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Moeten we met het gebruik van plantenvergiften in onze bossen het
moeras, waarin land- en tuinbouw zijn geraakt, ook over de bossen uitbreiden ? De suggestie van J. R. Beversluis in het Ned. Boschbouw-Tijdschrift Sept. 1953 lokt een waarschuwing uit.
De Wageningse phytopatoloog Dr Briejèr heeft zich bezorgd afgevraagd, of wij met de veelzijdige bestrijdingen in land- en tuinbouw wel
op de goede weg zijn. Voor het ogenblik ziet hij geen uitweg. De „economie" is de robot, die ook hier de baas speelt over het geweten. De wetenschap blijft een verpersoonlijkt optimist ten aanzien van het kwaad, dat
zij zelf aanricht. Kwaad ?
Prof. Braun, hoogleraar in de phytopatologie aan de landbouwhogeschool in Bonn, heeft op de Hochschultagung te Bonn in Aug.—Sept.
1950 betoogd, dat de officiële lijst van de Biologische Bundesanstalt für
Pflanzenschutzmittel in 1944 reeds 250 bestrijdingsmiddelen noemde;
in 1948: 600; in 1949 ruim 900. — De Tuinbouwgids van 1951 vermeldt
er ongeveer 500. (Gegevens overgenomen uit een artikel van K. de Boer
in het Orgaan van de Ned. Vereniging tot Bevordering van de biologisch-dynamische Landbouwmethode, April 1951).
D e kwaliteit van elk bestrijdingsmiddel wordt in de eerste plaats beoordeeld naar zijn vernietigend effect op het bestreden object. D e neveneffecten en de nawerkingen in en buiten het object zijn veelal moeilijk en
slechts op lange termijn wetenschappelijk vast te stellen. De algemene
controle kan de snelle ontwikkeling van de vergiftenindustrie niet bijhouden.
Beversluis geeft zelf een voorbeeld, waardoor wij tot voorzichtigheid
met het ingrijpen in de bossamenleving worden gemaand. Hij ziet de
Amerikaanse eik in „de vele oppervlakten" als )f een parasiet, een moloch
en een hydra". Toen de Am. eik door velen met enthousiasme werd ingehaald, kon niemand vermoeden, dat hij na jaren door een bosbouwer zo
gekwalificeerd zou worden, al moge deze kwalificatie wat te hard zijn
uitgevallen. D e vlotte teelt en groei van de Am. eik charmeerde. D e nawerkingen van zulk een gemakkelijk observeerbare intrigant hebben veel
studie en discussie nodig gemaakt. Veel moeilijker zijn te doorgronden
de nawerkingen van kunststoffen in de organismen en in hun omgeving.
W i j weten maar al te goed, hoe in ons eigen lichaam »verraderlijke" gevolgen kunnen optreden door het opnemen van „vreemde" stoffen. De
mens moet zichzelf toch veel beter kunnen waarnemen, dan andere objecten. Het bos is een levensgemeenschap ! Gaan wij op goed geluk en
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uit simplistische overweging in een levensgemeenschap met vergiften te
werk, dan blijkt dat bijna altijd een barbarisme.
W e kunnen drommels goed weten, dat de mens in de levende natuur
veel op zijn geweten heeft. Weten de bosbouwers nog niet, dat de mens
door zijn langzaam en roekeloos ingrijpen in de levende Schepping onmetelijke woestijnen deed ontstaan ? De lezing van het boek „Our
plundered Planet" van Fairfield Osborn (Faber and Faber Ltd. London)
zij de alles bestrijdende optimisten aanbevolen. Lees ook van Rachel L.
Carson „ T h e Sea around us" (Oxford University Press, N e w York,
1951), waarin van vele menselijke maatregelen, die heel wat onschuldiger waren dan het werken met vergiften, de verschrikkelijke gevolgen
zijn beschreven.
Eigenlijk zou het goed zijn hier veel meer uit het artikel van D é Boer
aan te halen. Misschien hebben veel lezers van deze waarschuwing het
te druk om van het gehele artikel van D e B. kennis te nemen.
D e leiders van het Bosbouwproefstation T . N . O . mag ik op het hart
binden: graaf U w putje niet in het moeras der vergiften. Denk nog eens
na over U w plan volgens de „Noot der Redactie", om te zoeken naar
,,alles dodende middelen" „voor de bestrijding van de opslag op wegen
en sleuven"; Het is al erg genoeg, dat een enorme industrie zich toelegt
op de vervaardiging van insecticiden en plantenvergiften. D e economen
in de bosbouw zullen waarlijk hulp genoeg vinden bij die industrie en
haar handelsreizigers voor het verdelgen van alles, waarvan zij menen
schade te ondervinden.
Het Bosbouwproef station moge zich aan opbouwend werk wijden.

