staan door te wem1g door veldwaarnemingen gecontrokerde laboratoriumproeven, iets
waarvan hij aantoont dat voor veel onderwerpen geldt), het aanvallen van mensen, de
grootte van de roedels, voorjaars- en najaarstrek, het territorium en een uitgebreide beschrijving van het verschijnsel van de "rattenkoning". Een bijzonder interessant en compleet verhaal is dat over allerlei aspecten van het gedrag. Op verschillende populaire schrijvers zoals Lorenz, Hillenius en Morris wordt daarbij op ongezouten wijze kritiek geleverd.
,,Rat en Muis" komt er in tegenstelling tot de bestrijdingsactie-propaganda erg goed af:
... ,,boeiende informatie en doorgaans prachtige foto's" - geen hetze: ,,Men moet ratten
bestrijden omdat er teveel zijn, niet omdat het ondieren zijn, want dat zijn het niet".
In het boek wordt niet de fout gemaakt om de schade en gevaren te kleineren. Wel hanteert de auteur de boemerang: de mens schept met slordigheid en ondoordachtheid de
mogelijkheden en is tevens de hoofdoorzaak van het verdwijnen van de natuurlijke vijanden.
Het boek is in een vlotte stijl geschreven, meestal vrij gemakkelijk te lezen, op enkele
passages na, ook door niet hoog-geschoolden. Echter, niet altijd lijkt het ene verhaal met
het andere gecontroleerd te zijn: er zijn diverse herhalingen en tegenstrijdigheden: zo zegt
hij dat hij in zijn naaste omgeving maar één mens kent die aan de ratten is omgekomen
(tegenover vijf aan de auto), terwijl hij naast de ene, een student die na een behaald examen in het water was gesprongen, al op de tweede bladzijde z'n grootmoeder opvoert die
aan de gevolgen van een rattebeet overlijdt. Een ander voorbeeld betreft de recente vogelsterfte in Zeeland in voorjaar 1973, volgens de auteur het gevolg van een actie met cumarine (inmiddels is bekend dat het een andere oorzaak had). Men dient er, zo zegt hij, middelen te gebruiken waarbij de ratten in hun holen sterven. Verderop in het boek wordt dan
gezegd dat het juist een eigenschap van cumarine-derivaten is. De informatie over het bestrijden en weren van de rat is vrij willekeurig gekozen. Hiervoor is het zeker geen handboek. Dat neemt niet weg dat het een uniek boek is waarin gegevens van vele schrijvers
op een kritische en originele manier worden beoordeeld, zulks gestaafd door eigen waarnemingen. Een boek kortom, dat de lezers van dit tijdschrift zal boeien. Jammer alleen dat
het premiestelsel niet meer zo algemeen is dat de prijs (f 24,50) gemakkelijk bij elkaar
gevangen kan worden.
J. A. Jobsen.

Onze nieuwe rattenaffiche
De jaarlijkse landelijke bestrijdingscampagne bruine rat is weer achter de rug.
Voor de deelnemende gemeenten werd een nieuwe affiche beschikbaar gesteld, een creatie
van R. Havlik, Wageningen.
Hiernaast een verkleinde zwart/ wit-afbe0lding van de affiche.
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