Van het expositiefront

HOUD DE SLOOTKANTEN SCHOON !
Beschadigde palingfuiken op de Nieuwkoopsche plassen
Op 29 december 1966 werd door mij een muskusratmelding onderzocht van een
beroepsvisser te Nieuwkoop. Door een onbekend dier werden gaten gebeten in uitstaande
palingfuiken, schade zeer plaatselijk. Als beschadigers van visfuiken zijn bekend: de
wolhandkrab, otter, bruine rat en muskusrat (bisamrat). Al redenerend kwam ik tot de
volgende voorlopige co:1clusie:
Wolhandkrab. Komt in ons land vrijwel niet meer voor. ls na een kortstondige
invasie vrijwel geheel door parasieten uitgeroeid.
Otter. Komt op de Nieuwkoopsche plassen inderdaad voor. Veroorzaakt aan visfuiken een ware ravage. Verplaatst zich vooral in de wintermaanden over grote afstanden. Het opvallende en afwijkende schadebeeld_ moet een ervaren visser bekend zijn.
Bruine rat. Beschadiging van visfuiken uitsluitend wanneer deze boven het wateroppervlak uitsteken.
Muskusrat. Gaten in het keelgedeelte gemaakt om aan verdrinkingsdood te ontsnappen. Buiten de trek periode (maart/ april en september/ oktober) hebben bisamratten
een vaste verblijfplaats met een kleine actieradius voor het verzamelen van voedsel.
Alles leek te wijzen in de richting van muskusrattenschade.
De beroepsvisser had in het slootgedeelte waarin de schade optrad, twee gazen
fuiken geplaatst met de bedoeling de schadeveroorzaker te vangen. Groot was mijn
opluchting toen bleek dat in een der fuiken een woelrat gevangen zat en geen muskusrat.
Als schadebeeld was het kapotbijten van palingfuiken door woelratten voor mij
totaal nieuw. Daar woelrat en muskusrat zeer nauw aan elkaar verwant zijn en wat
levenswijze betreft, ook veel met elkaar gemeen hebben, is een dergelijke schade,
achteraf gezien, wel verklaarbaar.
Onverklaard bleef echter het zeer lokale karakter van de schade. Ook hiervoor was
echter een aanvaardbare verklaring te vinden. Aanvankelijk werd de oplossing gezocht
in het feit dat de schade pas optrad op het moment dat van perlon-fuiken overgeschakeld werd op nylon-fuiken. Daar de maaswijdte van de fuiken constant bleef, was uit
deze constatering echter geen logische conclusie te trekken.
Gelijktijdig met de wijziging van het materiaal van de palingfuiken had de visser
echter ook de sloot uitgediept. Met het baggermateriaal waren de slootkanten opgehoogd.
Deze ophoging van de slootkanten geeft ons de oplossing van het raadsel.
Immers: door de ophoging werd eerst geheel aan de biotoopeisen van de woelrat
voldaan. Geschikt voedsel was er overal te vinden, maar voldoende hoge slootkanten
om holen te graven, zich te vestigen en te vermeerderen, waren zeer schaars aanwezig.
Vandaar het plotselinge en zeer plaatselijke optreden van de schade, nadat de omstandigheden voor woelratten geschikt waren gemaakt.
Dit moeten wij bij de bestrijding van knaagdieren altijd voor ogen blijven houden:
voedsel alleen is niet voldoende om een bepaalde plaats aantrekkelijk te maken voor
