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Dit boek van Jameson leest als een ge-
schiedenis van de milieu- en natuur- 
bescherming in Engeland sinds 1962. 
Het is een uitermate goed geschreven en 
uitstekend gedocumenteerd journalistiek 
relaas. Jameson is een Britse weten-
schapsjournalist die schrijft voor The 
Guardian, The Ecologist, Africa Geo-
graphic, Birdwatch en andere tijdschrif-
ten. Hij is ook columnist en scriptschrij-
ver voor de BBC. Aan zo iemand kun je 
een populairwetenschappelijk boek over 
natuurbescherming gedurende de 50 jaar 
sinds Dode Lente gerust toevertrouwen. 
Wel valt op, als je de twee boeken achter 
elkaar leest, dat Rachel Carsons origineel 
diepgaander is en ondanks het pamflet-
tistisch karakter, zoals sommigen het  
genoemd hebben, wetenschappelijker. 
Jamesons boek is uit de aard van de opzet 
wat losser, maar ook oppervlakkiger.

De auteur vertelt de geschiedenis 
vanuit de Britse Vogelbeschermingsor- 
ganisatie de Royal Society for the Protec-
tion of Birds (RSPB). Deze club is opge-
richt in 1898, maar de toename van haar 
invloed en ledental (van 10.000 naar meer 
dan één miljoen) vond plaats tijdens de 
periode waar Jameson over schrijft. Een 
paar jaar geleden had hij bij een grote  
opruiming van het RSPB-hoofdkantoor 
een groezelige verzameling boekjes veilig 
gesteld die getiteld waren ‘Bird Notes’. 
Dit bleek een maandelijkse nieuwsbrief 
te zijn die de vereniging tot in de jaren 
zestig uitgaf en die een goede reconstruc-
tie mogelijk maakte van de dramatische 
gevolgen van het gebruik van persistente 
pesticiden voor de vogelstand in het  
Engelse landschap. De RSPB ontving grote 
hoeveelheden dode vogels, vergiftigd of 
om andere redenen gestorven, die op  
residuen van bestrijdingsmiddelen on-
derzocht werden. Het meest bekend is 
natuurlijk het bijna geheel verdwijnen 
van de slechtvalk, veroorzaakt door het 
slechte broedsucces dat bepaald werd 
door de effecten van DDT en zijn meta-
bolieten op de hormoonhuishouding en 
het calciummetabolisme. Maar Jameson 
vertelt ook hoe ernstig de directe vergifti-
gingen waren bij zangvogels die massaal 
het leven lieten na consumptie van zaai-
zaad behandeld met insecticiden.

Toch blijkt uit het boek ook dat de 
pesticidenvergiftigingen indertijd niet  
direct de knop omdraaiden bij het grote 
publiek. De verschrikkelijke beelden van 
besmeurde vogels bij grote olierampen, 

zoals met de Torrey Canyon in 1967 en de 
Amoco Cadiz in 1978 hebben een groter 
effect gehad. Ook was in de jaren zestig 
en zeventig van de vorige eeuw een  
ander belangrijk strijdpunt van de RSPB 
actueel, namelijk het verzet tegen het 
weghalen van heggen en bomenrijen uit 
het Engelse agrarische landschap.

Een aardig aspect van Jamesons stijl 
is dat hij de geschiedenis van de natuur-
bescherming dateert met mijlpalen uit de 
politiek en de popmuziek. Voor iemand 
als ik, die de hele periode bewust heeft 
meegemaakt, leidt dat tot interessante 
vervormingen van de tijd. Zo had ik ge-
zworen dat het uitkomen van Mr. Tam-
bourine Man van The Byrds zeker een 
paar jaar eerder viel dan het verschijnen 
van Rachel Carsons boek, maar in wer- 
kelijkheid was het twee jaar later.

Het einde van het boek van Jameson 
brengt gemengde gevoelens. De slecht-
valk, symbool van natuurlijk herstelver-
mogen, is terug en is zelfs in het centrum 
van Londen een algemene verschijning 
geworden. De kwartelkoning, in het begin 
van de jaren 1960 vrijwel uitgestorven, 
broedt weer in het zuiden van Engeland. 
Maar tegelijkertijd spreekt hij ook zijn 
zorg uit over de huidige verarming van  
de vogelstand van de Britse Eilanden. Op 
veel plaatsen zijn kieskeurige vogels als 
nachtzwaluw, boomleeuwerik, ringmus 
en boompieper uiterst zeldzaam gewor-
den, terwijl het gemis van algemene  
vogels als fitis en huismus steeds vaker 
opvalt. Het ochtendkoor is dunnetjes ge-
worden, mist volume en diversiteit aan 
stemmen. Het is geen dode lente en de 
oorzaken zijn anders dan ten tijde van 
Rachel Carson, maar toch blijft er na  

lezing van het boek van Jameson een be-
klemmend gevoel over. Dat gevoel wordt 
treffend onder woorden gebracht door de 
moeder van de auteur die midden in een 
gesprek opeens treurig opmerkt dat ze  
in de rivier naast haar huis in de heuvels 
van Zuid-Schotland nooit meer water-
spreeuwen ziet.

