel noemen (één dezer objecten was een drukbeklante melkhandel, annex boerderij),
hier en daar gesproken werd over de "gemeente", die hen van hun inwoning had
verlost. Zonder verdere propaganda onzerzijds (de begroting liet het niet toe) kwamen
er toen druppelsgewijs meer verzoeken binnen om de bestrijding ter hand te nemen,
zodat tot 1 november 1957 nog 34 objecten gezuiverd werden. M.i.v. 1 november werd
toen een vergoeding gevraagd voor het verbruikte lokaas. Dit bleek geen beletsel te
vormen, want in de laatste 2 maanden van 1957 werden nog 55 gevallen afgewerkt.
In het 1e halfjaar van 1958 kwamen 86 meldingen binnen voor rattenbestrijding,
in het 2e halfjaar 134, waarvan alleen in de maand december al 60. Een totaal dus
van 220 objecten.
Bestrijdingsmiddelen
In 1958 werd alleen cumarine-mengpoeder + gepunte haver + slaolie als lokaas
gebruikt in "gesloten" objecten, zoals huizen, boerderijen, loodsen, fabrieken, schuren,
e.d.
Voor de bestrijding op terreinen bij bovengenoemde objecten werd scilla gebruikt,
terwijl voor de bestrijding op de stortplaats van huisvuil, e.d., de waterlopen, het
woonwagenkamp scillablokjes (van diverse fabrikaten) werden en nog worden gebruikt.
Een enkele maal werd op de stortplaats ook wel brood met thallium-vloeistof gebruikt,
maar na overleg met Wageningen werd dit de laatste tijd niet meer gebruikt, in verband
met de daaraan verbonden risico's.
Onderstaand enkele cijfers over de verbruikte bestrijdingsmiddelen in 1958 en
't eerste halfjaar van 1959.
1958: 7000 stuks scillablokjes
1959:
8500 scillablokjes
5 liter thallium
(Ie halfjaar) 570 kg haver
413 kg haver
9 liter slaolie
22½ kg cumarine-mengpoeder
22½ kg cumarine-mengpoeder
9 liter slaolie
Propaganda

Door Wageningen worden "kant-en-klaar" artikelen voor de pers beschikbaar gesteld. Het is niet erg aantrekkelijk voor de pers, wanneer men deze artikelen per post
aan de redacties doet toekomen. Daarom werd in Tilburg door de Dienst, vóór de
actie in december 1958, een persconferentie belegd met de beide plaatselijke bladen.
De Directeur en de opzichter, die belast is met de bestrijding, gaven korte uiteenzettingen over de noodzaak van de ratten- en muizenbestrijding en vulden deze aan met
enkele praktijkgevallen.
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Aan de vertegenwoordigers van de pers werden diverse folders over de ratten- en
muizenbestrijding ter hand gesteld, alsmede enkele "kant-en-klaar" artikelen. Deze
wijze van contact viel bij de pers zeer in de smaak en zij besteedde enkele kolommen
aan de komende actie, terwijl zij in deze artikelen ook de aandacht vestigde op het feit,
dat men in onze stad permanent voor bestrijding terecht kan bij onze Dienst. Een
der bladen belde enkele dagen nadien op, of het niet mogelijk was, dat een verslaggever
eens mee "op stap" mocht naar een te behandelen ratten-object. Uiteraard werd dit
toegestaan en een pracht-artikel in de krant, verlucht met enkele foto's, was hiervan
het gevolg.
Resultaten bleven niet uit en de administratie werd overstelpt met vragen om nadere
inlichtingen en verzoeken om de bestrijding ter hand te nemen. Cijfers? ln december
'58: 60, januari '59: 48, februari: 44. In totaal werden het le halfjaar 1959: 178 objecten
gezuiverd. Hiervan 120 voor bruine rat, 11 voor zwarte rat en 47 voor muizen.
Affiches werden door onze Dienst verspreid bij diverse openbare diensten, zoals
politiebureaux en -posten, zwembad, badhuizen, diverse gemeentebureaux, belastingkantoor, postkantoor, pakhuis Boerenbond, etc. Tevens werden aan beide zijden va.n
het rijdend materieel van de Reinigingsdienst affich es geplakt.
Het verspreiden van folders, dat in de afgelopen jaren geschiedde op adressen in de
omgeving van waterlopen, e.d., werd dit jaar achterwege gelaten, aangezien het resultaat
van deze verspreiding vrijwel nihil is.
De adr.essen, die bij onze administratie binnenkwamen, waren voor ± 85'1/o het
gevolg van het succes dat de bestrijding had bij anderen; ,,indirecte" propaganda dus.

nu soms enkele keren per maand naar dezelfde buurt moet. (Boer A. heeft last van
ratten en vraagt om de bestrijding te komen uitvoeren. Accoord! Onze Dienst gaat
echter ook naar zijn buurman, boer B. Deze beweert geen last van ratten te hebben
- in werkelijkheid wacht hij af hoe de bestrijding bij A. zal aflopen - maar als deze
succesvol is, dan krijgt de gemeente bericht, dat hij nu ook ratten heeft en of we zo
goed willen zijn . . . . . ).

