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Boekbesprekingen

De economische betekenis van de jacht In Nederland. Schrijvers: C. Kruyt, A. D. Li, A. J. Oskam &
L. H. G. Slangen.
Uitgave: Landbouwuniversiteit Wageningen, 1987; distributie: Pudoc, Wageningen. 114 pp., ƒ 23,-.
Het genot van de jacht kost geld. Er gaat jaarlijks, direct en indirect, zo'n 105 miljoen gulden mee om en levert een tegenwaarde van 11 miljoen gulden aan inkomsten. Dit verschaft naar schatting 700 arbeidsplaatsen. De macro-economische betekenis is dus niet
indrukwekkend, de toegevoegde waarde is duidelijk
negatief en de uitgaven voor de jacht kunnen nauwelijks of niet worden beschouwd als een stimulans voor
onze economie. Deze globaal samengevatte bevindingen zullen de gemiddelde boseigenaar en bosbeheerder niet erg in beroering brengen.
Per jachtaktehouder zijn de gemiddelde uitgaven
ƒ 3122- per jaar, met alles erop en eraan, tot en met
het laten prepareren van een deel van de buit (seizoen
1983/84). De waarde van wat hij bemachtigt is gemiddeld ƒ 336,-. Het individuele recreatieve, sociale en
culinaire genot kost dus zo'n tweedriekwart mille, een
bedrag van een redelijke vakantie. De schrijvers menen, dat dit zonder jacht anders besteed zou zijn. Dat
zal wel. De boseigenaar of -beheerder die zijn beheer
in dienst stelt van de jacht, zou dus zelf kunnen uitrekenen wat er staat tegenover de derving van inkomsten uit zijn bedrijf: niet veel, zacht gezegd, tenzij hij
zelf jaagt en voor het plezier daarin het nodige over
heeft. Echt uitrekenen kan hij dat echter niet, want de
studie maakt geen onderscheid tussen verschillende
vormen van jacht onder uiteenlopende omstandigheden. Dat is eigenlijk best jammer.
De economische betekenis van de jacht wordt in een
algemener, maatschappelijk kader geplaatst. Dit gebeurt echter nogal beperkt, zowel wat betreft de opgevoerde aspecten als hun behandeling: de maatschappelijke kosten in termen van overheidsuitgaven, de zin
van jacht (d.i. de schadekant, zonder achtergronden,
verklaringen, alternatieven) en het beheer ten behoeve
van de jacht. Invloeden op andere maatschappelijke
sectoren, zoals natuur, milieu en bosbouw, laat staan
via concretere zaken zoals loodbelasting en -vergifti-

ging bij bepaalde vormen van jacht en het daaraan gelieerde kleiduivenschieten, blijven volledig buiten
schot. Dit werkt door in het beschouwen van de alternatieven "geen jacht" en "overheidsjacht" wat, mede
daardoor (?), voornamelijk vragen oproept. Deze
zaken hadden öf buiten beschouwing kunnen blijven öf
vollediger en degelijker uitgewerkt moeten worden. Ze
roepen nu teleurstelling en kritische reacties op, hoe
gedegen het centrale economische onderzoek op
basis van een enquête ook lijkt te zijn opgezet.
Economische verhandelingen bieden nu eenmaal
geen echt smakelijke en opwindende kost voor een
breder publiek. Dit deel 4 in de serie "Wageningse
Economische Studies" is eigenlijk voornamelijk interessant voor de jager die al dan niet terecht meent dat
hij zijn passie (ook) moet verdedigen met verwijzing
naar wat hij en zijn medejagers ervoor over hebben.
J. G. de Molenaar
Evaluatie van het overheidsbeleid voor het landelijk gebied. Schrijver: L. H. G. Slangen.
Uitgave: Landbouwuniversiteit Wageningen, 1987; distributie: Pudoc, Wageningen. 120 pp., ƒ 24,Volgens de "dikke Van Dale" betekent evaluatie:
waardeschatting, het vaststellen wat iets waard is. Wie
dat al te letterlijk neemt, kan bij het lezen van dit werk
teleurgesteld worden. Ook "het overheidsbeleid voor
het landelijk gebied" moet niet al te letterlijk worden
opgevat. Het blijkt te gaan om de instandhouding van
zgn. waardevolle agrarische cultuurlandschappen, in
het bijzonder in de zin van natuur- en landschapsbehoud en dan wat betreft zgn. grote landschappelijke
eenheden (Nationale Parken en Nationale Landschappen) en de werkingssfeer van de Relatienota; andere
zaken in dit verband, zoals de Natuurbeschermingswet, komen niet aan bod. De vlag blijkt zo veel pretentieuzer dan de lading.
Het werk geeft een beschrijving van doelstellingen in
termen van adviezen, nota's, regelingen en andere instrumenten om die te realiseren, van de mate waarin
zij hebben bereikt waarvoor ze bedoeld waren, en de
daaraan verbonden kostenaspecten. Het biedt daarmee een analytische inventarisatie van voornamelijk
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boekhoudkundige betekenis, die niet verder komt dan
hectares en guldens. Wat er écht van de bedoeling van
het beleid inzake natuur- en landschapsbehoud is terecht gekomen, blijft gissen. De literatuurlijst is er wel
wat naar, wat schamel en curieus (de bronvermelding
van b.v. het overzicht van onderscheiden functies van
cultuurgronden ontbreekt, en is een kranteartikel van
Midas Dekker dé bron voor een overzicht van de betekenis van natuur en landschap in het landelijk gebied?). Het werk biedt nauwelijks meer dan een beperkt stuk geschiedschrijving waarmee een willekeurige periode wordt afgesloten en dat kan worden
bijgezet in de archieven, in plaats van iets waarmee of
op basis waarvan men verder zou kunnen. Dit deel 3 in
de serie "Wageningse Economische Studies" had
meer gepast in een neutrale omslag in een stapel nieturgente ambtelijke stukken voor intern gebruik (waarmee overigens niets bedoeld is ten nadele van ambtelijke stukken in het algemeen).
J. G. de Molenaar

