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Rachel Carsons Silent Spring

Het aantal muggen verminderde aanvankelijk zeer bevredigend, maar

in 1954 leek het gewenst de behandeling te herhalen. Nu werd één

deeltje DDD op vijftig miljoen delen water toegevoegd. De mugge-

plaag leek hiermee voor goed bezworen.

In de winter van 1954/1955 moest men vaststellen, dat van de western

grebe (een futesoort, die in groot aantal op het meer broedde en

overwinterde) tientallen exemplaren stierven. Weldra werden meer

dan honderd dode vogels geteld.
Inmiddels bleken de mugjes taaier te zijn, dan men had verwacht en

in 1957 werd voor de derde maal DDD aan het water toegevoegd,
wéér slechts in een concentratie van 1 op 50 miljoen. Opnieuw wer-

Een kleine honderdvijftig kilometers ten noorden van San Francisco

ligt in de bergen Clear Lake. Een in tegenstelling met de naam nogal
troebel meer, dat zeer geliefd was bij hengelaars. Het had echter één

belangrijk nadeel: in bepaalde tijden van het jaar zwermden er miljoe-

nen mugjes (Chaoborus astictopus). Mugjes, die weliswaar niet ste-

ken, maar wie wel eens de Camargue of Lapland heeft bezocht weet

hoe hinderlijk zelfs niet-stekende mugjes kunnen zijn.
Het is dus begrijpelijk, dat men de tijdens de oorlog ontwikkelde che-

mische insektenbestrijdingsmiddelen aangreep, om te trachten Clear

Lake van zijn overlast van muggen te bevrijden. De actie werd zeer

zorgvuldig voorbereid. Men berekende de inhoud van het meer en

besloot in 1949 een zodanige hoeveelheid DDD aan het water toe te

voegen, dat er op elk deeltje DDD zeventig miljoen deeltjes wa-

ter waren. In Rotterdam zeggen ze dan: „Een lood koffie in de Waal-

haven en nog een sterk bakkie!”
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den vele dode futen gevonden en toen iemand op
de gedachte kwam,

deze eens nauwkeurig te onderzoeken, bleek dat het vetweefsel van

de dode vogel wel 1600 delen per miljoen DDD bevatte!

Toch was de maximum concentratie van DDD in het water nooit meer

dan 1 op 50 miljoen geweest. Maar in het water was een kringloop

begonnen, die eigenlijk geen enkele bioloog behoeft te verbazen. Het

plankton, de kleinste in het water levende organismen, bleek 5 deeltjes

per miljoen DDD te bevatten (al 25 maal zoveel als de maximum

concentratie in het water van het meer). In de vissen, die zich met dit

plankton voedden, bleek de concentratie reeds 40-300 deeltjes per

miljoen te bedragen. En de vleeseters onder de vissen hadden een

nog hogere concentratie, één zelfs van 2.500 deeltjes per miljoen.
Ook de western grebes voeden zich met vis en het is begrijpelijk, dat

ook in hun lichamen het bestrijdingsmiddel zich had opgehoopt.

Men deed nog merkwaardiger ontdekkingen. Kort nadat voor de

laatste keer DDD aan het water was toegevoegd, was er in dit water

al geen spoor meer van terug te vinden. Maar het vergif was niet

verdwenen. Het was opgenomen door de organismen, die in het meer

leefden. Zelfs 23 maanden na de laatste toevoeging van DDD bleek

het plankton nog 5,3 deeltjes per miljoen te bevatten. In die bijna twee

jaar waren enige generaties plankton tot bloei gekomen en weer afge-
storven. Maar het vergif, ofschoon niet meer aan te tonen in het

water, was op de een of andere wijze van generatie op generatie over

gegaan. En het was eveneens aanwezig in andere organismen: in vis,

vogels en kikvorsen. En steeds in aanzienlijk hogere concentraties, dan

de oorspronkelijke. De broedkolonies der futen, aanvankelijk ongeveer

1.000 paar, verdwenen nagenoeg. In 1960 waren nog slechts 30 paar-

tjes aanwezig en zelfs deze nestelden waarschijnlijk vergeefs, want

geen enkele jonge fuut werd op het meer gezien, nadat voor het laatst

DDD was toegevoegd.

