alle voer voor de beesten in een gemetseld en goed afgesloten vertrek. Hij liet letterlijk
nèrgens meer iets slingeren. Nu werd 't voor ons moeilijker, maar op de voedertijden
waren wij erbij!
Toen begon het. Onze tweede, toch al zo'n haantje de voorste, werd dodelijk gewond
onder een varkenspoot. Gulzigheid straft zichzelf. De kleinste raakte beklemd tussen
de deur toen ze wou vluchten. Dat waren er twee. Nou ja, risico lopen we allemaal en
't verkeer breidt zich uit, zeg ik maar. 't Wonen werd een probleem, want meneer de
boer ruimde alles pijnlijk nauwkeurig op. Het hooiafval, de voddenzakken, losse rommel, oude kleren, kortom álles. Alleen de plek waar ik nu zit, vergat hij, Maar in tijd
van nood leert men zich behelpen met een ouwe zak en wat kranten!
Toen, op een kwade morgen, vonden we voedsel. Zomaar in een bakje net alsof 't voor
ons was klààrgezet. Mais en gerst, haver, tarwekorrels, toemaar, 't kon niet op! Als
vader liet ik de kinderen voorgaan en vond bij toeval nog een onafgekloven bot van
Fik. Heerlijk, je weet, ik hou van vlees. Later vond ik nog twee van die voederbakjes,

Ik hou 't niet meer uit. Zal ik wat eten? Het lijkt zo lekker! Eèn hapje dan, of vier,
nou 't smaakt niet slecht. Nog vier hapjes dan. Zo, nu eerst deze brief afmaken.
Dus zoals ik al zei: uit. Ik bedoel: afgelopen uit! En nu zit ik hier alleen. Voel ik
me ook al rillerig? Och wat, verbeelding.
Nog 'n paar hapjes!
Goed, en nu ga ik dus verhuizen. Ik weet een prima vuilnisbelt hier vlakbij en het
moet er goed zijn. Iedereen gooit in deze welvaartstijd veel en goed eten weg, dus wat
valt er meer te wensen? En er is daar geen boer en geen Fik. En zèker geen gladjanus,
je weet wel! Dat telt ook mee.
Dus beste Rats
toch voel ik me nu ecbt huiverig. Zou dat kalverbroodje dan
ook al
.. ?
Och kom, maar toch stop ik nu met schrijven. Laat 't je goed gaan en een stevige
rattepoot van
Rattus
P.S. Ik begin me steeds onbehaaglijker te voelen!

Rustige ratten

. . . Eiermaaltijden . . . .

maar ik hoefde niet meer. 't Vreemde echter was dat al 't voer in die bakjes zo'n groenblauwachtige glans vertoonde. Maar nog maakte ik me geen zorgen. Totdat 't nacht
werd. Alle kinderen klaagden over kou.
Ik heb werkelijk honger. Zal ik eerst ... ? Nee, ik doe 't niet, nog niet!
Waar was ik ook weer? 0 ja, ze klaagden dus over kou! Voordat 't morgen was,
waren er al vier dood. In de loop van de dag en de daarop volgende nacht ging de
rest ook de pijp uit!
Mijn vrouw die zo je weet altijd iets achter de hand houdt, had van 't nieuwe voer
nog niets gehad. Haar kliekje van daags te voren was nog een hampuntje, niet erg fris
meer, maar zorgvuldig meegesleept en bewaard. Wij tweeën waren dus nog over. In
alle toonaarden bezwoer ik haar om niet aan de bakjes te komen, maar je kent haar
eigenwijsheid! Zij at en
't resultaat is nu
treurig genoeg maar
dood! Hartstikke dood!
20

De heer P. H. Smits, rattenbestrijder van de gemeente Berkel-Enschot c.a., berichtte
ons het volgende.
"Op 4 februari 1966 kreeg ik bericht dat een landbouwer last had van ratten. Toen
ik daar aankwam, informeerde ik waar de ratten zich bevonden. De landbouwer verwees me naar de kippenhokken. Onder de kippenrooster zag ik ze zitten, ik liep er
naar toe, terwijl de ratten rustig bleven zitten, Nadat ik wat gemengd kippenvoer met
cumarine had neergestrooid, zetten de ratten zich aan de maaltijd, terwijl ik er nog
geen halve meter vanaf zat: met de voorpoten namen zij de korrels mais en knabbelden
die kalm op".

