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Geroosterde ratten op een Vietnamese markt. In dit deel van Azië worden ratten beschouwd als prima basis voor een
voedzame maaltijd.

The Rat Gazette
ode aan de rat

Schil twee uien en maal ze samen met knoflook, kurkuma en citroengras in de blender tot een pasta.
Verhit wat pindaolie in een pan, voeg de pasta toe en doe er wat zout en chilipoeder bij. Bak op een
middelhoog vuur totdat de uien zacht maar niet bruin zijn. Voeg het rattenvlees toe en bak totdat het
vlees van binnen gaar is en knapperig aan de buitenzijde. Serveer met witte rijst.
Een tamme rat wordt kritisch bekeken door de jury van een
fancy rat show in Engeland.
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Mens-rat-relatie

Oftewel, plaagdierbeheersing op Vietnamese wijze.
Dit recept is te vinden in het pas verschenen boek van
fotograaf Arjan Schuitman. Ruim honderdvijftig pagina’s
vol feiten en verhalen over ratten en de vele rollen die
ze wereldwijd vervullen: plaagdier, testdier, huisdier,
heilig dier, speurdier en inderdaad, voedselbron. De
basis van het boek wordt gevormd door een reeks fantastische foto’s; het resultaat van een tienjarig project
waarbij Schuitman een reis rond de wereld maakte om
zoveel mogelijk facetten van de mens-rat-relatie in
beeld te brengen.

Fancy rat show

De foto’s worden afgewisseld door reisverslagen van
de fotograaf zelf, maar ook door teksten van andere
deskundigen over onder andere rattenbiologie (Kees
Moeliker), ethiek rondom dierproeven en plaagdierbeheersing (Maite van Gerwen, Iris Boumans) en de
inzet van ratten als volwaardig politiepersoneel (sniffer
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rats, Monique Hamerslag). Ook het fenomeen fancy rat
show is Schuitman niet ontgaan. Dat zijn competities
waarbij niet alleen de raskenmerken van huisdierratten
worden beoordeeld, maar waarbij de dieren soms ook
in verkleedkleren worden gehesen in de hoop wat jong
publiek te trekken. De foto van de rat in de rode jurk,
hét beeld van dit boek, is op zo’n show in de Verenigde
Staten genomen. En dat is zeker niet de enige foto in
het boek die wat ongemak oproept.

Rattenvirus

Het resultaat van dit alles is een bijzonder mooie mix
van beeld en tekst die laat zien hoezeer de rat op
allerlei tegenstrijdige manieren in onze samenleving
is geïntegreerd. Het boek is daarmee een must voor
iedereen die is geïnteresseerd in ratten en het spanningsveld waarin mensen en dieren samenleven. Ook
Schuitman is inmiddels dermate besmet geraakt met
het ‘rattenvirus’ dat dit project wellicht nog een vervolg
zal krijgen. Wij zijn benieuwd.
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Wilde zwarte ratten in de Karni Mata tempel in India. Voor
sommige Hindoes zijn ratten heilige dieren en ze worden hier
dan ook goed verzorgd. Men gelooft dat het geluk brengt als er
een tempelrat over je voeten loopt.

Tentoonstelling

The Rat Gazette is gekoppeld aan een tentoonstelling in
het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Naast de foto’s
uit het boek is er ook een aantal andere beelden uit het
project te zien. De tentoonstelling loopt tot 12 september. Dus breng deze zomer vooral een bezoek aan Rotterdam, of koop alvast dit mooie boek. Het zachte grijze
rattenvelletje op de kaft ligt prettig in de hand.
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