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Voorplaat: De Ned. rattenkoning :
7 zwarte ratten

Afb. 1

Wat is een rattenkoning? Het is goed om aan het begin van deze mededeling over de
vondst van een rattenkoning te Rucphen (N.B.) duidelijk vast te stellen wat wij onder
een dergelijk fenomeen verstaan. In de literatuur zijn namelijk wel rattenkoningen
beschreven, die bestonden uit zeer jonge dieren, waarvan de navelstrengen met elkaar
waren verkleefd (Bopp., 1953 cit Erna Mohr, 1954). Bovendien zijn "koningen" gesignaleerd van andere dieren, zoals huis- en bosmuizen, eekhoorns en katten, die met bun
navelstrengen, poten of staarten aan elkaar vastzaten. Een echte rattenkoning bestaat
echter uit een aantal ratten, dikwijls - maar niet altijd - van gelijke leeftijd, waarvan
de staarten in een vaste knoop verenigd zijn.
Het volksgeloof wil dat de ratten met opgestoken staarten in een kring gaan staan
om hun koning gelegenheid te geven plaats te nemen op de knoop. Volgens deze zienswijze zou een rattenkoning dus niet de koning zelf zijn, maar slechts de voor hem
bestemde troon, gevormd door een aantal rattenstaarten.

AUTEURSRECHTEN VOORBEHOUDEN

Rattenkoningen zijn betrekkelijk zeldzaam. Een studie van dit verschijnsel verschijnt
binnenkort als een "Sonderheft" van het Zeitschrift für angewandte Zoologie. De
auteurs konden in de Duitse literatuur van de laatste 200 jaar slechts 31 meldingen van
rattenkoningen vinden. De oudste daarvan dateert van 1759. Voorts zijn 5 gevallen uit
Frankrijk bekend (de oudste van 1899), één geval uit Zwitserland (1816), 3 gevallen
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uit Java (1906, 1908 en één van onbekende datum) en tenslotte één geval uit Nederland
(l 963), dat hier nader zal worden besproken.
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Bezien wij al deze gevallen, dan valt op dat het bij de in Europa gevonden "koningen''
gaat om de zwarte rat (Rattus rattus). Ook daar waar een koning van bruine ratten
werd vermeld, kon aan de hand van nadere gegevens en soms van tekeningen worden
vastgesteld dat het hier een foutieve determinatie gold en dat men toch te doen had
met zwarte ratten. Van de 3 ·gevallen van Java, vermeld door J. C. van der Meer Mohr
(Treubia vol. V. no. 4, 1924, zie afb. 2, 3 en 4) ging het in 2 gevallen om de javaanse
veldrat (Rattus brevicantus) (Horst en Rraadt) en in het derde geval om Chiropodomys
gliroides, een in de kronen van cocosbomen levende rattensoort.

In alle drie gevallen betrof het exemplaren van ratten, die evenals de zwarte rat, een
lange staart bezitten. Dit in onderscheid tot de bruine rat die, zoals bekend, een in
verhouding tot zijn lichaamslengte kortere staart heeft.
Verder is merkwaardig dat de Europese rattenkoningen steeds gevonden zijn in het
koude jaargetijde. Het aantal aan elkaar verknoopte ratten varieert van 3 tot 32. Vooral
daar waar de koning bestaat uit een groot aantal ratten, varieert de grootte en daarmede
dus ook de leeftijd der dieren, m.a.w. een rattenkoning kan gevormd zijn uit dieren van
verschillende worpen. De rattenkoning van Java bestond uit zeer jonge nestdieren, de
in Rucphen gevonden Nederlandse rattenkoning uit 7 volwassen zwarte ratten. De
meeste bekende rattenkoningen bestaan uit volwassen dieren.
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Meestal zijn de nagels weinig of niet afgesleten, hetgeen waarschijnlijk maakt dat de
dieren al langer aan elkaar vastgezeten hebben. Hoelang is natuurlijk de grote vraag.
Dat de verknoping ten tijde van de vondst al enige tijd eerder moet hebben plaats
gevonden, wordt bovendien zeer waarschijnlijk door het feit dat de staarten ingesnoerd
zijn op de aanrakingspunten met de andere staarten en deze staarten bovendien zwellingen vertonen. Waar een achterpoot in de staartenknoop raakte, is deze ook enigszins
vervormd. De staartdelen in de knoop zijn nooit met elkaar vergroeid. In de knoop vindt
men vaak, niet altijd, insluitsels als strohalmen en ander (vermoedelijk) nestmateriaal.
De koningen zijn meestal in nesten gevonden of op "nestachtige" plaatsen.
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Eigen vondst