vestiging. Een gunstig biotoop moet aan meer eisen voldoen.
januari 1967
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"Nou, je legt wat spul uit en dan maar afwachten; happen ze, dan heb je geluk
gehad". Zo ongeveer formuleert de doorsnee-Nederlander het bestrijden van ratten.
Welk spul? Wààr uitleggen? Stilzwijgen. Het is hem onbekend dat het probleem meer
omvat dan het uitleggen van vergif en het tellen van kadavers.
Het bestrijkt, wil er tenminste sprake zijn van iets duurzaams op grotere schaal, een
uitgestrekter terrein: bekendheid met de duistere rol van het ongedierte (schade, gevaren), kennis van zijn gedragingen, inzicht in de methoden van bestrijding, ratwering.
Dit terrein nu vraagt een intensieve bewerking door middel van permanente voorlichting.
Wat de technische zijde aangaat, de deskundige vergifuitleg dus, daarbij is de medewerking van gemeentediensten onontbeerlijk. Doch met die steun alléén zijn we er nog
geenszins. De tweede schakel: een ratminded publiek, dat terdege doordrongen is van
de noodzaak van bestrijden, is tot dusver niet altijd even solide gebleken. Nonchalance,
laksheid, maar vooral onwetendheid, zijn de voornaamste faktoren die het knagend
ongedierte nog te veel in de kaart spelen, een troef waarvan de vrijbuiters zonder
mankeren dankbaar profijt trekken.
Een voorbeeld. Veel landbouwers in het oosten van ons land zijn, als gevolg van een
generaties-oude boerderijbouw, ingesteld op een bedrijfsvoering die o.m. het creëren
van stapelingen van allerlei materiaal in en om de gebouwen impliceert. Zij zijn met
deze talrijke rommelplaatsen zó vertrouwd geraakt, dat een aanmerking daarop
(: nestelgelegenheid) eenvoudigweg wordt genegeerd.
Is de bestrijdingstechniek met goede wil, een vakkundige opleiding én een neus voor
ratten wel onder de knie te krijgen, de snaren van de publieke edukatie daarentegen zijn
heel wat moeilijker te bespelen. De pogingen om vaak stevig verankerde gewoonten en
opvattingen om te buigen ofwel onwetendheid te corrigeren, vergen veel tijd en geduld,
doch het gestaag hameren op dit aambeeld begint gaandeweg vruchten af te werpen.
De Afdeling Bestrijding van Ongedierte in Wageningen, ressorterend onder de Hoofdinspectie voor de Hygiëne van het Milieu, verschaft in deze materie voorlichting in
diverse vormen.
De jeugd wordt met het probleem geconfronteerd door het uitgeven van knipplaten,
door causerieën op scholen, het verstrekken van publikaties aan leerkrachten en ook
via schoolradio en schooltelevisie. Het volwassen publiek krijgt die voorlichting aangeboden in de vorm van voordrachten met film , artikelen in pers, c.q. vakbladen,
persoonlijke bezoeken en door middel van tentoonstellingen. Vooral dit laatste medium
is zeer waardevol gebleken waar het de ombuiging van hardnekkige misvattingen betreft.
Genoemde afdeling heeft sinds 1953 met de rattenstand veelvuldig aan tentoonstellingen, meest met agrarische inslag, deelgenomen en de resultaten waren verheugend.