past aan nadere bepaling van de onderzoekdoelstelling, onderzoekmethoden en verwerkingstechnieken,
had een aantrekkelijker afronding kunnen leveren, is
het ook daarom dat b.v. geen figuur of tabel is opgenomen die het mogelijk maakt het voor plant en vegetatie
ecologisch zo belangrijke verzadigingsdeficit bij verschillende temperaturen en relatieve luchtvochtigheid
te bepalen? Het had wellicht meer in de algemene opzet van het boek gepast als de onderdelen van het
laatste hoofdstuk in de voorafgaande was verwerkt.
Als men het boek beschouwt als een theoretische inleiding op dit bijzonder boeiende gebied en minder verwacht aangaande toepassing en praktijk, moet het
worden geschetst als een goed, aantrekkelijk en met
zorg samengesteld werk dat zijn prijs waard is. Het is
een modern en het eerste Nederlandstalige leerboek.
Het past qua karakter in de recente lijn van in boekvorm uitgewerkte standaardcollegedictaten die voor
meer dan alleen studenten van betekenis zijn.
J. G. de Molenaar

Microklimaat, vegetatie en fauna. Schrijvers: J. J.
Barkman & Ph. Stoutjesdijk.
Uitgave: Pudoc, Wageningen, 1987; 223 pp., 56 figuren en 39 tabellen. Prijs: ƒ 50,-

In de ban van de bosvrlend. Schrijver: Tom van
Ewijk. Illustraties (tekeningen, deels In kleur): Angela de Vrede.
Uitgave: Meulenhoff Informatief, Amsterdam; 132 pp.
Prijs: ƒ 24,50

