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Staat de leerkracht vaak inwendig te vloeken voor de klas? En wat denkt een diëtiste echt wanneer ze
iemand schijnbaar minzaam een zevende dieet voorschrijft? Elke maandag doet een medemens een
boekje open. Vandaag: de rattenvanger

LU D O PE RME NT IER

Niveau
‘Na meer dan twee jaar heeft het Ocad, het
coördinatieorgaan voor dreigingsanalyse, het
dreigingsniveau verlaagd van drie naar twee.’
(DS, 23 jan.)
Waar denkt u aan als ik over niveau begin:
aan iets goeds of iets kwaads? Het woord is na
tuurlijk Frans, maar vindt zijn oorsprong bij de
Latijnse libra of ‘weegschaal’. Het verkleinwoord
daarvan was libella, wat stond voor ‘waterpas’,
waarna de betekenis verschoof tot ‘hoogte’. In
het Engels is dat uiteindelijk level geworden, in
het Frans eerst nivel, en dat herkennen we nog
in nivelleren: op gelijke hoogte brengen.
Een niveau is dus, intuïtief, een hoogte en
geen laagte. En omdat we hoogten met goede
zaken associëren en diepten met slechte – denk
aan ‘naar iemand opzien’ en ‘op iemand neerkij
ken’ – vinden we in het woordenboek vooral
niveausamenstellingen die op iets gunstigs wij
zen. Beschavingsniveau, denkniveau, ontwikke
lingsniveau en winstniveau bijvoorbeeld. Het
omgekeerde is zeldzamer; dreigingsniveau en
terreurniveau zijn de uitschieters. Ze zouden be
tekenen: ‘de grootte van de dreiging’. Maar ook
hier is al een subtiele betekenisverschuiving aan
de gang. We lezen immers dat niet de terroris
ten, maar de overheid het dreigingsniveau ver
laagt. Dus dreigingsniveau is niet ‘de ernst van
het dreigement’, maar ‘de waakzaamheid erte
gen’. Zo snel
kan het gaan
in taal.
In het verschrikkelijke
Ik moet
zeggen: dat
jaar 2016 alleen tel je
dreigingsni
in heel Europa 52
veau 3 (‘een
terreurdoden, in
aanslag is mo
Bagdad 460
gelijk en waar
schijnlijk’) was
voor mij toch
al iets abstracts. In en rond ons dorp zie je zel
den gewapende lui, of het moesten jagers zijn
die mikken op gekweekte fazanten. En als ik in
de stad op militairen in camouflagekleding bots,
dan staan die doorgaans ontspannen te ginne
gappen met elkaar. Ik ben ze daar erkentelijk
voor. Hun nonchalance zal wel niet volgens het
boekje zijn, maar ze neemt meer publieke angst
weg dan het weinig geruststellende wapentuig in
hun knuisten.
Ook de media waren de laatste maanden wat
rustiger gaan doen over die dreigingsniveaus.
Sinds de eeuwwisseling was er altijd wel een be
hoorlijke portie paniek in onze kranten. Neem
nu de woorden alarm, dreiging, aanslag, terro
rist en terreur: in het jaar 2000 kwamen die 947
keer voor in De Standaard, vorig jaar was dat
1727 keer.
En daar zijn de woorden terreurniveau en
dreigingsniveau bijgekomen. Tot enkele jaren
geleden volstrekt onbekend. Maar in 2015 schie
ten we met zijn allen in een kramp: ze komen
138 keer in de krant. Gemiddeld dus één keer
om de twee dagen. Natuurlijk, in dat jaar haalde
Brussel een tijdlang dreigingsniveau 4 (de drei
ging is ‘ernstig en zeer nabij’). Maar lang duurde
dat niet. In 2016 verschenen de woorden nog 90
en in 2017 nog slechts 27 keer. U ziet het: alles
went en wordt een sleur.
Voor ons toch. Enkele hardnekkige wikipedia
nen houden een lijst bij van terroristische aan
slagen in de hele wereld. Als je daar kijkt in het
verschrikkelijke jaar 2016 alleen, zie je in heel
Europa 52 doden, maar in Bagdad (één stad dus)
460.
In sommige delen van de wereld krijgen ze
geen kans om te wennen.
Ludo Permentier is gewezen redacteur van
De Standaard. 'Woorden weten alles' verschijnt
tweewekelijks op maandag in de krant.
Reacties: ludo.permentier@standaard.be

