~ntiek
Het rustige en (in onze ogen) ongecompliceerde leven onzer voorouders uit de 2e helft
van de vorige eeuw, weerspiegelt zich ook in hun strijd tegen ongedierte.
Rattenbiologie was nog terra incognita, evenals georganiseerde campagnes en deskundige uitleg.
Slechts simpele "recepten", zelfs in dichtvorm, werden de toenmalige generatie onder
ogen gebracht.
Twee "gemengde berichten" uit de Culemborgse Courant van l 878 en l 885 illustreren de sfeer van gemoedelijkheid, waarin het leven van weleer zich voltrok.
Redaktie.
UIT DE CULEMBORGSCHE COURANT VAN 1878
Zondag 14 Juli
Gemengde Berichten
Een pond aluin in twee liter water opgelost is een afdoend middel tegen ratten,
muizen en ander ongedierte. Kokend heet wordt het mengsel in de reten en spleten
van kamervloeren en wanden gegoten waardoor men weet of vreest, dat het ongedierte
voor den dag komt, of worden er meubels mee bestreken die besmet of verdacht zijn.
Hout en sommige steensoorten zelfs nemen de aluin-oplossing op; als het water verdampt, blijft de aluin in kristallen in het hout van vloeren en beschotten. Waar het
middel gebruikt is vertoonen zich de lastige gasten niet weer en ook vliegen vermijden
de vertrekken welker muren gewit zijn met kalk waarin wat aluin gemengd is. Op de
gezondheid van den mensch heeft aluin geen nadeeligen invloed.
UIT DE CULEMBORGSCHE COURANT VAN 1885
Donderdag 26 November
Gemengde Berichten
Een recept tegen de muizen vinden WIJ m de Volksstem van Pretoria van l Oct.
We weten, zegt het Hbl., bij ervaring dat het recept goed is.
Hebt ge in schuren of in huizen,
Vrienden! Overlast van muizen,
Knagend aan uw kaas en brood;
Peinst gij soms met somber zwijgen,
Hoe ge 't volkje weg zult krijgen,
Zint gij zelfs op gif en dood;
Strooi, op planken en in kasten,
Waar de muizen zich vergasten,
Frissche, wilde kruisemunt,
'k Wed, dat gij, na weinig dagen,
Van de gansche horde ontslagen,
Gif en katten missen kunt.
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Tot lering ... .. .
Ten behoeve van de centrale verwarming in enkele nieuwe woningblokken in Den
Bosch, had men onder de begane grond de nodige buizen aangelegd. Om die buizen
in de woningen in te voeren, waren even onder het grondoppervlak (te) grote openingen
in de muren gemaakt. Gevolg: de eerste bewoners van de nieuwbouw waren knagende
viervoeters.
Het Hoofd van de Reinigingsdienst heeft daarop maatregelen laten treffen om alle
overtollige ruimten rond de buizen te dichten.
Aldus een bericht van onze ambtenaar in Den Bosch, de heer N. J. Groot, die een
week tevoren in de gemeente Bemmel eenzelfde euvel had geconstateerd.
Een kwestie van onnadenkendheid, gemakzucht, nonchalance of hoe men het betitelen wil.
Daar het gesignaleerde zich vrij veelvuldig voordoet, accentueren wij hier nog eens
één der voornaamste beginselen van de ratwering:
Verhinder het ongedierte binnen te dringen.

Bedenk dat een volwassen rat aan 2.9 cm voldoende heeft om ergens z'n entree te
maken.
Bouviers doodgebeten
In Bingelrade (L) boekte een particulier enkele maanden geleden een verliespost
van ca. f 1000,- doordat ratten o.m. 6 jonge rashonden (Bouviers) hadden doodgebeten.
Levende mest
In de zomer van vorig jaar trokken in Chaam (N.-Br.) de gemeente-opzichter en
5 van z' n mannen naar een kippenhok waar ratten waren gesignaleerd.
De mest in het hok werd omgezet en daarbij sprongen 53 ratten te voorschijn; veel
capriolen maakten ze echter niet meer, daarvoor kwamen de welgemikte riek- en stokslagen van hun gemeente-vijanden te hard aan.
Een tweetal trachtte nog de dans te ontspringen in des opzichters broekspijp; het
bleek evenwel een dodelijke fuik voor het duo te zijn.
Conservenblikken gemitrailleerd
In het Leekstermeer (Dr.) lag vorig jaar een woonschuit, bewoond door twee oudere
verpleegsters, die er o.a. een voorraad conservenblikken hadden opgeslagen.
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Na een geruime vakantie-afwezigheid keerde het tweetal in de herfst naar hun drijvend home terug om alras tot de droeve ontdekking te komen dat de blikken waren
doorzeefd. Ratten hadden de rust in de schuit dankbaar benut, dwars door de blikken
geknaagd en zich de inhoud heerlijk laten smaken.

