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Bestrijdingsmiddelen zijn onmisbaar geworden

Door Prof Dr. R. van der Veen

In Het Vogeljaar van juni 1963 komen twee artikelen voor van de

hand van K.Z., die een felle aanklacht behelzen tegen het toepassen

van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Het eerste gaat

over de gevolgen van het vergiftigen van vogels met behulp van de

meest vergiftige van deze middelen, het tweede over een pas ver

schenen boek van Rachel Carson. Aangezien wij allen niet alleen

natuurbeschermers, maar tevens leden zijn van de maatschappij, is

het nodig om dergelijke problemen zo breed mogelijk te zien. Anders

vervalt men zo gemakkelijk in een campagne waarin alleen gevoels-

argumenten een rol spelen. Het boek „Silent Spring” heeft reeds zeer

vele gemoederen in beweging gezet. Het is zeer suggestief geschre-
ven, komt met feiten en geeft een gevoel van realiteit aan de vage

angst van het zich bedreigd voelen, die bijna ieder met zich mee-

draagt.
Het boek geeft inderdaad een opsomming van fouten en mislukkingen
uit een periode van ongeveer vijftien jaren, zoals de heer K. Z.

schrijft. Daarmede is het eigenlijk bestempeld als een boek om „lering
uit te trekken”, zoals men ook lering trekt uit de analyse van de oor-
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Waarom wil R. Carson dat dan wel doen als het de chemische bestrij-
ding van ziekten en plagen in de landbouwbetreft?

Teneinde zo goed mogelijk de natuur te beschermen is het noodzake-

lijk de oorzaken, die de natuur bedreigen, zo juist mogelijk te zien.

Als we ons tegen de chemische bestrijding van ziekten en plagen in

de landbouw willen keren dan is het gewenst enig inzicht in de nood-

zaak van bestrijding te hebben.

De basis van het hele probleem ligt bij de niet te stuiten bevolkings-
toename op deze wereld. Natuurbeschermers wijzen vaak de industrie

als de grote vijand van de natuur aan, maar de industrie is alleen

maar een gevolg van de bevolkingsaanwas. Met het toenemen van

de bevolking ging steeds meer na:;:ur verloren. Vele diersoorten

verdwenen daardoor, soms plaatselijk, soms geheel. En nog steeds

worden grote stukken ongerepte natuur ontgonnen. Door de grotere

arealen cultuurgewassen worden de ziekten en plagen steeds feller:

door de concurrentie wordt de boer gedwongen zoveel mogelijk pro-
duct van zijn land te krijgen. Het gevolg is geweest de mechanisatie,

kunstmestgebruik en chemische ziektebestrijding. Indien men deze

laatste niet zou toepassen, dan zou men in Europa en Amerika zeker

kunnen rekenen op niet meer dan een kwart of een derde van de

huidige opbrengst.
Dit betekent dat men dan 3 X zoveel hectaren zou moeten ontginnen.
En laten we ons eens voorstellen wat er dan van de vrije natuur zou

overblijven. De beste wijze om nog iets van onze natuur over te hou-

den lijkt me om met de landbouwer en de overheid samen te werken,

opdat met het grootste effect voor de landbouwer de geringste schade

aan de vogelstand en de overige natuur gedaan wordt. Als men

onbevooroordeeld nagaat, welke gevaren de normaal bij onze boeren

toegepaste bestrijdingsmiddelen voor de vogels inhouden dan valt dit

nog wel mee. Om te beginnen de twee grote boosdoeners van Rachel

Carson, DDT en parathion. De DDT heeft in de USA plaatselijk de

roodborstlijsters vrijwel uitgeroeid. Dit kwam door een zeer ondes-

kundige grootscheepse toepassing, waartegen velen zich ook verzet

hebben. Men heeft er veel door geleerd.

Ook in Nederland wordt veel DDT gespoten tegen allerlei insektcn-

plagen. Ook hier zijn merels en andere lijsters die zich met regen-

wormen voeden. Doch er is bij mijn weten nog geen melding gemaakt

van een catastrophale achteruitgang van de merelstand. En bij een

redelijke toepassing van DDT zal dit ook niet gebeuren.