In februari 1963 werd mij door onze controleur, de heer N. J. Groot te 's-Hertogenbosch, een vondst gemeld van een rattenkoning door de heer P. van Nijnatten op zijn
bedrijf te Rucphen in Noord-Brabant (afb. 1). Door gelukkige omstandigheden slaagden
wij erin dit exemplaar in ons bezit te krijgen.
De aandacht van de heer van Nijnatten werd getrokken door lawaai en gepiep van
ratten onder een stapel bonestaken in een open schuurtje op zijn erf. Op het geluid
afgaande zag hij een zwarte rat (Rattus rattus) door een opening in de stapel naar buiten
kijken. Het dier werd jammer genoeg doodgeslagen. Toen hij het dier onder de stapel
vandaan wilde trekken bleek dit moeilijk te gaan. Uit nader onderzoek bleek dat de
staart van het dier verknoopt zat aan de staarten van nog 6 andere zwarte ratten. Ook
deze dieren werden doodgeslagen. De schuur waarin de rattenkoning op deze winterse
dag werd gevonden, was in redelijke staat van orde; de dieren werden op de vloer
en niet in een nest gevonden.
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In de schuur was geen voedsel aanwezig. In het aan de schuur aangebouwde kippenhok waren wel ratten aanwezig, doch dit waren, voorzover kon worden nagegaan, uitsluitend bruine ratten (Rattus norvegicus).
Behalve door een goed sluitende en uiteraard zoveel mogelijk gesloten gehouden
deur, was er geen communicatie met de schuur. In de schuur zelf waren nooit eerder
zwarte ratten geconstateerd. Wel waren er veel zwarte ratten op de zolder van het
woonhuis dat ca. 20 meter van de schuur was verwijderd. Huis en schuur waren van
elkaar gescheiden door een goed schoongehouden erf.
Beschrijving
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Deze rattenkoning
titdpagiBa, bestaat uit 7 volwassen zwarte ratten (Rattus
rattus) en wel 5 wijfjes en 2 mannetjes, naar de grootte te oordelen van dezelfde leeftijd.
Zij verkeerden in een goede voedingstoestand. Bezien wij de knoop (afb. 5, 6 en 7),
dan blijkt dat van één dier vrijwel de gehele staart in de knoop is verwikkeld, van de
overige 6 dieren slechts een groter of kleiner stuk van het laatste gedeelte van de staart.
Om de rattenkoning niet te vernielen, werd de knoop niet ontward. Voorzover dat te
zien was lijken de staarten niet met elkaar vergroeid. Wel zijn de staarten op de aanrakingspunten met andere staartdelen ingedeukt, terwijl sommige stukken in de knoop
de indruk maken, geföllen te zijn. De röntgenfoto (pag. 28) van de staartenknoop laat
enige breuken zien, zowel van de staart zelf als van sommige wervels (zie pijlen). Bij
enkele breuken is, althans op het originele negatief, callus-vorming te zien.
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Uit het één en het ander moet de conclusie worden getrokken dat de staarten al
gedurende enige tijd in de knoop hebben gezeten. Misschien zijn de staartwervels
enigszins geatrofieerd. Dit zou histologisch kunnen worden onderzocht, doch dat gaat
ten koste van de "koning". Een enkele uitstekende staartpunt, maar alleen het uiterste
puntje, is necrotisch.
In de knoop zelf zaten enige strootjes geknoopt. De nagels van sommige dieren zijn
gesleten.
Het ontstaan van een rattenkoning

Op grond van verschillende overwegingen moet worden aangenomen, dat de verknoping van de staarten niet vóór of direct na de geboorte plaats vindt, maar in de 3e of
4e week, wanneer de dieren dus al vrij beweeglijk zijn maar nog door de moeder worden
verzorgd.
Omtrent de wijze waarop dit geschiedt tast men nog volledig in het duister. De voorstelling van het volksgeloof, dat in de rattenkoning een troon wil zien, is natuurlijk
zuivere romantiek, maar de tot nu toe ondernomen pogingen tot het vinden van een
rationele verklaring van het verschijnsel zijn weinig succesvol geweest.
Men heeft wel ondersteld dat de staarten van ratten met elkaar verward zouden
raken, wanneer deze dieren op zoek naar warmte in hun slaap dicht tegen elkaar kruipen.
Mogelijkerwijs zouden de staartpunten daarbij zelfs door vocht (urine) aan elkaar kunnen
vriezen. Bij het ontwaken zouden de dieren door elkaar heen krioelen, waardoor een
onontwarbare knoop zou ontstaan.
Ten aanzien van deze opvatting moet worden opgemerkt, dat het bevriezen niet
essentieel kan zijn, zoals het voorkomen van rattenkoningen in tropische streken (Java)
bewijst. Bovendien zou, als er sprake was van bevriezing, veel meer versterf optreden
en bovendien zouden de staarten verwondingen moeten vertonen op plaatsen waar
vastgevroren gedeelten van elkaar zijn losgerukt. Dit was althans bij de beschreven
rattenkoning niet het geval.
Bij een andere poging tot verklaring heeft men aangenomen, dat staarten van zeer
jonge dieren door resten van de eivliezen aan elkaar zouden kleven. Hiertegen pleit, dat
er rattenkoningen zijn gevonden van 28 en 32 dieren van verschillende leeftijd en van
verschillende worpen. Bovendien zou een dergelijke verkleving, wanneer ze al optrad,
spoedig teniet gedaan worden door het dagelijkse likken van de jongen door het moederdier.
Men zou zich ook nog kunnen indenken, dat de staarten door andere materialen met
elkaar verkleefd raken, bijvoorbeeld door vochtige klei, door afscheidingen van lokale
ontstekingen, of door andere klevende stoffen die door de moeder in het nest worden
gebracht. Aangezien de knopen echter steeds nagenoeg "schoon" zijn, is ook deze voorste:lling van zaken niet waarschijnlijk.
Proefondervindelijk is men er nog niet in geslaagd een ratten- of muizenkoning te
doen ontstaan. Het is overigens ook opvallend, dat van witte muizen slechts 2 koningen
bekend zijn (uit 1780 en 1783) en van witte ratten niet één, terwijl deze dieren in
onnoemelijke aantallen in laboratoria worden gekweekt.
Het raadsel van het ontstaan van de rattenkoning is dus niet opgelost; de juiste
verklaring van het verschijnsel moet nog worden gevonden.
ir. A. J. Ophof
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