Vergissing
Drie nesten jonge fokkonijnen, resp. 5 en 6 Rex en 8 Vlaamse reuzen, waren vorig
jaar een rattenprooi op een boerderij in Noord-Brabant. Een dure buit, want de eigenaar
taxeerde de schade op ca. f 50,-, ongeacht een aantal stukgeknaagde jute zakken.
Hij meende dat dit het werk was geweest van een enkele rat, doch na een verdelgingsactie vond men 33 kadavers.
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Schade in volière

Een ernstig verlies leed de eigenaar van een volière in Cuyk (N.Br.), waar in september j.l. 60 vogeltjes door ratten werden gedood, w.o. japanse nachtega len, rode
kardinalen, zebra-vinken en parkieten.
De schade werd geschat op ca. J 250.-.

DE VELUWEPOST
(15-9-'65)
Straalvliegtuig doodt muizen met geluid

AUGSBURG - Sinds de ingebruikneming van het straallesvliegtuig "Fouga Magister" komen op de Duitse luchtmachtbasis Landsberg bij Augsburg geen muizen meer voor. De
diertjes die op menig vliegveld een ware plaag vormen, kwamen bij het gegier van de straalmotoren uit hun holen kruipen
en stierven.
Deskundigen nemen aan dat het schrille geluid van het toestel, dat inmiddels al de bijnaam " muizendoder" heeft gekregen, in een frequentie ligt die voor de muizen dodelijk is.

Ziekte van Wen

Begin van dit jaar liep een jongeman (20) in Zeeuws-Vlaanderen een ernstige besmetting op: ziekte van Weil. Een verblijf van 13 weken in een ziekenhuis was het gevolg.
De patiënt is beroepsvisser en had uit hoofde daarvan enkele weken in een kanaal
gevist waar veel ratten zouden voorkomen.
DE REVUE
(28-8-'65)

Rattenverjager

1Rat in de pers

Een elektronisch apparaatje, dat bovendien nog ultrasonisch
is (dus niet waarneembaar met het menselijk gehoor), heeft
men in de Verenigde Staten geconstrueerd met de bedoeling
er ratten, vleermuizen, duiven en dergelijke mee op de vlucht
te jagen. Het geluid, dat door deze beesten wèl wordt opgevangen, is voor hen zó schrikaanjagend, dat zij pakhuizen, zolders,
kelders en dergelijke ijlings verlaten. Het apparaatje, dat ongeveer zo groot is als een schoenendoos, kost drie dollar.

DE TIJD
(3-12-'65)
Rat drijft jonge moeder huis uit
(Van onze correspondent)

LEEUWARDEN, 3 dec. - Een jong echtpaar H. te Leeuwarden heeft plotseling veel haast gemaakt met het zoeken naar
een andere woning, na een griezelig avontuur met een dikke
rat, die in paniek tegen mevrouw H. opsprong.
Haar man was op jacht gegaan naar de rat, nadat die in de
keuken een banketstaaf van het aanrecht had gesleept. Hij
legde een stuk lokaas neer, waar het beest op af kwam en toen
begon een jacht, waarbij de rat in doodsangst de huiskamer
invluchtte, waar mevrouw H. stond met haar dochtertje van
een jaar op de arm. De rat klom als een razende tegen haar op.
Zij gilde zo hard, dat het beest los liet en wegvluchtte. Later
in de nacht lukte het de heer des huizes toch de rat te vangen.
Omdat het gezin vaker last had van ratten, heeft de gemeentelijke reinigings- en ontsmettingsdienst ingegrepen. Mevrouw
H. is, om weer wat op verhaal te komen, met de kinderen voor
enkele dagen naar haar schoonmoeder gegaan.
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