Toch zou het onredelijk zijn de autoriteiten, die tot de bestrijding van

de muggeplaag besloten, te verwijten dat zij op roekeloze wijze te

werk zijn gegaan. Een concentratie van één zeventig miljoenste of

zelfs van één vijftig miljoenste lijkt toch, op het eerste gezicht, wel aan

de zeer veilige kant.

Wij ontlenen de bovenstaande gegevens aan Rachel Carsons verleden

jaar in Amerika en enige maanden geleden ook in Engeland versche-

nen boek
,,

Silent Spring”. Het bevat aanzienlijk meer van deze voor-

beelden. Daaronder feiten, die voor een deel reeds in vorige jaargan-
gen (o.a. 1960, blz. 17) van Het Vogeljaar zijn vermeld. Wij publi-
ceerden toen een artikel van Prof. George Wallace van de Michigan
State University, over de verontrustende sterfte van roodborstlijsters

tengevolge van toepassing van DDT ter bestrijding van de iepziekte.
Deze bestrijding begon op bescheiden schaal in 1954, doch reeds in

het daarop volgende voorjaar werden dode en stervende lijsters gevon-
den. In 1954 hadden de ongeveer 185 paartjes roodborstlijsters ,

die

toevallig nauwkeurig werden bestudeerd door een student van Prof.

Wallace, die aan een proefschrift over deze vogels werkte, normaal

jongen groot gebracht. Maar in het laatst van juni 1957, drie jaar
nadat de actie was begonnen, kon men in het gehele universiteitspark
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liog slechts één jonge r oodborstlijster vinden en een jaar later schreef

Prof. Wallace: „Op geen enkel tijdstip in de lente en zomer (van

1958) slaagde ik er in ook maar één jonge roodborstlijster1958) slaagde ik er in ook maar één jonge roodborstlijster op het ge-

hele universiteitsterrein te ontdekken en tot nu toe heb ik ook niemand

kunnen vinden, die er wel een zag.’
Toch waren er nog wel (weinig) volwassen roodborstlijsters aanwe-

zig. Maar evenals de futen van Clear Lake, bleken zij het vermogen

om zich voort te planten te hebben verloren. Prof. Wallace stelde

vast, dat zowel de mannelijke als de vrouwelijke voortplantingsorga-
nen hoge concentraties DDT bevatten. Bij tien mannetjes waren dit

hoeveelheden tussen de 30 en 109 delen per miljoen, bij twee wijfjes
151 tot 211 delen per miljoen!

Andere onderzoekers, onder wie Prof. Joseph Hickey (schrijver van

het voortreffelijke boek ,,A Guide to Bird Watching”) van de univer-

siteit van Wisconsin rapporteerden een sterfte van de roodborstlijster

van 86-88 procent in met DDT besproeide gebieden. Een instituut

kreeg zoveel dood gevonden vogels toegezonden, dat men het mate-

riaal niet meer kon verwerken. Niet alleen roodborstlijsters, maar in

totaal 63 soorten!

Toch had men nimmer de iepen met voor vogels dodelijke concen-

traties besproeid. Maar regenwormen, die de afgevallen bladeren der

besproeide iepen verteerden, bouwden hogere concentraties van het

DDT in hun weefsels op en de vogels, die zich met de regenwormen

voedden eveneens, wat tenslotte tot onvruchtbaarheid leidde of hun

dood veroorzaakte. Alweer:
geen roekeloze toepassing van een be-

strijdingsmiddel, maar wèl catastrofale gevolgen.
Want het nare van gechloreerde koolwaterstoffen (zoals men de ver-

