,,OUDE DOOS", OF ... ?

SLUITING DOOR MUIS
In een hoogspannings-schakelstation van een elektriciteitsbedrijf is enige tijd geleden
brand ontstaan (zie foto). De brand die plaatsvond in een schakelkast voor 10.000 Volt is
zeer waarschijnlijk ontstaan door een huismuis die kortsluiting veroorzaakte. De
desbetreffende schakelkast was volledig uitgebrand, terwijl de totale schade op ca.
f 450.000,- werd geraamd.
Er werd weliswaar geen dode (verbrande) muis aangetroffen, doch wèl werden ter plaatse
enige aanwijzingen voor de aanwezigheid van huismuizen geconstateerd in de vorm van
uitwerpselen, ook in een naburig gebouw. Later werden na verdelgingsactiviteiten dode
huismuizen aangetroffen.
Door de voorlichtingsambtenaar werden met de technische dienst alle mogelijkheden
onderzocht om muizen te weren en ter zake werden adviezen verstrekt, o.m. het dichten van
de opening bij de kabelgoot, waar de kabels door de muur van het station gevoerd worden.

,,Wat. .. hoe noem je dat?"
,,Mengen op kleur!"
,,Hmh, dat komt toch helemaal niet meer voor?
Nee, dat geloof ik niet. Volgens mij is al járen bekend hoe je dat moet doen. Hierzo, in Rat
en Muis van 1956 een verhaal over de bruine rat actie waarin staat dat je bij cumarine
uitgaat van een mengverhouding 1 : 20. En hier verderop, in november 1957 een toestelletje
voor het mengen van haver met cumarine."
,,Kijk, werd er gezegd, we hebben niet zoveel nodig."
"Ja, als je in een kippenschuur met veel ratten moet bestrijden ben je een mandag bezig met
lokaas roeren. In een mengmolen kan je snel net zoveel lokaas aanmaken als nodig is. Daar
is nu al zo vaak op gehamerd op contactdagen en in Rat en Muis .
. . . Nou, ... ik weet het niet. Dat doet toch niemand meer?"
,,En tóch zeg ik je dat ik het een paar weken terug nog heb gezien."
,,Waar danT'
"Bij iemand die bruine ratten bestrijdt en zelf het lokaas mengt in een grote zinken teil; eerst
haver uit een grote zak, daarna een scheut slaolie en wat van die blauwe stuiftroep erbij en
toen maar roeren met een schep. Als het nog niet "op kleur" was ging er nog wat poeder bij.
En stuiven maar."
,,Dat hij daar nog nooit last van heeft gekregen snap ik niet."
"Misschien is ie nog nooit gesneden of bij de tandarts behandeld. Toch zal zijn bloed door
het inademen van het cumarinepoeder ondertussen weinig stollend vermogen over
hebben."
,,Nou, hij liever dan ik."

Ongedierte in de pers
HAAGSCHE COURANT
(12 maart 1981)
Rat bijt kind en hond dood

Foto: N.V. P. N. E.M. 's-Hertogenbosch.
20

Brussel - Een baby en een hond zijn in Charleroi doodgebeten door een rat. Het drama
voltrok zich in enkele minuten in een auto op de parkeerplaats van een supermarkt. De
vader had kind en hond even in de wagen achtergelaten om een vergeten boodschap op te
halen. De rat moet in een plastic zak met aardappelen hebben gezeten die hij even tevoren
in de supermarkt had gekocht.
Toen de man terugkeerde trof hij beide slachtoffers overdekt met bloed aan. De baby
overleed later in het ziekenhuis, de hond moest worden afgemaakt.
In België schijnen nog miljoenen ratten te leven. Het Gentse dagblad De Morgen meldt dat
naar schatting alleen in de riolen van Brussel er een miljoen zitten. Dat is net zoveel als het
aantal inwoners van de stad er boven.
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