Nico M. van Straalen
Vrije Universiteit Amsterdam

Roger Meiners, Piere Desrochers & Andrew 

Morriss (eds.) 2012

Silent Spring at 50, the false crises of 
Rachel Carson
Cato Institute, Washington DC. 364 pp.  
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Even was ik van mijn stuk toen ik het 
boek ‘Silent Spring at 50’, met als onder- 
titel ‘the false crises of Rachel Carson’, 
onder ogen kreeg. Werd één van de ico-
nen uit de begintijd van mijn studie bio-
logie van haar voetstuk geblazen, of ging 
het hier om een ietwat ‘valse’ poging om 
een belangrijk, signalerend boek in dis-
krediet te brengen?

De achterflap leerde mij dat het boek 
wordt uitgegeven door het Cato Institute 
in de US, een ‘libertarian policy research 
foundation dedicated to broadening the 
parameters of policy debate to allow 
consideration of more options that are 
consistent with the traditional American 
principles of limited government, indi-
vidual liberty and peace’. Ik citeer dit zo 
volledig, opdat men mij niet kan verwij-
ten de bron geen recht te doen en opdat 
men weet uit welke hoek de wind waait. 
De auteurs en redacteuren van het boek 
komen vrijwel allemaal uit de hoek van 
economie en wetgeving/beleid; slechts 
één auteur is ecoloog. 

Wordt een dergelijk boek daarmee per 
definitie veroordeeld tot minder interes-
sant? Zeker niet, want het is juist bij een 
icoonboek als ‘Silent Spring’ nuttig om in 
retrospectief nog eens kritisch te kijken 
naar de waarde van boodschap en onder-
bouwing in de huidige situatie. Dan moet 
je echter wel een volledig en evenwichtig 
oordeel geven en niet de toenmalige visie 
(van Carson) afzetten tegen de huidige 
kennis van zaken (vanuit Cato-perspec-
tief). Bovendien moet je je onthouden 
van kwalificerende toevoegingen en ob-
jectieve teksten niet ontsieren met bij-
zinnen en bijwoorden waar een zweem 
van verdachtmaking aan hangt. 

Zijn de bezwaren van de verschillen-
de auteurs dan onterecht? In drie delen 
en 13 hoofdstukken worden de histori-
sche context, een aantal inhoudelijke 
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punten van kritiek en de wettelijke en 
beleidsmatige consequenties geschetst. 
Die inhoudelijke kritiek op Carson con-
centreert zich rond: (1) geen aandacht 
voor de positieve consequenties van het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen, (2) een 
te alarmerend verhaal over de gevolgen 
van bestrijdingsmiddelen voor kanker, en 
(3) onvoldoende aandacht voor het feit 
dat in de door Carson beschreven periode 
de aantallen vogels toenamen volgens de 
Audoban Kersttelling.

Wat betreft die aandacht voor de cons 
én pros is Carson’s boek inderdaad vooral 
een luiden van de noodklok tegen het 
ogenschijnlijk gedachtenloos toepassen 
van bestrijdingsmiddelen; een fenomeen 
waar we – met alle huidige zorgvuldige 
toelatingsprocedures – nog steeds alert 
op moet zijn. Het te simplistisch bena- 
deren van de relatie bestrijdingsmid- 
delen-kanker had met de kennis van nu 
beter gekund, al is het opmerkelijk dat 
auteur Roger Meiners van het betreffende 
hoofdstuk vergeet te vermelden dat ook 
de behandeling van kanker momenteel 
veel succesvoller is en bijdraagt aan de 
lagere sterftecijfers. En die cijfers over de 
vogelstand dan? Inderdaad had Carson 
daar in meer detail op in kunnen gaan 
welke vogelsoorten wel en welke niet  
negatief beïnvloed worden door bestrij-
dingsmiddelen. Ondanks de stevige 
woorden van auteurs Pierre Desrochers 
en Hiroko Shimizu in hun hoofdstuk 
‘The Selective Silence of Silent Spring: 
Birds, Pesticides, and Alternatives to Pes-
ticides’, zien zij echter geen kans hun 
zaak hard te maken en met meer te ko-
men dan twee voorbeelden. Terwijl over-
duidelijk is dat de achteruitgang van 
roofvogels in Europa in grote mate kan 
worden toegeschreven aan dieldrin en  
aldrin, en de huidige achteruitgang in de 
vogelstand duidelijk verschillen toont 
tussen soorten van het agrarisch en het 
stedelijk landschap. De bekende EU-stu-
die van Berendse cs (zie ook elders in dit 
nummer) toont een significant verband 
tussen landbouwactiviteit en biodiversi-
teit, maar ook een enorme spreiding 
waardoor plekken met intensieve land-
bouw een relatief hoge biodiversiteit 
kunnen hebben en omgekeerd. Je moet 
dus heel precies kijken wat de situatie  
ter plekke is en welke factoren daar een 
negatieve rol kunnen spelen.