giften waartoe DDD en DDT behoren aanduidt) is, dat zij in het

organisme niet worden afgebroken, maar zich, o.a. in de vetweefsels

der voortplantingsorganen opzamelen. Erger nog, zij zijn inmiddels

zelfs reeds in de eieren van vogels aangetroffen. Niet alleen in het

verre Amerika, maar ook reeds in het nabije Engeland.
Een laatste citaat nog uit het boek van Miss Carson. Men weet, dat

de witkopzeearend (de bald eagle) de wapenvogel is van de Verenig-
de Staten. Sommigen kennen wellicht ook het verhaal van Charles

Broley, een bankier in ruste, die zich faam verwierf door tussen 1939

en 1949 meer dan duizend jonge arenden te ringen langs de westkust

van Florida. Toen hij daarmee begon, waren er in dit gebied elk jaar
125 bewoondenesten, waarin jaarlijks een 150 jongen opgroeiden. In

1947 begon het aantal jongen te dalen. Tussen 1952 en 1957 stelde

Broley vast, dat 80 pet. van de nesten geen jongen meer opleverde.
In 1957 waren er nog maar 43 bewoonde nesten. Op 7 daarvan wer-

den in totaal 8 jongen groot gebracht; in 23 nesten werden wel eieren

gelegd, maar dezè kwamen niet uit: op 13 nesten werden wel volwas-

sen arenden gezien, maar deze broedden niet. In 1958 kon Broley in

een strook van 100 mijl slechts één jonge arend vinden en ringen.
Waren er in 1957 nog 43 bewoonde nesten, in 1958 trof Broley op

nog slecchts 10 nesten volwassen arenden aan.

Op de 243 bladzijden van haar boek vermeldt Miss Rachel Carson

vele van dergelijke feiten, niet slechts met betrekking tot sterfte van
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vogels, maar ook van zoogdieren, vissen en andere dieren en ook plan-

ten. Kortom, men krijgt uit haar boek de indruk, dat in vele delen der

wereld toepassing van wat we dan met een verzamelnaam als che-

mische bestrijdingsmiddelen kunnen aanduiden, tot ernstige verstorin-

gen in natuurlijke levensgemeenschappen heeft geleid. Een deskun-

dige, betrokken bij het onderzoek en de produktie van deze middelen

verklaarde onlangs bitter: „Ik geloof niet, dat zij één enkel geval waar

iets mis is gegaan, heeft overgeslagen.”
En nu wordt haar natuurlijk eenzijdigheid verweten. Hoewel zij zelf

ergens heel nadrukkelijk verklaart: ,,lk wil helemaal niet beweren, dat

chemische bestrijdingsmiddelen nimmer mogen worden gebruikt. Ik

ben alleen van mening, dat wij vergiftige en biologisch zeer werk-

zame chemicaliën in handen hebben gegeven van mensen die niet of

nauwelijks beseffen, welke gevaren er in schuilen.”

Toegegeven: haar boek is een opsomming van alle fouten en misluk-

kingen uit een periode van ongeveer vijftien jaar. Maar deze fouten

en mislukkingen zijn dan ook wel zo ernstig, dat we het alleen maar

kunnen toejuichen, dat zij ze bijeen heeft gebracht.
Men heeft Miss Carson geëmotioneerdheid verweten. Maar wie, die

haar boek onbevooroordeeld leest, kan een gevoel van huivering on-

derdrukken bij het besef, dat zelfs zeer zorgvuldig voorbereide expe-

rimenten met belachelijk lage concentraties van deze vergiften tot on-

voorziene slachtingen van gehele diergemeenschappen hebben geleid?
Het gebruik van pesticiden, fungiciden, groeistoffen, onkruidbestrij-
dingsmiddelen heeft onweerlegbaar geleid tot hogere opbrengst van

land- en tuinbouwprodukten, verbetering vaak ook van het uiterlijk
dier produkten en het is nauwelijks denkbaar, dat een invididuele

boomkweker of tuinder zonder toepassing ervan de concurrentie zou

kunnen volhouden.