kinderen die hun ouders meetroonden naar onze stand en hen daar van alles over de
ratten wisten te vertellen; ofwel ouders die zich aan de stand vervoegden om advies, op
aanraden van hun kroost dat "thuis was gekomen met sterke verhalen over dat vieze
en gevaarlijke ongedierte".

Jaarbeurs Roden

Gedeelte van de rattenstand (/010 D. Lindner, J-Vage11i11ge11)

Daar de stand altijd door één der buitenambtenaren van de afdeling is bemand, kon
aan het publiek deskundig advies worden gegeven. Talrijke bezoeken waren daarvan
het gevolg, terwijl geregeld ook nieuwe contakten werden gelegd.
Zo prijkt " Ongediertebestrijding" al sinds enkele jaren op de deelnemerslijst van de
Roder Jaarbeurs van het Noorden; maar daarover straks meer.

Schooljeugd geïnteresseerd
Uitgaande van de stelling: ,,Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst", is het tot een
vaste en nuttige gewoonte geworden, vlak vóór een tentoonstellingsperiode in de betreffende gemeente de hoogste klassen van een aantal scholen te bezoeken. Doel: de
leerlingen via ons overvloedig arsenaal van praktijkgevallen in kennis te brengen met
een probleem waarmee velen van hen, direct of zijdelings, eens in aanraking zullen
komen.
Door het stellen van vragen is het mij in de loop der jaren geble1'en welk een onwetendheid (mede bij een deel der leerkrachten) op dit terrein heerst, met name ook t.a.v.
de gevaren van ratten als overbrengers van ziekten. De ziekte van Weil b.v. schiet bij
een enkeling als klankflits in de herinnering, hoogstens fluistert hij nog schoorvoetend
het woord "water", doch daarmee is zijn kennis subiet uitgeput. En aan die andere
ziekte, paratyfus, komt zelfs onze eenling niet toe.
Een lerares, die dapper met de jeugd wilde meeraden en het aantal ratten in ons
land op . . . ,, misschien wel 50.000" schatte, bleek zichtbaar een illusie armer toen
dit getal met 200 moest worden vermenigvuldigd. Trouwens, de doorsnee-leerling denkt
met 'n raming van enkele honderdduizenden al een fameus leger te hebben gecreëerd.
Onwetendheid dus binnen de schoolmuren, wellicht verklaarbaar, maar als status quo
niettemin ongewenst.
Dat vele facetten van de levende natuur de schooljeugd blijven aanspreken, mag als
verblijdend worden aangemerkt en, zo gezien, kan het werk van gemeentelijke voorlichtingsmedia in steden als Den Haag (Dienst Gemeentelijke School- en Kindertuinen),
Arnhem (Centrum voor Biologie-Onderwijs) en Enschede (Pedagogisch Centrum), niet
hoog genoeg worden aangeslagen.
Ook het rattenverhaal blijkt onze scholieren in sterke mate te boeien, dank zij het
griezel-element dat in de causerie zo suggestief kan worden verweven. Hoe gretig de
jonge garde dit alles in zich opneemt, heb ik bij herhaling op verrassende wijze ervaren:
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Vermoedelijk reeds in de 12e eeuw werd in het kerspel 1) Roden een voor die tijd
levendige handel gedreven, een bedrijvigheid die in de 2e helft der l 5e eeuw resulteerde
in de eerste officiële jaarmarkt toen nl. Drost en Gedeputeerden van Drenthe het daarvoor vereiste octrooi verleenden.
Toch werd de Roder najaarsmarkt tot ca. l 00 jaar geleden verre overschaduwd door
rivaal Norg. De neergang van deze laatste schiep voor Roden, maar speciaal voor
Zuidlaren, de kans zich te ontplooien; de Zuidlaarder paardenmarkt (oktober) is thans
de grootste van West-Europa.
Niettemin bleef Roden zijn partij behoorlijk meeblazen; was de markt aanvankelijk
beperkt tot slechts één dag, in 1875 werd t.b.v. niet-agrariërs de " tweede dag" toegevoegd, in hoofdzaak gewijd aan kermisattracties. Vooral de jeugd bleek die verlenging
uitermate op prijs te stellen: met boerenwagen, huifkar en zelfs te voet trok zij uit alle
omliggende plaatsen naar Roden.
De eerste Jaarbeurs (1952) veranderde het aspect van de jaarmarkt volkomen. Tot
dan was het gros der bezoekers agrarisch getint, nu begonnen ook handel, nijverheid en
industrie zich te melden, en wel uit geheel noord-Nederland.
Gelijke tred daarmee hield de ontwikkeling van Roden zelf: van agrarisch- tot
industriecentrum.
Die eerste beurs werd geopend op zaterdagmiddag; later werd het tijdstip naar de

1)

Ook karspel (van kerkspel) = kerkelijke gemeente; spel (van spellen) betekende de verkondiging va n de
rechtsbeslissingen en tevens het gebied waarvoor die verkondiging geldig was (verg. drents "dinspil"
= rechtsgebied).

Diorama bruine rat: kuiken,ooj (foto D. Limlner, Wageningen)
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vrijdag verschoven, enkele jaren geleden kreeg ook de kermis een verlengstuk en werd
ook de zondag bij het gebeuren betrokken.
De gehele opzet van de Beurs ligt uitsluitend in handen van het particulier initiatief,
in nauwe samenwerking met gemeentebestuur en middenstand.

In Indonesië treden de laatste jaren rattenplagen van grote omvang op. De schade die
deze dieren aan de te velde staande gewassen aanrichten, is zo groot dat op het dichtbevolkte eiland Java herhaaldelijk voedseltekorten en plaatselijk hongersnood ontstaan.

Aanvoer toen en nu
183 7 : 1291 paarden met rijtuigen, 666 andere paarden, 282 veulens, 492 koeien,
14 72 Drentse schapen, 179 varkens.
1965 : 839 paarden, 263 veulens, 351 runderen.
1966 : 831 paarden, 335 veulens, 165 runderen, 199 kalveren, 15 schapen.

Ook in de Nederlandse pers is hiervan melding gemaakt, men sprak dan echter van
muizenplagen, mogelijk door een onjuiste vertaling van het Indonesische woord "tikoes"
dat zowel muis (muizen) als rat (ratten) kan betekenen. Muizen komen in Indonesië wel
voor, t.w. de huismuis en de veldmuis, maar steeds in gering aantal en ze vormen zeker
geen plaag.

