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Voorplaat: vechtende bruine rattert

intelligentie
van de

rat
In grote trekken kan men zeggen dat het
dier "is", terwijl de mens "zichzelf maakt".
Paul Chauchard

H

et Centrum voor Biologie-onderwijs in Arnhem (afd. Onderwijs van de gemeente)
geeft jaarlijks ten behoeve van leerlingen een aantal lessen over biologische onderwerpen, die volgens een vooraf opgemaakt rooster bezocht worden door klassen
van lagere-, kweek- en huishoudscholen. Elke klas ontvangt een les van ongeveer 5
kwartier, die door demonstratiemateriaal als levende en opgezette dieren, foto's, films
e.d. een levendig en afwisselend karakter verkrijgt.
De lessen worden geleid door de schoolbioloog, de heer K. Houtman.
Van 15 juni tot en met 20 juli 1965 werd de les "Knaagdieren" door 63 klassen van
41 scholen bezocht met totaal 1665 leerlingen (w.o. 45 van het C.1.O.S. in Arnhem)
en ca. 60 leerkrachten.
Onze afdeling (bestrijding van ongedierte) stelde voor iedere leerling de knipplaten
1 en 2 (ratten en muizen) beschikbaar, terwijl aan leerkrachten de gelegenheid werd
geboden om, t.b.v. een eventuele uitwerking van de lesstof op school, in Wageningen
publikaties over het rattenprobleem aan te vragen, waarvan ruim gebruik is gemaakt.
Speciaal voor deze les kreeg het Centrum de beschikking over de inventaris behorende bij de intelligentieproeven t.a.v. ratten en eigendom van de Dienst Gemeentelijke
School- en Kindertuinen in Den Haag (directeur de heer J. A. Nijkamp), die ook medewerking heeft verleend bij de voorbereiding van de les en o.a. de training van de dieren
verzorgde.
Alvorens over te gaan tot een bespreking van de gedemonstreerde intelligentieproeven,
eerst een enkel woord over het begrip

Intelligentie
Overname van artikelen of gedeelten daarvan,
slechts na toestemming van de redaktie.

Talrijk zijn de definities waarmee men getracht heeft dit begrip te omschrijven. Met
het simpele " leervermogen" benaderen we de abstractie slechts ten dele, omdat "leren"
zich op twee niveaus kan afspelen:
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a. dat van louter ervaring: het vermijden van eens gemaakte fouten, omdat deze
onmiddellijk worden gevolgd door een prettige of door een onaangename gewaarwording (een prettige: o.a. beloning bij dressuur);
b. dat van inzioht; weloverwogen handelen. Kriterium: het vinden van een oplossing
voor een moeilijkheid, waarmee het dier niet eerder is geconfronteerd (intelligentie
in engere zin).
Doorgaans worden dan ook die h;mdelingen onder intelligent gerangschikt, welke
voortspruiten uit een bij een nieuwe situatie aangepast gedrag.
En zonder aan andere definities te kort te willen doen, citeer ik die van Burton,
die het begrip helder en beknopt omlijnt: ,,Intelligentie is het vermogen om een probleem
te herkennen, de oplossingen ervan te overdenken, de beste te kiezen en dan snel te
handelen".
Discutabel in deze definitie is alleen het woord "snel". Men kan het: óf handhaven
en dan het dier dat aldus handelt, zéér intelligent noemen; ofwel schrappen en dan aan
de definitie toevoegen: ,,terwijl de snelheid waarmee het dier handelt, bepalend is voor
de intelligentiegráád" (omwegproeven van W . Köhler, 1917 / 18 e.a.). Een sprekend
voorbeeld van verschillend intelligentieniveau bij soortgenoten, vindt u in dit artikel
onder " De training".
Overigens mag in verband met de gebezigde terminologie (: inzicht, overdenken,
weloverwogen handelen) geen enkele associatie met het menselijke denken bestaan.
Zelfs het denkvermogen van de hoogst ontwikkelde dieren is zeer beperkt en zal nimmer
de grenzen van het concrete overschrijden (reeds Aristoteles, 384-322 v. Chr., besloot
t.a.v. deze dieren tot wat hij aanduidde als praktische intelligentie).
Denken in abstracto is en blijft privilege van de mens.
Tenslotte, om een nogal eens voorkomende misvatting recht te zetten: hoewel intelligentie-hàndélingen niet vererven (ze zijn typisch voor het individu, niet voor de soort),
doet de intelligentie zelf dit wél.
Het thema: begrijpend handelen van dieren bij het hanteren van voorwerpen (overwinnen van hindernissen) heeft ook in het verleden tot tal van experimenten geleid.
Een der pioniers was de Amerikaan l1horndike die omstreeks de eeuwwisseling met
zg. ontsluitingskooien werkte: het dier werd in hongerige toestand vóór de kooi geplaatst, terwijl daarin op voor het dier zichtbare wijze voedsel werd gedeponeerd. Om
dit te bemachtigen, moest het een soms vrij gecompliceerd systeem van knoppen, grendels en klinken bewegen.
Speciale vermelding verdienen in dit verband nog de proeven met ratten van W. en K.
McDougall (V.St.) ongeveer een kwart eeuw later: het openen van een kistje dat met
verschillende in elkaar grijpende klinken was gesloten (oplopend tot een samenstel
van 14!).