Maar het boek van Miss Carson werpt de vraag op, of deze winst in

vele gevallen niet te duur wordt gekocht. En vooral, of we altijd wel

weten wat we doen. De ongetwijfeld deskundige bij de produktie van

deze middelen betrokkenen zullen zich haasten ons te verzekeren, dat

zij al lang lering hebben getrokken uit de feiten, die Miss Carson nu

bijeen heeft gebracht. Maar zij waren er immers ook zeker van, dat er

geen gevaar dreigde, toen de door haar gewraakte bestrijdingscam-

pagnes werden ingezet? Dat er geen gevaar kon dreigen? Tot de

feiten het tegendeel aantoonden,

Men heeft mij verzekerd, dat toepassing van deze stoffen noodzake-

lijk is ter verhoging van de produktie, nodig om een snel groeiende
wereldbevolking te voeden. Maar wij weten immers allemaal, dat deze

hogere produktie maar al te vaak resulteert in een overproduktie, die

zelden of nooit aan ondervoede volken ten goede komt?

Trouwens, Miss Carson vraagt niet, het gebruik van chemische bestrij-
dingsmiddelen geheel te staken. Zij vraagt slechts, en ieder zinnig
mens zal haar (gezien de zeer reële gevaren) bijvallen, de gevolgen
op lange termijn ernstig te bestuderen en het gebruik van niet absoluut

veilige middelen achterwege te laten. Iets, waar we allemaal belang
bij hebben. Want al zijn er nog betrekkelijk weinig gegevens bekend

over schadelijke gevolgen voor het menselijk lichaam, er zijn aanwijzin-
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gen in deze richting en hun aantal neemt toe.

Miss Carson is geen wat sentimentele juffrouw, die een terug naar

de natuur wil preken, zoals een klaarblijkelijk zeer slecht ingelichte
recensent van een Nederlands weekblad suggereerde. Zij is een aca-

demisch gevormd biologe, die o.a. (van 1936 tot 1952) werkzaam is

geweest bij de U.S. Fish and Wildlife Service, een instituut dat min

of meer kan worden vergeleken met ons R.I.V.O.N. Zij weet dan ook

drommels goed waarover zij schrijft en wat zij schrijft. Zij is terdege

op de hoogte met de ecologie, de jonge twijg der biologie die zich

bezig houdt met de bestudering van de onderlinge relaties van planten

en dieren. Haar hele boek is dan ook in feite een pleidooi voor een

ecologisch verantwoorde benadering van het probleem.
Dat zij tevens een heel knappe schrijfster is, bewees vooral het succes

van haar boek „The Sea Around Us", dat een bestseller werd die in

30 talen werd gepublieerd. Dat zij haar welversneden pen thans ge-

bruikt heeft voor een onderwerp, dat het welzijn en wellicht zelfs de

toekomst der mensheid zeer nauw raakt, kunnen wij alleen maar toe-

juichen. Dat het pijnlijk is voor hen, wier fouten zij moet vermelden,

is begrijpelijk, maar mag beslist geen aanleiding zijn deze feiten te

bagatelliseren. Het is goed, dat zij thans algemene bekendheid krijgen,

opdat wij met te meer klem kunnen eisen, dat er zorgvuldiger over

ons welzijn en onze natuur worde gewaakt. De feiten bewij-
zen, dat dit in het verleden niet altijd voldoende is gebeurd en men

kan zich daarvoor niet verontschuldigen door het bijeen brengen en

toelichten van die feiten nu tendentieus en geëmotioneerd te noemen.

Liever hadden wij de verzekering verwacht, dat herhaling van deze

vergissingen in de toekomst uitgesloten zal zijn.
K.Z.

Rachel Carson: Silent Spring. Hamish Hamilton, London 1963. Prijs geb. 25s.