Dan het inderdaad zeer giftige parathion. Overal in ons land worden

boomgaarden met deze stof bespoten. De concentratie ligt echter zeer

laag. Als vogels door deze bespuitingen zouden kunnen doodgaan,
dan zou het een gewoon verschijnsel zijn dat direct na zo'n bespuiting
de boomgaard bezaaid zou liggen met dode vogels. Het is immers een

zaken van vliegtuigongelukken en auto-ongevallen. Niemand zal uit

zulk een opsomming de conclusie trekken dat hier de industrie het

verwijt treft, dat ze steeds maar doorgaat met vliegtuigen en auto-

mobielen bouwen om de toch al zo grote winst nog groter te maken

en daarmede dus argeloze burgers aan steeds toenemende gevaren

bloot te stellen.
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vergif dat snel werkt en zich niet ophoopt in het lichaam. Dit is echter

niet het geval.
Wel kan men talrijke dode, door parathion vergiftigde vogels vinden,

doch die zijn practisch altijd het slachtoffer van bewuste vergiftingen
door uitleggen van vergiftigd zaad. Dit is wettelijk verboden en kan

dus op één lijn gesteld worden met stroperij. Alleen een strenger
toezicht kan dit euvel verminderen.

In het eerste van de beide hier besproken artikelen uit „Het Vogel-
jaar” wordt gemeld dat Dr. Mörzer Bruijns schat dat de vergiftiging
van vogels in ons land aan ongeveer 200.000 vogels het leven heeft

gekost. Dit is ongetwijfeld een groot aantal. Als we dit echter ver-

gelijken met het aantal dat jaarlijks wordt geschoten en wordt dood-

gereden door het snelle verkeer, dan zou het me niet verwonderen

als dat aantal nog veel groter zou zijn. En dan denken we nog niet

aan de zeer talrijke broedsels, die aan eekhoorns. vlaamse gaaien en

eksters ten offer vallen.

Een ander aspect dat de achteruitgang van een aantal vogelsoorten
door het gebruik van insecticiden in land- en tuinbouw ten gevolge
heeft, wordt vaak weinig belicht. Dit is het feit dat de vermindering
van het aantal insekten in bouwland en boomgaarden, die onherroepe-

lijk aan het gebruik van insecticiden verbonden is, voor de insekten-

eters onder de vogels plaatselijk een grote vermindering van het

voedsel betekent. Er zullen dan veel minder broedsels tot volwassen-

heid gebracht kunnen worden.

Maar nu is het natuurlijk de vraag of dit argument door de vogel-
liefhebbers als een bruikbaar argument naar voren gebracht kan

worden. Met het ontginnen en bebouwen van terreinen door de mens,

ook zonder toepassing van chemicaliën, worden altijd verschuivingen
in vogelsamenstelling gebracht; ook wel eens ten gunste van een aan-

tal soorten. Men denke maar eens aan huismussen, merels en

spreeuwen.
De chemische bestrijding van ziekten en plagen in de landbouw zullen

wij moeten accepteren, daar het een zeer noodzakelijke ontwikkeling
is. Zoals met elke nieuwe wetenschappelijke ontwikkeling het geval
is, worden er fouten gemaakt maar indien men deze fouten gebruikt
als argument om de ontwikkeling tegen te houden maakt men een veel

grotere fout.

Beter is het om de fouten te analyseren en ervan te leren.

Als Miss Carson zegt: „Ik wil helemaal niet beweren, dat chemische

bestrijdingsmiddelen nimmer mogen worden gebruikt,” dan mogen

we toch wel constateren, dat haar boek uitsluitend één felle aanklacht

is tegen dit gebruik.
En als zij daaraan toevoegt: „Ik ben alleen van mening dat wij ver-

giftige en biologisch zeer werkzame chemicaliën in handen hebben

gegeven van mensen, die niet of nauwelijks beseffen, welke gevaren

erin schuilen”, dan kan hetzelfde gezegd worden van auto’s, gas en

electriciteit om niet te spreken van de jachtgeweren, waarmede vooral

in Amerika, talrijke zoogdier- en vogelsoorten geheel zijn uitgeroeid.
De gevaren die de chemische bestrijding van ziekten en plagen in de

landbouw met zich medebrengt, zijn in ons land (en in vele andere
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landen) aan strenge wettelijke banden gelegd; juist omdat men een

aantal gevaren wel onderkent.

Er is een bestrijdingsmiddelenwet die eist, dat bestrijdingsmiddelen

pas toegelaten mogen worden als ze de in hun aanbeveling geclaimde

werking inderdaad hebben en bij de voorgeschreven wijze van toe-

passing geen gevaren opleveren.
Professor Van Genderen, die jarenlang het onderzoek aan het Rijks
Instituut voor Volksgezondheid leidde, zegt dan ook; ,,Ik meen te

kunnen concluderen, dat het sombere beeld, dat Rachel Carson in

haar boek Silent Spring over de toxicologische gesteldheid in de

landbouw geeft, voor ons land niet van toepassing is."