Een vierde voorbeeld van oneven-
wichtige beoordeling geeft hoofdstuk 7 
‘The Balance of Nature and ‘The Other 
Road’; Ecological Paradigms and the Ma-
nagement Legacy of Silent Spring’ van 
ecoloog Nathan Gregory. Na een prima 
beschrijving van de ontwikkeling in het 
denken over natuurlijk evenwicht, volgt 
een lang verhaal over biologische bestrij-

ding. Daarin wordt een eenzijdig beeld 
geschetst met veel aandacht voor ‘alien-
effects’, zonder ook maar enige aandacht 
te besteden aan het succes van biologi-
sche bestrijding in de afgelopen decaden 
en de huidige, nauwgezette beoordeling 
van potentieel te introduceren soorten. 
Meer voorbeelden zijn te halen uit deel 
drie over beleid en beheer, maar dat valt te 
ver buiten de scope van deze bespreking. 

In conclusie ben ik niet van mijn stuk 
gebracht, en staat Rachel Carson voor mij 
nog fier op haar voetstuk als een bege- 
nadigd schrijfster die een breed publiek 
alert heeft gemaakt op het gedachtenloos 
als panacee toepassen van bestrijdings-
middelen. Een terugkijkende beoordeling 
na zoveel jaren vind ik uiterst nuttig, dit 
boek levert daarvoor bruikbaar materiaal, 
maar kijk door de formuleringen heen, 
met de Amerikaanse principes van het 
Cato Institute in het achterhoofd.

Herman Eijsackers
Wagenigen UR

Arnold van Huis, Henk van Gurp & Marcel  

Dicke 2011

Het Insectenkookboek
Uitgeverij Atlas – Amsterdam/Antwerpen.  

192 pp. ISBN 978-90-450-2031-0 (HB)

Dit boek is al weer een jaartje op de 
markt en doet het kennelijk niet zo 
slecht, want voor mij ligt de tweede druk. 
Voor Nederland is, in de rijke kookboe-
kenwereld, het eten van insecten een 
nieuw thema voor zover ik weet, maar 

een korte verkenning op internet met als 
keywords ‘insect coocking/eating’ levert 
al gauw enkele honderden hits. Het komt 
dus niet helemaal uit de lucht vallen. Een 
belangrijk thema in het boek is het inpas-
sen van insecten in het menselijke dieet 
als een minder milieubelastende manier 
om dierlijke eiwitten binnen te krijgen  
en dus als alternatief voor het eten van 
vlees van gewervelde dieren. De koud-
bloedige diertjes hoeven minder te eten 
en poepen minder belastende stoffen uit 
tijdens de productie van eiwit dan koei-
en, varkens en kippen. In grote delen van 
de wereld behoren insecten tot de dage-
lijkse kost, zo leert het boek ons overtui-
gend. In de westerse wereld, vallen er 
echter nog wel wat zieltjes te winnen.

Ondergetekende was tamelijk on- 
bekend met eten het van insecten op een 
soort koekjes/taartjes met meelwormen 
na, al weer flink wat jaartjes geleden. 
Deze werden verstrekt op een Wageningse 
entomo-promotie-sessie, georganiseerd 
door Marcel Dicke. De sprinkhanen sloeg 
ik toen nog over. Bij het zien van al dat 
chitine, schoot mij de gedachte ‘om je na-
gels bij op te eten’ door het hoofd. Oké, 
van pootjes en vleugeltjes ontdaan lijken 
ze wel wat op garnalen, maar die kun je 
tenminste pellen. Koudwatervrees na-
tuurlijk. Het verzoek om als kookgek en 
kookboekenverzamelaar een bespreking 
voor dit boek te schrijven was reden om 
nu wel wat dingen uit te proberen. On-
langs kwam een klein gezelschap eten en 
als ‘amuse’ heb ik ze licht geroerbakte 
sprinkhanen aangeboden, uiteraard met 
het recht ze te weigeren. Van dat recht 
werd gelukkig geen gebruik gemaakt en 
het oordeel van iedereen was positief. 
De nageltextuur die ik van de pantsertjes 
had verwacht, werd gereduceerd tot een 
aangenaam crispy-chips-niveau en ei-
genlijk vond iedereen dat het wel naar 
meer smaakte. Niet wetende of mijn gas-
ten, die allen voor de eerste keer insecten 
aten, het wel zouden gaan waarderen, in 
combinatie met de stukprijs van € 0.50 
per sprinkhaan in een Utrechtse delica-
tessenwinkel, had ik wat te zuinig inge-
kocht dus bleef het bij een eerste maar 
aangename indruk, gebaseerd op drie 
individuen per persoon. Het tweede  
probeersel betrof meelwormen die ver-
werkt werden in een gevulde courgette  
in plaats van het gebruikelijke gehakt-
mengsel. Wederom een succes. Boven-
dien bleken deze ook ‘plain’ als knabbel-
tjes eetbaar en lekker. Kortom, insecten- 
kost is gewoon prima te eten, dus ga ik 
verder vooral in op het kookboek als 
kookboek.

Ik bezit een kleine 200 kookboeken, 
die samen een goed deel van de culinaire 
en geografische wereld bestrijken, maar 