‘Ik ken maar
twee vrouwelijke
rattenvangers’

cundaire vergiftiging vermijden van roof
dieren zoals een wezel of een buizerd. Als
je straks op een parkeerplaats zo’n zwarte
plastic buis ziet liggen, weet je dus dat je er
beter afblijft.’
‘Ratten worden al eeuwenlang in ver
band gebracht met de verspreiding van be
smettelijke ziekten. Ook daarom bestrijden
we ze. Leptospirose, bijvoorbeeld, is een
heel gevaarlijke ziekte die je kunt oplopen
als je gaat zwemmen in water waarin ook
ratten leven. Wij letten dus heel goed op on
ze hygiëne. Als we ’s middags onze boter
hammen opeten, zorgen we er altijd eerst
voor dat we onze handen goed hebben ge
wassen. In onze dienstauto hebben we al
tijd proper water en zeep.’

Ingevroren
‘Hoewel het een vrij eenzaam beroep
lijkt, kom je als rattenvanger toch heel wat
mensen tegen. Boeren die aan het werk zijn
op hun land, buurtbewoners, wandelaars…
iedereen maakt graag een praatje. Mensen
zijn zo nieuwsgierig als ze je bezig zien. Bo
vendien bouw je een band op, want we zijn
vaak jarenlang in hetzelfde gebied gestatio
neerd.’
‘Je ziet en hoort veel. Ook dingen die het
daglicht niet mogen zien. Stropers die met
hun gedempte geweren op groot wild jagen.
Of mensen die stiekem seks hebben, in een
bosje of tussen het hoge gras langs de oever
van een beek. Meestal gebeurt dat tijdens
de lunchpauze, blijkbaar een uitgelezen
moment voor veel Vlamingen om vreemd te
gaan.’

De natte winter heeft een neveneffect: de ratten zijn
terug. En waar ratten thuis zijn, daar kun je een ratten
vanger tegen het lijf lopen. Op het eerste gezicht is dat
een eenzaam beroep, maar schijn bedriegt. ‘Mensen
zijn zo nieuwsgierig als ze je bezig zien.’
SENNE STARCKX

‘A

ls rattenvanger ben je altijd in
je eentje bezig. Langs de oever
van een beek of rivier, in een
drassig weiland, maar ook in
wegbermen en op parkeer
plaatsen langs de snelweg. In weer en wind.
Als je niet kunt genieten van de natuur en
de openlucht terwijl je aan het werk bent,
dan heb je de verkeerde job gekozen.’
‘Bij de Vlaamse Milieumaatschappij zijn
we momenteel met ruim zestig rattenvan
gers. Het is echt een mannenberoep: ik ken
maar twee vrouwelijke rattenvangers. Een
leuk aspect van onze job is dat we dicht bij
huis werken. Vlaanderen is ingedeeld in zo
nes op basis van de stroombekkens. Elke
rattenvanger krijgt een zone toegewezen,
doorgaans niet te ver van zijn woonplaats.
Die zone kan meerdere gemeenten beslaan.’
‘Tot de millenniumwissel was de mus
kusrattenbestrijding in privéhanden. Dat
was een lucratief handeltje. Gespecialiseer
de firma’s verdienden goed aan de verkoop
van muskusratpelzen. De muskusrat is ove
rigens geen échte rat, maar een soort woel
muis die in het begin van de twintigste
eeuw als exoot vanuit NoordAmerika naar
hier is gehaald. Je zou kunnen zeggen dat
rattenvangers vroeger veredelde pelsjagers
waren. Ze waren ook niet dom: om de popu
latie op peil te houden werden de muskus
ratten nooit fel bejaagd. Eind jaren negen
tig vond de overheid het welletjes: het was
efficiënter om de rattenvangst zelf te orga
niseren.’
‘Ik herinner me nog dat ik meedeed aan
een selectieexamen in Leuven. Toen ik
daar samen met een vriend aankwam, za

‘Je ziet en hoort veel. Ook
dingen die het daglicht
niet mogen zien’

gen we zo’n massa volk dat we dachten:
zouden we niet beter rechtsomkeert ma
ken? Een diploma hoefde je niet te hebben,
de vragen peilden vooral je algemene ken
nis van de natuur. Nadien volgden nog een
paar praktische proeven, waaronder een
behendigheidstest kanovaren. We hebben
in onze dienstauto altijd een kano bij, waar
mee we naar moeilijk bereikbare plekken
kunnen varen. Van de duizenden kandida
ten werden er uiteindelijk een honderdtal
aangenomen. Onze eerste opdracht was
duidelijk: het indammen van de muskus
rattenpopulatie.’