Ontsluitingskast naar Thorndike

Ontsluitingskooi voor ratten
(naar McDouga//)

el1'1

De Arnhemse proeven
In de Gelderse hoofdstad werden twee intelligentieproeven gedemonstreerd: de
,,bunker"-proef (!Qistje) en de ladderproef, waarvan de inventaris, zoals reeds is gezegd,
ter beschikking werd gesteld door de Dienst Gemeentelijke School- en Kindertuinen
in Den Haa~.
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Bunkerproef (afb. 3)

Als de beide ratten in licht-hongerige toestand op de tafel worden geplaatst, bevindt
het begeerde voedsel zich in het kistje, waarvan het deurtje in de voorwand is voorzien
van 3 sluitingen:
a. een oogschroef;
b. een schuif (fietssleutel);
c. een lipssleutel die b blokkeert.
De ratten moeten dus achtereenvolgens de lipssleutel verwijderen, de schuif naar
rechts duwen en aan het oog van de schroef trekken, een handelingencomplex dat,
gezien de divergerende aard der onderdelen, de dieren niet " in het gevoel" ligt.
De Arnhemse ratten voerden de proef tweemaal uit. In de les die ik bijwoonde, werden
de 3 manipulaties de eerste maal door één rat verricht; tijd 3 sec. De herhaling bood
een grappig staal van samenwerking: snel verwijderde één der dieren de lipssleutel,
waarna onmiddellijk no. 2 de beide andere handelingen volbracht; tijd 3 ½ seconde.
Beide tijden zij n gerekend van het moment dat de dieren op de tafel waren gezet.
Op afb. 3 heeft de rechter rat juist de lipssleutel uit het slot getrokken, terwijl z'n over
hem gebogen collega op het punt staat de schuif naar rechts te duwen.
Ladderproef (afb. 4 en 5)

Bij deze proef ligt het hapje voor de akrobaten op het bovenste van twee aan een
paal bevestigde platforms.
De ladder die in beginstand op de tafel rust (het boveneind reikt dan precies aan het
laagste platform), kan door middel van een koord een verdieping hoger worden getrokken; een steun aan het onderste plat voorkomt terugglijden (afb. 4). Het koord is
aan het andere einde voorzien van een metalen balletje dat tevens dient als tegenwicht
voor de ladder. Bereikt deze nu z'n hoogste stand, dan valt het balletje met een duidelijk
waarneembare klik op de formica bodem van de uitholling in de dwarsvoet van de
ladder. Die klik is voor de ratten het sein dat ze met succes de laatste hindernis kunnen
nemen.
Een der dieren arriveerde tijdens de proef na 4½ sec. aan de finish, gerekend van de
eerste klim-etappe. Nummer 2 echter leverde opgelegd "stuk"-werk, heel attractief
nochtans voor de jeugdige kijkers: het dier klom nl. wel in het koord, doch de klik
werd niet gehoord zodat de ladder bij het beklimmen omlaag gleed. Viermaal rende
de r.a t van de "zwevende" ladder naar het koord en terug, voor en aleer het verlossende
<>eluid weerklonk om toen als een triomfator naar het voer te klauteren.
Op afb. 4 heeft 'e~n der artiesten zijn doel bereikt, terwijl z'n partner een start overweegt; op de volgende foto is deze ijverig doende de ladder in gunstige stand te brengen.
De bovengeschetste proeven getuigen zonder: twijfel van een zekere mate van intelligentie, bij dezè dieren afhankelijk van de tijd, die ze nodig hadden om de onderdelen
van de proef völledig te leren beheersen (zie daarvoor onder "De training").
Het leervermogen mag overigens niet worden verward met het oriënteringsvermogen,
dat tijdens de Arnhemse les eveneens werd gedemonstreerd (zie afb. 6: doolhofproef).
Dit laatste verrriogen, dat bij veel insecten (bijen, mieren, wespen) zo sterk ontwikkeld
is en dat men .o.m. ook bij ratten aantreft, is aangeboren (het is typisch voor de soort)
en het kan zich op velerlei wijzen uiten, afhankelijk van het werkterrein (milieu) van
het dier.

