~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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