RATTENBESTRIJDING IN MEERSSEN

SPREEKWOORD

RAT EN
IN
MUIS

In november 1974 werd door het college van B. en W. van Meerssen (L.) op advies van de
gemeentelijke rattenbestrijder, toestemming gegeven voor het houden van een grote rattenactie, ondanks het feit dat de strijd tegen dit ongedierte al ongeveer 20 jaar met succes
wordt gevoerd.
De actie nam 4 maanden in beslag, van november tot en met februari. Langs de beken en
geuloevers werden 65 gresbuizen van 15 cm doorsnee en een meter lengte, op een onderlinge afstand van 300 m ingegraven. Deze voerbuizen werden met geverfde palen, die ca.
30- 40 cm boven de grond uitstaken, gemarkeerd. Bovendien werden de voerplaatsen op
een kaart aangegeven.
Langs de Geul kwamen voorheen vaak rattenhaarden voor, nu is dat niet meer het geval.
Tevens werden in riolen, waarin zich een rioolput bevindt, in totaal 200 voerplaatsen aangelegd.
Voor de actie is ca. 350 kg graan gebruikt dat in een betonmolen met cumarinepoeder werd
gemengd.
Ter vergelijking nog een paar getallen: in maart 1974 kwamen 53 meldingen van rattenoverlast bij de gemeente binnen, in maart 1975 slechts 12.

J. Muytjens,
gemeentelijke rattenbestrijder.

EN GEZEGDE

Evenals de meeste andere dieren, hebben ook onze knagers een plaats gev;:mden in tal van
spreekwoorden en gezegden. En hierbij zijn er die zich in een eerbiedwaardige leeftijd van
verscheidene eeuwen mogen verheugen.
We hebben er, alleen over ratten en muizen, een 18-tal bijeengegaard en de vraag is nu:
wie weet er méér?
In ons volgende nummer zijn de insecten aan de beurt.
G. J. P.
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AANVULLING NOORDSE WOELMUIS
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Naar de heer Balkstra mij meedeelde, zijn de foto's van de Noordse woelmuis op de pag.
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10 en 12 in ons aprilnummer 1975, door hem genomen in één der kinderboerderijen van de
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Een spel van kat en muis.
Met man en muis vergaan.
Dat muisje zal wel een staartje hebben.
Muisstil.
Van een muis een olifant maken.
Als de kat van huis is, dansen de muizen. Zestiende eeuw: ,,daer de catte slaept, spelen
de muysen".
Met spek vangt men muizen.
Een muizenmaal. Een maaltijd waarbij niet wordt gedronken.
De berg heeft een muis gebaard. Ontleend aan een fabel van Phaedrus, Ie eeuw v. Chr.
Muizenissen. Zwarigheden. Het zelfstandig naamwoord muizenis is afgeleid van het
middelnederlandse werkwoord mus en (Eng. to muse) = peinzen, nadenken.
Een kale rat.
Een oude rat. ,,Hij is een oude rot in het vak".
Een hotelrat. Individu dat 's nachts z'n duistere praktijken uitoefent.
Arm als een kerkrat.
Gevangen als een rat (muis) in de val.
Een rat jagen (West-Brabant), muisjes bellen of een mu1sJe vangen. Een vrij onschuldige vorm van straatbaldadigheid. Oorspronkelijk wat het: belletje trekken = ergens
aanbellen en weg wezen.
Er op zitten als een muis op een haverzak. Een voorloper van de zegswijze "er op
zitten als een bok op de haverkist".
Een rat gevangen hebben. Ongehuwde vrouw in verwachting.

Dienst Gemeentelijke School- en Kindertuinen in Den Haag.
,,De Noren hebben zich hier in gevangenschap voortgeplant", aldus de heer G. J. W. v. d.
Burgt, didactisch ambtenaar van genoemde Dienst.
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