I
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Toch kan men propaganda voor de rattenbestrijding niet missen. En vooral de
"gerichte propaganda" is belangrijk. Via de organisaties in land- en tuinbouw en door
middel van tijdschriften en periodieken, die vanwege deze organisaties worden verspreid, kan men veel "belanghebbenden" bereiken. Ook de mogelijkheden voor propaganda via tentoonstellingen, zoals landbouw-, tuinbouw-, pluimvee-, konijnen- en
duivententoonstellingen, zijn groot. Bij deze gelegenheden kunnen folders goede diensten
bewijzen, mits hierop het adres vermeld is, waar men zich kan vervoegen voor de
bestrijding. De aanwezigheid van de plaatselijke rattenbestrijder kan gewenst zijn voor
het geven van inlichtingen en het noteren van adressen. (De praktijk wijst uit, dat het
er later niet meer van komt om naar de "gemeente" te stappen).
Natuurlijk zijn er nog wel andere mogelijkheden en gelegenheden om de aandacht
van het publiek op de ratten- en muizenbestrijding door de gemeenten te vestigen.
In onze stad heeft de eerder genoemde persconferentie goede diensten bewezen.
Wellicht kan Wageningen, als de financiële middelen het toelaten, in bepaalde tijdschriften, zoals "De Boerderij" en " Boer en Tuinder" e.d. regelmatig op een vaste plaats
een slogan of iets dergelijks plaatsen; terwijl ook voor de radio en in de land- en tuinbouwrubrieken, de aandacht op de ratten- en muizenbestrijding zou kunnen worden
gevestigd.
Wijk bestrijding
Aangezien het behandelen van binnengekomen klachten voortdurend onze aandacht
opeiste, kon tot op heden geen uitvoering gegeven worden aan het plan om in onze
stad te komen tot een zgn. wijkbestrijding. Toch is een dergelijke bestrijding van groot
belang. Het vergroot het succes en voorkomt bovendien nodeloos tijdverlies, daar men

s

Medewerking publiek
Over het algemeen genomen is de medewerking van het publiek maar zo zo. Men wil
van zijn ratten af en liefst zo vlug mogelijk. Hoe? Ja, dat moeten de bestrijders maar
oplossen. Dat is gelukkig niet zo moeilijk meer, wel lastig. Steevast wordt nl. door
de aanvrager beloofd, dat hij zijn vee zo zal voeren, dat er niets meer in de bakken
achterblijft, dat de voederbakken in de kippenhokken worden afgedekt, dat het veevoeder zo wordt afgedekt, dat er geen rat in kan komen, etc.; maar na ons vertrek
wordt dit alles doodleuk vergeten. Zo is het dikwijls, de goedwillenden niet te na
gesproken. Over het ratdicht maken van stallen, schuren, hokken e.d., dan nog maar
niet gesproken. Het blijven meestal beloften.

Toegegeven moet worden, dat de moderne voederbakken in de kippenhokken funest
zijn voor de rattenbestrijding. Door hun vorm zijn ze moeilijk af te dekken. Wellicht
kan de fabrikant van deze reservoirs hierop wat vinden. Niettemin zijn de boeren en
de ratten vol lof over deze voederbakken.

Voederbakken, gemakkelijk voor de boer, prettig voor de kippen~ maa.r moe·î liik af te dekken.
Bij "lichten uit" dus een tafeltje-dek-ie voor de 1'atte-n.