Afb. 3 (foto J. C. v. d. Meu.1en, Hoonr)

Waarschuwing
Intelligentieproeven zijn zeer spectaculair, maar bovendien - en hier schuilt het
gevaar - bijzonder populair. Het is nl. verre van denkbeeldig dat die populariteit
overslaat van de proef op het dier, i.c. de bruine rat.
Ik heb dit duidelijk kunnen constateren bij mijn bezoek aan Arnhem: de jeugd uitte
zich in bewonderende termen, die niet slechts de verrichtingen der ratten, maar kennelijk ook de dieren zélf golden. Vooral kinderen tonen bij zulke voorstellingen al spoedig
de neiging om de rat, die hen feitelijk afkeer moet inboezemen, te kwalificeren als
een "aardig, schrander diertje".
Gelukkig heeft de heer Houtman dit gevaar onderkend en aan het slot van de les
terecht een waarschuwend woord te laten horen. Een waarschuwing die zeker ook op
deze plaats mag klinken.
Een rat is en blijft, al vertoont hij nog zulke aantrekkelijke kunstjes, een vies, schadelijk en gevaarlijk beest.
En de intelligentie waarvan hij tijdens de proeven zo duidelijk blijkt geeft, brengt hij
onverbiddelijk ook in het dagelijks leven in praktijk en wel in hoofdzaak om voedsel
te bemachtigen. In boerderij, woning, bedrijf of pakhuis, overal maakt hij z'n schranderheid ten volle dienstbaar aan zijn niets ontziende vraatzucht en nooit aflatende
hamsterwoede.
Het aanwenden van die eigenschap resulteert dus voor de mens steeds in een schadepost
die, bij een flinke familie ongenode gasten, een gevoelige omvang kan aannemen. En
voor een forse gezinsuitbreiding staat de razendsnelle voortplanting bij deze dieren te
allen tijde borg.
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Afb. 4
(f oto J.C. v. d . M eufe11,

Hoor11)

Hóe attractief een intelligentieproef met deze vrijbuiters dus ook mag zijn, nimmer
verlieze men de noodzaak uit het oog om, na het signaleren van de eerste rat, onverwijld maatregelen te treffen.

De training
Dat aan het demonstreren van intelligentieproeven een intensieve tra1rung vooraf
gaat, zal zonder meer duidelijk zijn.
Hoe verloopt nu zo'n training en hoe lang duurt het eer de dieren geheel proefvaardig zijn?
Om een antwoord op die vragen te krijgen, hebben we eind december 1965 een kijkje
oenomen in de Kinderboerderij aan de Guntersteinweg in Den Haag, waar men midden
~ de training was voor de " Knaagdierles" die op 10 januari 1966 zou beginnen (einde:
8 april; bezocht door 6500 leerlingen). De heer G. J. W. v. d. Burgt, die samen met
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Afb. 5
( foto J. C. v . d. J\1eulen ,
Hoor n)

mej. E. de Ranitz de lessen verzorgt (beiden als didaktisch ambtenaar van de Dienst
Gemeentelijke School- en Kindertuinen), heeft ons bij die gelegenheid uitvoerige inlicht·ingen verstrekt, later gecompleteerd met de vorderingen tot 10 januari.
De eerste periode van het trainingsschema omvat het handmak maken van de ratten
en het doen wennen aan tafel en toestellen. Hiermee werd op 29 november 1965 gestart
en met halve dagen oefenen, was het gestelde doel op 5 december volledig bereikt. De
bunker was in die periode met geopende deur toegankelijk. Daags daarna begon de
eigenlijke training en wel halve dagen met 6 beurten. Meer beurten zijn om 2 redenen
niet gewenst:
a. overbelasting moet worden voorkomen en
b. daar de dieren na elke beurt een beloning ontvangen, zou al spoedig de prikkel voor
extra inspanning gaan ontbreken.
Na een week was een der beide bunkerratten in staat snel het deurtje te openen door
trekken met de tanden aan het oogje (handeling a). Zijn collega echter - en hier trad
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het verschil in schranderheid duidelijk aan het licht - had daarvoor nog 10 dagen
nodig; hij bleef aanvankelijk hardnekkig proberen met krabben het kiertje tussen deur
en voorwand te vergroten, wat soms ook inderdaad lukte. Pas op 23 december was hij
evenver gevorderd als z'n maat 10 dagen tevoren.
Daar men bij de training eerst tot een volgende handeling overgaat indien bèide
ratten de daaraan voorafgaande geheel. onder de knie hebben, heeft dit onderdeel meer
tijd gekost dan op grond van het intelligentiepeil van het eerste dier mocht worden
verwacht.
Men is dus bij het trainingsschema afhankelijk van de vorderingen van de minst
snuggere rat, alleen al omdat ten aanzien van de intelligentie niet wordt vóórgeselecteerd.
De twee ladderratten maakten op 24 december een redelijk gebruik van de ladder in
z'n beginstand, hoewel ze steevast de achterzijde beklommen, wat bij het overstappen
aan de top stagnatie veroorzaakte.
Na de kerstdagen, met slechts 2 dagbeurten, mochten de bunkerratten op 28 december
voor het eerst hun krachten op de grendel beproeven (handeling b). Ook nu bewees
no. 1 zijn superioriteit, daar hij reeds aan het eind van die dag geheel met de werking
ervan op de hoogte bleek te zijn; de ander wist zich wel eveneens toegang tot de bunker
te verschaffen, doch slechts als gevolg van puur geluk. Hij was nog zo ingesteld op het
trekken bij handeling a, dat hij door wild rukken tracfate ook de fietssleutel te verwijderen.
Afb. 6 (foto Dienst G em. School• en Kindertuinen, D en Haag)