Plantrekkers
‘Muskusratten graven holen en diepe
gangen in oevers en dijken, die daardoor
soms compleet kunnen inzakken. Daar
naast knabbelen ze ook aan landbouwge
wassen zoals maïs. Maar alleen al door het
feit dat het om een exoot gaat die inheemse
soorten bedreigt, ligt een genadeloze be
strijding voor de hand.’
‘Vroeger werden muskusratten gevan
gen met fuiken langs de waterkant. Als we
daarin een levende rat aantroffen, pakten
we hem op bij de staart en sloegen we hem
dood met onze stok. Omdat er ook andere
dieren in vast kwamen te zitten, zijn de fui
ken intussen vervangen door klemmen. Als
zo’n klem dichtklapt, is de rat meteen dood.
Tijdens de hoogdagen van de muskusrat
tenvangst knepen we soms muskusvocht
uit de klieren van een mannetje om dat op
de klem te smeren. Je merkt het: rattenvan
gers zijn echte plantrekkers.’ (lacht)
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‘In ons eerste jaar, in 2000, vingen we in
heel Vlaanderen veertigduizend muskus
ratten. Het jaar erop zelfs nog meer. Daarna
liep de vangst fors terug. De laatste jaren
schommelt ze rond de duizend muskusrat
ten.’
‘Die worden vooral gevangen aan de
grens met Wallonië, Nederland en Frank
rijk, omdat daar een ander beleid wordt ge
voerd. Je kunt wel zeggen dat we Vlaande
ren in minder dan twintig jaar vrijwel mus
kusratvrij hebben gemaakt, al moeten we
waakzaam blijven.’

Je kunt wel zeggen dat
we Vlaanderen in minder
dan twintig jaar nagenoeg
muskusratvrij hebben
gemaakt, al moeten we
waakzaam blijven’

‘Bruine ratten – of rioolratten – zijn een
heel ander verhaal. Die bestrijden we voor
al bij klachten van overlast. Dat kan op
boerderijen zijn, maar evengoed in de ber
men van drukke gewestwegen of op snel
wegparkings. Vooral die laatste vormen
echte broeinesten voor ratten, want ze lig
gen propvol afval en etensresten. Om gewo
ne ratten te vangen, gebruiken we meestal
gif op basis van bloedverdunners. Dat stop
pen we in lokbuizen die slechts een paar
centimeter breed zijn, zodat we geen ande
re dieren doden. Bovendien willen we se

‘Ik doe dit nu bijna twintig jaar, en in die
periode heb ik het beroep sterk zien veran
deren. Toen we vroeger een muskusrat vin
gen, vulden we een formulier in. We knip
ten een stukje van de staart af en de rest van
het kadaver gooiden we weg. Een vos, ek
ster of bunzing wist daar wel raad mee. De
stukjes staart bewaarden we in potten for
mol. Op het einde van de maand dienden
die potten als bewijs dat we de muskusrat
ten wel degelijk hadden gevangen. Nu re
gistreren we alles via een app op onze
smartphone, terwijl we de muskusratten
die we zo nu en dan nog eens vangen, opstu
ren naar het Instituut voor Natuur en Bos
beheer. Daar worden ze ingevroren voor
wetenschappelijk onderzoek.’
‘Verschillende collega’s met wie ik in
2000 ben begonnen, zitten tegen hun pen
sioen. Zij worden vervangen door jonge rat
tenvangers, al merk ik dat de jeugd veel
minder geïnteresseerd is dan vroeger. Dat
vind ik spijtig, want het is een mooie job en
we hebben een aantrekkelijk statuut. Het
feit dat er tegenwoordig nog zo weinig mus
kusratten zijn, is gek genoeg ook een pro
bleem. Hierdoor kunnen we aan nieuwelin
gen moeilijk de kneepjes van het vak leren,
want hun leerschool is de dagelijkse prak
tijk. Daarom sturen we altijd een jongere
collega mee als er ergens nog eens muskus
ratten worden gesignaleerd.’