De 14e Beurs
De l 4e Jaarbeurs van het Noorden, van 23 t/ m 28 september 1966 in Roden gehouden, is bezocht door 26.000 personen (1965: 30.000); de Afdeling Bestrijding van
Ongedierte behoorde, evenals vorige jaren, met haar thans gemoderniseerde rattenstand,
tot de deelnemers.
Hoogtepunt van de Beurs is elk jaar de paardenmarkt op de 4e septemberdinsdag,
die als een der grote van West-Europa geldt (Zuidlaren is nog steeds primus inter pares).
Alleen op die dag zijn ruim 14.000 bezoekers geteld (l 965: 25 .000).
De rattenstand genoot ook nu levendige belangstelling; van verscheidene particulieren
mocht zelfs een openlijk woord van waardering worden geïncasseerd. Dank zij die
publie'.( e interesse en de gegeven voorlichting, is het nauwelijks aan twijfel onderhevig
dat tal van agrariërs het expositieterrein hebben verlaten met een juistere kijk op ratten
en hun bestrijding, dan zij bezaten vóór 23 september.
In de week van 19 t/ m 23 september bezocht ik in de gemeente Roden een achttal
scholen, t.w. de landbouwschool, de landbouwhuishoudschool, enkele u.l.o.'s en lagere
scholen, voor het houden van een causerie over het rattenprobleem. Daarbij waren
430 leerlingen (hoogste klassen) betrokken en 12 leerkrachten, die de materie, aan de
hand van hun verstrekte publikaties, een blijvende plaats in het lesrooster zullen geven.
Resumerende kan worden verklaard dat zowel het volwassen publiek als de schooljeugd tijdens deze 14e Jaarbeurs ruimschoots aan hun rattentrekken zijn gekomen.
Wageningen, oktober 1966.

Met de rat (bruine rat) is het echter anders gesteld. Deze dieren, die zich nestelen
in de sawahdijkjes aan de rand van de rijstvelden, vermeerderen zich plaatselijk zo
snel dat ze in grote getale de op het veld rijpende rijstoogst vernielen en opeten of
wegslepen.
De snelle uitbreiding van een rattenpopulatie zal meestal een gevolg zijn van de
verstoring van het biologisch evenwicht ter plaatse. De natuurlijke vijanden van de
rat zijn in de tropen vooral slangen en roofvogels en ook wel andere grote vogels als
reigers en ooievaars, die alle een geduchte opruiming onder de knagers kunnen houden.
Slangen bv. kunnen in de rattenholen kruipen en daarbij alle in het nest aanwezige
ratten opruimen, terwijl roofvogels - sperwers en valken bij dag en uilen bij nacht ijverig jacht maken op ratten e:i andere prooidieren. De r.est- en schuilplaatsen van
deze roofvogels en slangen treft men dikwijls aan in nabij de rijstvelden 1:elegen bosjes,
aanplantingen van djatihout of restanten van het oerbos, dat vroeger grote delen van
Java bedekte en waarvan de overblijfselen om de één of andere reden, bv. wegens bijgeloof (,,heilige bomen") niet gekapt zijn. Door de toenemende bevolkingsdichtheid en
het daarmee gepaard gaande gebrek aan landbouwgronden, alsmede de grote behoefte
aan brandhout, benodigd voor het drogen van ondernemingsprodukten als tabak en
rubber en het stoken van de ketels van suikerfabrieken en locomotieven, werd het voor
de grondbezitters aantrekkelijk om deze restanten bos te kappen en de grond te ontginnen voor de landbouw. Veel van de vogels die hierdoor hun rust- en broedplaatsen
kwijtraakten, trokken daarop weg naar meer bosrijke streken in de bergen. De achtergebleven vogels en slangen kwamen hierna zo zeer aan uitroeiing door de mens bloot
te staan, dat slechts weinig exemplaren overbleven en de ratten zich ongestoord konden
gaan vermeerderen en tot een plaag werden.

G. J. Pop,
Afd. Bestrijding van Ongedierte.
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Diorama zwarte ral
( foto D . Lind ner, W age11i,1ge11)

Om aan deze plaag paal en perk te stellen werd door de regering enkele jaren geleden
een rattenverdelgingscommando ingesteld, dat tot taak kreeg het verdelgen van het
ongedierte te stimuleren. Dit geschiedde o.a. door het propageren van het eten van
rattenvlees; zo werd voorgeschreven op officiële en feestelijke bijeenkomsten rattenvlees
aan de bezoekers te serveren (dit leidde nogal eens tot moeilijkheden daar ratten
volgens het Islamietische geloof onreine dieren zijn, die door de gelovigen niet mogen
worden gegeten). Op het platteland werden grote klopjachten georganiseerd waarbij
honderden ratten gedood en al dan niet opgegeten werden.
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