Twee dagen later verhuisde de gehele inventaris incl. de ratten, naar een ander
lokaal, wat een lichte terugval in de prestaties tot gevolg had (: transport, nieuwe omgeving, andere lichtinval e.d., faktoren waarvoor deze kleine zoogdieren uitermate gevoelig zijn).
Die dag kregen ze slechts één beurt en ook tijdens de jaarwisseling stagneerde het
programma enigszins.
3 Januari echter draait men weer op volle toeren, waarbij onze bunkerratten de eerste
confrontatie hebben met de lipssleutel (handeling c). De ontsluiting geschiedt aan het
eind van die dag door beide ratten vlot, vnl. omdat de gelijkgerichte handeling a langdurig was beoefend; voor no. 2 blijft de grendel een lastig object.
Bij de ladderproef wordt begonnen met " touwtrekken": de ratten ertoe brengen de
ladder met behulp van het koord op te halen. Daartoe wordt even buiten bereik van de
op z·n achterpoten staande rat, wat lokaas aan het koord bevestigd.
Het aantal dagbeurten vermindert van 3-10 januari tot 4.
Op 8 januari volbrengt bunkerrat 1 zijn proef razend snel, terwijl z' n makker nog
altijd een lichte grendel-remming toont.
In hun nummer zijn de ladderratten op die dag vrijwel gelijkwaardig: de prestaties
verlopen in behoorlijk tempo.

Recapitulatie
Voor de etappes van deze training konden dus de volgende tijden worden genoteerd:
l. Handmak maken en doen wennen aan tafel en toestellen: 7 dagen.
Daarna:
2. Bunkerproef (volledig)
ruim 3 ½ week (incl. stagnatie feestdagen).
Onderdelen: handeling a
17
dagen; meest intelligente rat: 7 dagen.
8
dagen;
,, : 1 dag.
b
1
dag voor beide dieren.
C
3. Ladderproef (volledig)
3 },~ week (incl. stagnatie feestdagen).
Onderdeel " touwtrekken" :
6
dagen.
Sterk geheugen
Als regel worden de in de residentie optredende ratten niet meer voor intelligentieproeven ingezet; men bezigt ze nog slechts als fokmateriaal. Hun verschijnen in het
openbaar beperkt zich dus tot de duur van één les.
Door bijzondere omstandigheden echter zouden de ratten, die de les " Knaagdieren"
van kerstmis '64-pasen '65 in Den Haag hadden opgeluisterd, half juni ook in Arnhem
voor het voetlicht komen.
Nu rees dus de vraag: hoe lang moeten de dieren, die sinds half april geen voorstellingen hadden gegeven, weer getraind worden?
De vraag werd door de heer Nijkamp, directeur van de Dienst Gemeentelijke Schoolen Kindertuinen in ,Oen Haag, beantwoord met: één week hoogstens. Inderdaad bleek
die korte termijn voor de heer Houtman in Arnhem ruimschoots voldoende om de ratten
weer in topvorm te krijgen: hij had er nauwelijks 5 dagen voor nodig.
De heer Nijkamp releveerde in dit verband nog een voorval dat een verrassend licht
werpt op het geheugen van deze knagers.
Tien jaar geleden, aldus onze zegsman, was er in Den Haag een les "Knaagdieren"
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geweest, waarin ook de bunkerproef was verwerkt (met de ladderproef werkt men pas
2 jaar); de les duurde tot half juni.
Tijdens een toevallig gesprek over dit onderwerp met enkele personen, dat op 5 december d.o.v. werd gevoerd, stelde een der aanwezigen de vraag of het mogelijk was
de proef nog eens te demonstreren.
Het bleek dat dezelfde ratten, die dus half juni voor het laatst hun kunnen hadden
getoond, nog aanwezig waren. Het lesmateriaal (kistje met voer) kwam op tafel en de
acteurs voerden hun nummer even perfekt uit als ze het een half jaar tevoren hadden
gedaan, zonder de minste voorbereiding.
Zeer opvallend daarbij was nog dat ze de proef volbrachten op volkomen eendere wijze
als in juni, d.w.z. rat l nam weer de sleutel in zijn bek (handeling c), trippelde er wat
mee rond, terwijl no. 2 de beide andere handelingen voor z'n rekening nam.
*

