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Boekbespreking
Forest Policy - A contribution to resource development, F. C. Hummel (editor), 1984, Martinus Nijhoff/Junk Publishers, The Hague/Boston/Lancaster.
Prijs: ƒ 168,-. 310 p.
Orider redactie van F. C. Hummel, voormalig hoofd
van de Bosbouwafdeling van de Europese Commissie
te Brussel, is verschenen "Forest Policy" a contribution to resource development. In samenwerking met
een aantal internationaal georiënteerde deskundigen,
O. Eckmüllner, E. F. J, Kalkkuinen, A. Madas, T. J.
Peck en A. van Maaren is een belangwekkend en zeer
lezenswaardig boek tot stand gekomen.
Het boek behandelt de bospolitiek in de context van
landgebruik in zijn algemeenheid en gaat in op de wijze waarop het beheer en de bescherming van de vernieuwbare natuurlijke hulpbron in een zich veranderende wereld kan worden veiliggesteld. Een en ander
wordt beschouwd tegen de achtergrond van een toenemende druk waaraan bossen worden blootgesteld
door een toename van de bevolking en het najagen
van meer welvaart met vaak te weinig aandacht voor
de toekomst. Het boek telt acht hoofdstukken, elk door
één of enkele van de hierboven genoemde deskundigen geschreven. Respectievelijk worden behandeld:
1 De rol van bossen en de bosbouw in het maatschappelijk leven. De diverse functies die het bos vervult komen hierbij aan de orde en wordt een overzicht
van de plaatsgevonden hebbende ontwikkelingen in de
bospolitiek gegeven en de verbindingen met andere
politieke terreinen worden besproken.
2 De internationale vooruitzichten. Het hoofdstuk bevat statistische basisgegevens en andere getalsmatige
informatie betreffende de bossen in de wereld, houtconsumptie, houtvoorziening en handel, voorspellingen van ontwikkelingen en hun gevolgen voor nationale politieke keuzes.
3 De produktieve functie van bossen. De ontwikkeling in de consumptie van diverse groepen bosprodukten wordt aangegeven en er wordt ingegaan op de verschillende manieren waarop de produktie in kwantiteit,
kwaliteit en tijd kan worden beïnvloed. De handel in
bosprodukten wordt zowel beschreven voor markteconomieën als voor centraal geleide economieën. Tenslotte wordt ingegaan op de gevolgen van bospolitiek
voor de houtverwerkende industrie.
4 De rol van bossen bij de instandhouding van natuur
en het bieden van mogelijkheden voor openluchtrecreatie. Het beschrijft de mogelijke conflicten tussen
deze functies en de produktiefunctie en geeft inzicht in
de manier waarop deze spanning via het concept o.m.
meervoudig beheer kan worden geminimaliseerd. Te-
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vens wordt de rol van bos in de 0 2 en C0 2 cyclus van
de atmosfeer besproken.
5 Bosbescherming en een aantal andere specifieke
onderwerpen zoals biomassa, hout en energie, tropisch regenwoud, boerenbossen, "agroforestry" en
bosbouw voor plattelandsontwikkeling.
6 Eigenaarscategorieën, wetgeving, belastingen,
subsidiestelsels en personele aspecten.
7 De rol van de internationale organisaties en conferenties en de wijze waarop zij de nationale politieke
besluitvorming beïnvloeden.
8 Het vormgeven van een bospolitiek. De algemene
principes hiervan en de huidige methoden die regeringen gebruiken bij het heroverwegen en actualiseren
van de bospolitiek.
Het boek bevat een te groot scala aan onderwerpen
om in het bestek van deze bespreking samen te kunnen vatten. Het boek bevat ook een aantal basisdoelstellingen die de schrijvers met hun publikatie hopen te
bewerkstellingen.
- In vrijwel alle landen van de wereld behoeft bospolitiek versterking en krachtdadiger toepassing.
- Bospolitiek moet meer dan in het verleden nadruk
leggen op de onmiddellijke behoeften en wensen van
mensen.
- Er moet een nauwe samenwerking zijn tussen bospolitiek en andere politieke velden die worden beïnvloed door de bosbouw of de bosbouw beïnvloeden.
- Bospolitiek moet worden beschouwd als een
samenhangend geheel.
- Voor een nationale bospolitiek is het van toenemend belang internationale aspecten van de bosbouw
in ogenschouw te nemen.
- Degenen die voor bospolitiek verantwoordelijk zijn
moeten alles doen wat in hun vermogen ligt om bossen
te beschermen tegen schade en aantasting die is te
voorkomen.
- Bosdiensten en individuele bosbouwers moeten
zich meer naar buiten richten. Zonder zich minder met
bomen bezig te houden, moeten zij zich meer om mensen bekommeren.
In zijn veelomvattend overzicht van de belangrijkste
kwesties de bospolitiek betreffende is het boek als een
zinvolle aanvulling te beschouwen op de literatuur die
de bospolitiek van de afzonderlijke landen tot onderwerp heeft én als aanvulling op literatuur die specifieke
bosbouwaspecten voor grotere gebieden beschrijft.
Het boek moet beschouwd worden als een eerste publikatie met zo'n brede benadering sinds FAO's Forest
Policy, Law and Administration van 1950. Het is primair bedoeld voor beleidsambtenaren en politici met
interesse in bescherming en beheer van het landelijk
gebied en voor bosbouwers en bosbouwstudenten die
verder willen kijken dan bomen en hun eigen land
groot (klein) is.
A. W. H. van Weelderen
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