De fouten, die Miss Carson voor haar boek bijeengebracht heeft,

mogen voor de leek geheel nieuw zijn; voor de insiders en dus ook

voor hen, die mede beslissen over al dan niet toelaten van nieuwe

chemische middelen waren deze fouten bekend. Zij droegen dus bij
in de overwegingen, die tot toelating en wijze van toepassing geleid
hebben.

Men doet van overheidswege het uiterste om de veiligheid bij de

chemische ziektebestrijding te garanderen. De heer K. Z. vraagt

om het gebruik van niet „absoluut veilige" middelen achterwege te

laten. Laten wij ons realiseren, dat niets absoluut veilig is, ook suiker,

keukenzout, vitaminen of wat dan ook. Een „te veel” geeft altijd scha-

delijke gevolgen. En de overheid tracht ervoor te waken, dat de con-

sument geen „te veel" kan krijgen van de bestrijdingsmiddelen.
Daarom is het jammer, dat zowel Miss Carson, als de heer K. Z.

schrijven, dat er aanwijzingen zijn voor schadelijke gevolgen in het

menselijk lichaam en dat het aantal van deze aanwijzingen toeneemt.

Het ware beter deze aanwijzingen duidelijk aan de kaak te stellen,

opdat een wetenschappelijk onderzoek de juistheid ervan kan vast-

stellen, en men er rekening mee kan houden. Ik wil hier nog enkele

aanhalingen van Miss Carson geven, die tekenend zijn voor haar

instelling bij het schrijven van haar werk.

„This is an era of specialists, each of whom sees his own problem and

is unaware or indifferent to the larger frame into which it fits."

Het lijkt me dat Miss Carson met het schrijven van haar boek zich

duidelijk in de rij van deze „specialisten met oogkleppen” geschaard
heeft.

Verder: „It is also an era dominated by industry, in which the right
to make money, at whatever cost to others, is seldom challenged".
De industrie en de toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen is,

zeer terecht, sterk aan banden gelegd door de wetgeving en door de

instanties die toezicht moeten houden op de uitvoering van die wet-

geving.
Tenslotte: „As things stand now, we are little better off than guests
of the Borgias”.

Hiertegenover wil ik stellen een uitspraak van Dr. Briejèr, directeur

van de Plantenziektenkundige Dienst, maar tevens ook een van hen,

die Miss Carson als medestander aanhaalt. Dr. Briejèr schrijft in het

„Maandblad voor het land- en tuinbouwonderwijs” het volgende:
„Men leest soms dat in boomgaarden karrevrachten vergif worden
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gespoten en dat appels vergifbollen zijn. Laat ons dit eens bezien in

verband met DDT. Op zo’n boom blijft hoogstens 15 gram DDT

achter, voor het allergrootste deel op de bladeren, slechts een klein

percentage blijft op de vruchten. Dit blijft er echter niet opzitten.

Regen, zon en wind doen hun werk, waardoor die milligrammen
verdwijnen. Het is bovendien verboden later dan vier weken voor de

oogst met DDT te sproeien. Onder Nederlandse omstandigheden is

het dan ook praktisch zeker dat alle resten van het bestrijdingsmiddel
zijn verdwenen voordat de producten de consument bereiken. Dit

wordt echter niet zo maar aangenomen. Er is een voortdurende con-

trole, waarbij monsters van groenten en fruit worden onderzocht op
de eventuele aanwezigheid van spoortjes bestrijdingsmiddelen!”
Iemand die een lans breekt voor het standpunt van Miss Carson is

Prof. R. L. Rudd uit California (Consumer Bulletin, April 1963).

Hij houdt ook een vurig pleidooi tegen de chemische insectenbestrij-
ding en neemt daarbij een standpunt in, dat ik ook meen te beluisteren

in het artikel van de heer K. Z.

Hij verklaart: „We are plagued by overproduction, not under-

production. This is the production fetish, a false god to which are

sacrificed a host of other secondary values."

Al worden er bij ons komkommers doorgedraaid, dan wil dat niet

zeggen, dat er op deze wereld een te veel aan voedsel is.

En dan ten slotte: waarom al deze bestrijdingen in de landbouw?

Men leest zo vaak, dat er vroeger toch ook appels te krijgen waren.