Rat in de pers

Ondankbare Sint

In de week vóór Sinterklaas hadden kinderen van een gezin in Roden hun schoentjes
bij de schoorsteen gezet met wat voer voor de schimmel.
Het voer was elke morgen prompt verdwenen, doch de schoenen bleven leeg. Teleurstelling bij de jonge klanten. die Sint toch wel wat ondankbaar vonden.
Bij de heer des huizes rees echter een duister vermoeden. Hij waarschuwde de gemeente. die door snel ingrijpen kon bewerkstelligen dat de kinderen hun schoenen
·n paar dagen vóór 5 december ·s morgens gevuld vonden.
Ratten waren het edele ros uit Spanje telkens een paar stappen vóór geweest.
Ratten- en muizenbestrijding in Dordrecht

Overgenomen uit het jaarverslag 1965 van de Geneeskundige e,1 Gezondheidsdienst te
Dordrecht:
Ter voorkoming van bepaalde besmettelijke ziekten en de economische schade, door
de rattenplaag veroorzaakt, werden door de rattenbestrijder van de reinigings- en ontsmettingsdienst in dit verslagjaar 3818 adressen bezocht in verband met rattenbestrijding
en 650 i.v.m. muizenbestrijding (in 1964 resp. 1244 en 236).
Voor het bereiden van giftig voedsel werden verbruikt: 1862 broden, 64 kg haver
en 130 kg rattenpoeder.
Neusperikel

Bij een bezoek aan een alleenwonende 67-jarige, bleek deze baas een innige verknochtheid jegens geestrijke drank te bezitten, getuige de omvangrijke collectie flessen
in de kamer.
Met de hygiëne in z'n woning stond hij daarentegen op duidelijk gespannen voet met
gevolg dat hij zich in een permanent rattengezelschap mocht "verheugen". De viervoeters hadden hem op een nacht letterlijk bij de neus genomen. Aanvankelijk had hij
er niets van bemerkt (,,de ene nacht slaap je vaster dan de andere"), doch toen het
reukorgaan operatieterrein was gebléven, won de pijn het uiteindelijk van de verdovende
invloed der spiritualiën. Behoorlijk bloedend werd het slachtoffer wakker en zag een
paar knapen van ratten van z'n bed springen.
De gemeente werd ingeschakeld en bij de daarop volgende schoonmaak lieten heel
wat boosdoeners het leven.
Onze ambtenaar kon echter niet nalaten bij z'n vertrek de waarschuwing te lanceren
dat de ratten bij een volgende aanval wellicht de hele neus zouden verdonkeremanen,
waarop de oude zonder een sprankje humor, repliceerde: ,,Dat is niet zo erg, als ze
maar voor 'n nieuwe zorgen".
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DE TIJD
( 13-8-'66)
Muizen richten Rotterdamse zaak totaal te gronde
(Van onze verslaggever)
ROTTERDAM, 13 aug. - Muizen hebben tijdens de va-kantie van de eigenaar van een vanouds bekend en zeer druk
beklant levensmiddelenbedrijf, dat zich gespecialiseerd heeft
in comestibles, dit bedrijf te gronde gericht. Gedurende de dagen, dat de heer M. buiten de stad was, hadden de muizen vrij
spel in zijn zaak, hetgeen door voorbijgangers werd opgemerkt.
Zij waarschuwden de keuringsdienst van waren in Rotterdam.
Deze liet er geen gras over groeien en ontbood de heer M. naar
de Maasstad om het zakenpand te ontsluiten.
Een onderzoek leverde op, dat de vloer van het huis verzakt
is en voorts de muren scheuren vertonen, kortom dat de fijne
levensmiddelenzaak een waar paradijs is voor het knagend gedierte. De keuringsdienst zag maar één oplossing: de zaak sluiten, een nieuwe vloer leggen, de muren restaureren en de zaak
opnieuw inrichten en bevoorraden.
Dit was voor de heer M, die al meer dan twintig jaar de
zaak dreef, een te zware opgave. Enerzijds ontbrak hem het
geld, anderzijds ontbrak hem de moed om opnieuw te beginnen. Hij besloot zijn bedrijf te sluiten. De plotselinge opheffing
van de comestibleszaak heeft de heer M. een enorme strop
bezorgd. In de eerste plaats heeft de keuringsdienst van waren
zich over de voorraad, die meer dan tienduizend gulden waard
is, ontfermd om na te gaan wat nog geschikt is voor consumptie en op een veiling aangeboden kan worden. Weliswaar zijn
de baten van deze verkoping voor de heer M., maar een assortiment als hij voerde, op een hoop gegooid, levert slechts een
doorsneeprijs op, die een fractie is van de werkelijke waarde.
Ook heeft de heer M., die niet de eigenaar van het pand is,
niet de kans gekregen de goodwill van zijn zaak, die in een
van de beste winkelbuurten van Rotterdam ligt, te verkopen.
Een van de gegadigden voor de bedrijfsruimte is een Chinese
restaurateur, die er een eethuisje wil beginnen. De heer M.
heeft inmiddels een baan geaccepteerd bij een groot bedrijf in
de Botlek.
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