l
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Een cylindervormig geraamte van stevige draad, bespannen met horrengaas, kan
misschien van nut zijn. Dit kan over het reservoir geplaatst worden (door de kippen·
houder). Natuurlijk zouden de ratten er onder door kunnen graven, maar voor de
duur van de bestrijding lijkt het mij voldoende. Ook hier is de medewerking van de
aanvrager onontbeerlijk. Ja, die moderne wijze van kippen voeren is erg gemakkelijk
voor de boer: schudt maar in, voor de rattenbestrijding heb ik de gemeente !
Wie voert de bestrijding uit?
Bij alle propaganda-activiteiten dient vooral gewezen te worden op de bestrijding
door de gemeente. Nog teveel mensen laten zich verleiden door (particuliere) bestrijders, die in onderlinge naijver, met veel beloften voor grof geld hun diensten aanbieden.
De bedragen, die men in onze stad moest betalen, varieerden van f 40.- tot f 154.-,
gewoonlijk bij vooruitbetaling. En was men dan nog maar ratvrij!
Bovendien kopen nog veel "ratten- en muizenbezitters" zelf allerlei soorten vergif,
meestal zwaar vergif dat, ofschoon dik betaald, maar magere resultaten oplevert. Een
verkeerd gebruik van al deze middelen is ook hieraan niet vreemd. Na veel getob en
weinig resultaat, kloppen deze mensen dan meestal bij de gemeente aan.
Vooral in die gemeenten, waar veel industrie is, welke bij bestrijdingsfirma's is
geabonneerd op regelmatige bestrijding van hun ratten en muizen, is opletten de boodschap. Ons is nl. gebleken, dat deze firma's zich uitsluitend bezig houden met de
bestrijding binnenshuis. Het is dan ook zo, dat de in de buurt gelegen "niet-aangeslotenen" de dupe zijn of worden van een dergelijke bestrijding. Dit is door ons
meerdere malen ondervonden. Door onze successen op diverse bedrijven, is het gelukt
om in verschillende stadsdelen waar veel bedrijven bij elkaar liggen, de bestrijding door
ons te doen uitvoeren. Bij navraag bleken wij aanmerkelijk voordeliger te werken en
met betere resultaten.
Tevens werd door onze Dienst dan advies gegeven over het verzamelen en afvoeren
van het bedrijfsvuil, het ratwerend maken van loodsen, het schoonhouden van de
fabrieksterreinen, e.d.

Dit was dan een en ander over de bestrijding van rat en muis te Tilburg, zoals die
door de gemeente wordt uitgevoerd. Door de permanente bestrijding is in onze stad een
basis gelegd van wederzijds vertrouwen, die door de nog te behalen successen zeker
verstevigd zal worden.
Tilburg, juli 1959.

D. F. J. van den Dries,
opzichter Ie klas,
Dienst van Gemeente-Reiniging en Vervoer.

Muizenschade in een
kruidenierswinkel

UIT DE GEMEENTE STEIN

SLIM EN RUMOERIG - DUURZAME OPRUIMING
Stein in Limburg behoort tot de steeds groeiende kring van gemeenten, die de ratten
permanent bestrijden, d.w.z. het gehele jaar door.
Hoe dat gebeurt, wat de resultaten zijn en welke ervaringen men opdoet, laten we
hieronder de gemeente-opzichter, de heer P. J. Pantus, vertellen.
Uit zijn relaas blijkt opnieuw, dat een rattenbestrijder die zijn vak verstaat, uitmuntende resultaten behaalt.
Volgt men zijn advies stipt op, dan blijft men gevrijwaard tegen nieuwe invasies van
de bewoners der onderwereld.
We laten nu de heer Pantus aan 't woord.
We gebruiken in onze strijd tegen de ratten en muizen alleen cumarine-mengpoeder
en de verdelging hiermee is dan ook radicaal.
Daarom is het zo jammer dat er nog steeds mensen zijn, die ondanks de overlast
die ze van het ongedierte ondervinden, zich niet komen melden bij de gemeente. Ze
zoeken nog te veel naar goedkope en meestal onvoldoend werkende bestrijdingsmiddelen.
De propaganda moet zich daarom uitstrekken tot in de huiskamer van de boer:
pers, radio en televisie.
Maar ook op de scholen mag de voorlichting niet ontbreken: ,,aan de jeugd de
toekomst".
Trapezewerk
Het missiehuis in Stein ligt rondom in het water, omdat het in vroeger jaren
kasteelheren tot verblijfplaats diende. Men had er dus nogal wat overlast van bruine
ratten.
De broeder-kok vertelde ons dat het ongedierte door een tuimelraam in de keuken,
2½ m boven de begane grond, naar binnen tippelde. Daar viel het gespuis al direct
met de neus in de boter, in dit geval zijden spek, die keurig aan touwtjes waren
opgehangen aan een ijzeren stang vlak achter het tuimelraam.
Het doorknagen van zo'n stuk touw was het werk van een ogenblik en met het
neergeplofte spek wisten dan de dames en heren verder wel raad.
Ook is het gebeurd dat men 's morgens op de vleessnijmachine een nest jonge muizen
vond.
We hebben hier allereerst geadviseerd alle toegangswegen voor rat en muis te
blokkeren; toen is de bestrijding begonnen met cumarine-haver en wel zo radicaal
dat men er sindsdien, 'n jaar later, geen rat of muis meer heeft gezien.
De paters toonden zich uitermate dankbaar, want ze hadden voor de bestrijding
al handen met geld uitgegeven zonder ooit een noemenswaardig resultaat.

Om bang van te worden!
Een ander geval betrof een café annex slagerij, waar de ratten onder de cafévloer
's avonds en 's nachts met recht beestachtig te keer gingen: het rumoer was niet van
de lucht.
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