De ouderen onder ons zullen zich wellicht herinneren, dat de appels,
die de groenteboer ons bracht, allemaal schurftvlekken vertoonden

en dat er bijna altijd een zeker percentage wormstekig was. De tegen-

woordige huisvrouw zou ze zó niet meer willen kopen en de boer niet

meer willen kweken, omdat bovendien zijn totale oogst heel wat lager
zou zijn.

Het adres van de schrijver luidt: Prof. Dr. Ff. v. d. Veen, Nieuwe Bussumerweg 244,
Huizen (N.H.)

NASCHRIFT: Noch Rachel Carson, noch K. (o) Z.(weeres) zijn zo kortzichtig,
dat zij zich tegen elk gebruik van bestrijdingsmiddelen verzetten. Doch zij zijn diep
verontrust door ernstige fouten, die in het verleden werden gemaakt en vrezen,

dat ook nu nog de kennis vaak tekort schiet, om er gerust op te kunnen zijn dat

deze fouten in de toekomst niet meer zullen voorkomen.

Inderdaad geeft Rachel Carsons boek een opsomming van de vele gemaakte fouten,
zonder ook melding te maken van de grote voordelen, die de bestrijdingsmiddelen
tevens hebben opgeleverd. Maar me dunkt, deze voordelen zijn nu toch wel jaren-
lang door de publiciteitsdiensten van de chemische industrie opgesomd. Rachel

Carson toont ons nu de keerzijde van die zo glimmend gepoetste medaille.

Prof. Van der Veen noemt de iepziektebestrijding, waarvan de roodborstlijsters de

dupe werden een „zeer ondeskundige" toepassing, „waartegen velen zich ook

verzet hebben”. Doch dit verzet kon toch niet verhinderen, dat die zeer ondes-

kundige toepassing jarenlang werd voortgezet.
Prof. Van der Veen citeert ook met instemming Prof. Van Genderen,; die in zijn

inaugurele rede verklaarde dat Rachel Carsons sombere beeld „voor ons land niet

van toepassing is". Hieruit volgt echter noch, dat het een onjuist beeld is van

hetgeen in de Ver. Staten is gebeurd, noch dat we ons nu ten aanzien van de

situatie in Nederland in het geheel geen zorgen behoeven te maken. Zelfs is het zo,

dat Prof Van Genderen een dergenen is, die naar aanleiding van mededelingen over
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de „conferentie van Cambridge” contact met „Vogelbescherming" heeft opgenomen

en zijn medewerking toezegde voor nader onderzoek.

Waarschijnlijk zal Prof. Van der Veen de eerste zijn om toe te geven,
dat

nog
veel

en nauwgezet onderzoek moet worden verricht. Bij voorkeur
— en daarmee bedoel

ik niets onvriendelijks —
door van de bestrijdingsmiddelen producerende industrie

onafhankelijke onderzoekers. Niet om aan te tonen dat bestrijdingsmiddelen ver-

werpelijk zijn, doch slechts om vast te stellen, welke middelen bij normale

toepassing geen gevaar opleveren.
Als blijkt dat een aantal thans gebruikte middelen wel ernstige gevaren voor flora

en fauna (en wellicht ook de mens) oplevert, lijkt het wel gewenst het gebruik te

staken. Waarbij dan wel tegelijkertijd een verwoed onderzoek zal worden ingezet

om het nuttige effect, dat zij onomstotelijk ook hadden, met andere ongevaarlijke
middelen te bereiken.

Want wie nu toch nog beslist de industrie als de grote boosdoener zou willen zien,

dient te bedenken, dat het deze industrie zelfs zuiver commercieel gezien niet onver-

schillig zal laten, of zij gevaarijke, dan wel ongevaarlijke middelen verkoopt, terwijl
we gerust mogen aannemen dat deze industriëlen zoveel verantwoordelijkheids-
gevoel bezitten, dat zij nare gevolgen van het gebruik van hun produkten niet met

een schouderophalen afdoen. Het zou wel eens kunnen zijn dat juist dit verant-

woordelijkheidsgevoel er oorzaak van is, dat het boek van Rachel Carson zo'n

schok veroorzaakt heeft. Een dergelijk gevoel heeft ook al eens geleid tot instelling
van de Nobelprijzen!
Het zou dan ook kortzichtig zijn, als industrie en natuurbeschermers als kemphanen

tegenover elkaar gingen staan. Nauwe samenwerking kan daarentegen voor beide

alleen maar voordelen bieden. K. Z.