Het zou alleszins begrijpelijk zijn indien de lezer gaandeweg vervuld was geraakt van
een zeker ontzag voor de prestaties waartoe ratten in staat zijn, in het bijzonder dan
t.a.v. intelligentie en memorie.
Edoch, de praktijk heeft geleerd dat het gespuis een vaak niet te onderschatten tegenstander is en dat het juist die geaccentueerde eigenschappen zijn, die een bestrijding
dikwijls zo lastig maken.
Een reden te meer dus om met die aanpak niet te wachten, doch onmiddellijk maatregelen te treffen om onaangename verrassingen te voorkomen. En ... daarbij hetzelfde
wapen te gebruiken dat de rat zo vaardig weet te hanteren: overleg.
Wageningen, februari 1966

G. J. Pop,
Afd. Bestrijding van Ongedierte.

'n kwart Peuw geleden

uaö10 en schemeulamp Çaalöen,

rnaaR s1rnon snEuvELOE toch
Een onzer medewerkers bezargde ons een artikel uit de Enkhuizer
Courant van 21 februari 1941, waarin een verslaggever zijn belevenissen verhaalt van een tocht met enkele groepsleiders van de
stedelijke rattenbestrijding in Enkhuizen.
Dat de jacht op het ongedierte, zelfs onder barre weersomstandigheden, ook toen z'n vermakelijke zijde had, komt in het volgende
leutige verslag zo duidelijk naar voren, dat wij het onze lezers niet
menen te mogen onthouden.
Redaktie "Rat en Muis"

Natte sneeuw, een koude, harde wind uit het Zuidwesten, in één woord: ,,hondenweer".
De omstandigheden waaronder de rattenbestrijders gister moesten werken, waren dus
wel allerberoerdst. Echter, ondanks alles is men er vol ambitie op uitgetrokken en te
ongeveer vijf uur waren alle "versnaperingen" voor de ratten gedeponeerd in gaten en
holen.
Het eerste deel van het werk zit er op. Laten we hopen, dat de resultaten evenredig
mogen zijn aan de verrichte arbeid.
Dinsdag zijn een aantal groepsleiders in de bollenschuur van den heer Jb. Bakker aan
het Spaansleger de gehele dag bezig geweest met het vervaardigen van de pakjes vergift.
Er moest een hoop werk verricht worden, maar spoedig had men de slag er van beet
en onder een gezellig praatje - er is niet over politiek gesproken - vlotte het werk
prachtig.
Teleurstelling

,,011ó
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5.Q.

ió duó oké"

Het was wel een teleurstelling voor den heer Loots en zijn mensen, toen gistermorgen
bleek, dat het weer buitengewoon slecht was.
Echter alles was geregeld en dus besloot men na een korte bijeenkomst, waar de heer
Langeveld (de vader van onze huidige technisch ambtenaar; red. ,,Rat en Muis"),
opzichter bij de Provinciale Waterstaat in Zuidholland en assistent-leider van de rattenbestrijding in het gebied rondom Alfen aan de Rijn, de laatste instructies gegeven had,
er op uit te trekken, een twintigtal mannen, gewapend met manden vol "surprises", het
barre weer in.
Daar het uitleggen van pakjes aan de kanten van grachten met deze sneeuwval niet
doenlijk zou zijn, was besloten dit tot een andere, betere dag uit te stellen.
Iedere groepsleider beschikte thans over een lijst van adressen van mensen, die last
van ratten hadden, en op deze huisratten was 't waarop thans jacht gemaakt werd.
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