Dit boek is bedoeld als een inleiding tot de microklimatologie en het verband van het microklimaat met levende organismen en hun levensgemeenschappen. Het
wordt gebracht als een leerboek, niet als een handboek.
Het eerste hoofdstuk handelt over het microklimaat
op zich: principes en processen. In de beide volgende
komt het onderwerpenpaar "De invloed van de vegetatie op het microklimaat" en "De biologische betekenis
van het microklimaat voor plant en dier" aan de orde.
Tezamen vormen deze drie hoofdstukken, zowel wat
betreft de inhoud als met viervijfde van het aantal pagina's de body van het boek. Ze vormen een algemeen,
helder geschreven, goed gedoseerd en evenwichtig
geheel, voorzien van talrijke duidelijke en functionele
illustraties en concrete voorbeelden. Beide schrijvers
kunnen bogen op een jarenlange en ruime ervaring op
dit gebied. De verwachting die dat schept, wordt
allerminst teleurgesteld. Bovendien zijn vele van hun
tot nu toe niet gepubliceerde ervaringen en resultaten
in het boek verwerkt.
Het laatste hoofdstuk gaat over onderzoek van het
microklimaat. Het gaat uit van interesse in de verschillen in microklimaat tussen verschillende habitats. Die
beperking tot beschrijvend onderzoek is wat teleurstellend. De volgende stap, naar analyse, interpretatie en
ten slotte begripsvorming en gebruik bij verder onderzoek en in de praktijk (b.v. met betrekking tot het koppel kieming/vestiging - successie) en met wat daarbij
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Dit boek is tot stand gekomen met steun van de
Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging, bij gelegenheid van het 75-jarig jubileum. Het bedoelt om
met een jeugdverhaal 9- tot 12-jarigen wat meer vertrouwd te maken met bos en wat daarmee samengaat.
Een aardige stelregel om een kinderboek te beoordelen is dat een goed kinderboek zowel een kind als
een volwassene boeit. Al moet daarbij worden bedacht
dat kind en volwassene elk vanuit hun eigen kennisen ervaringsachtergrond het verschillend lezen en in
hun oordeel accent- en nuanceverschillen zullen leggen. Ons samenvattend oordeel luidt: een heel leuk
boek, zo had het nèt echt gebeurd kunnen zijn (junior,
9 jaar), en: een aardig boek, maar ondanks de spanning niet altijd evenzeer verrassend (senior, stuk
ouder).
Het boek beschrijft de belevenissen van Klaas en
zijn wat oudere zusje Bregje. Vader is boswachter.
Verder is er moeder en een goede vriend op enige afstand, de oudere vrijgezelle vroegere eigenaar van het
bosgebied dat vader beheert. Het gaat om een klein,
knus, besloten wereldje, dat daardoor voor junior erg
overzichtelijk is. Senior spreekt dit wat minder aan,
ook omdat de samenstelling, de rolverdeling e.d. nogal
stereotype aandoen. De gang van het verhaal is voor
junior ook heel overzichtelijk, het boek biedt hem daarbij tevens veel punten van herkenning of identificatie:
hij kon zich er goed in inleven. De gang van zaken er-

voer hij als spannend en wat afloop betreft bevredigend. Voor senior is het verloop van het verhaal nogal
naar verwachting: van de noodzakelijke stroper, later
zelfs een stel, tot de klassieke vós die het kippenhok
plundert. Het duidelijkste verrassingselement zit in de
bosvriend, iemand die van tijd tot tijd de hectische
grote-stadswereld ontvlucht om als kluizenaar in het
bos tot de natuur en zichzelf terug te keren. Hij wordt
door de kinderen ontdekt en met hem loopt het dan
verder ook wel goed af.
Het boek geeft veel informatie over bos en wat erin
leeft, zij het voor senior wat overdadig en belerend
(voor junior absoluut niet), en met een accent op de
dierenwereld. Welhaast alle Nederlandse faunistische
bijzonderheden lijken in het bos om de boswachterswoning samen te scholen, tot en met (en dat gaat senoir te ver) de kleine hoefijzerneus toe. Dit is echter
wat junior juist aanspreekt, evenals de "lessen" over
b.v. wat te doen bij het vinden van reekalfjes en van

takkelingen van uilen, hoe reekalfjes te redden van de
maaimachine, waarom op te passen bij het dicht benaderen van bosuilen, e.d. Leuke dingen vinden wij beiden de praktische grapjes in het boek, zoals het krabbelen aan een boomstam om de daarin broedende
specht te verleiden zijn kop naar buiten te steken.
Maar senior zit nu wel met de haalbaarheid van een
hele reeks wensen die junior aan het lezen heeft overgehouden!
Indeling, taalgebruik en stijl lijken goed afgestemd
op de doelgroep, maar de laatste twee zijn niet uitgesproken eigentijds. Het boek leest vlot en houdt de
aandacht tot het einde toe vast, vooral bij junior. De tekeningen kunnen wij beiden waarderen. Als geheel
een aanbevelenswaardig boek, misschien vooral voor
jongeren in de doelgroep en gelet op uitvoering en omvang niet aan de dure kant.
J. G. de Molenaar sr.
J. G. de Molenaar jr.

Ingezonden

Deze kosten zijn over het gehele gebied uitgesmeerd en al "genieten" de boseigenaren enige reductie, de lasten zijn zoals u kunt constateren de pan uitgerezen. Reeds jaren wordt er in het Bosschap en bij
het Staatsbosbeheer over gesproken, maar resultaten
laten op zich wachten.
Het is inderdaad juist, dat het negatief is gedaald,
een particulier kan zich namelijk geen jaren lang verlies permitteren. De besparing is voor een belangrijk
deel gezocht in de arbeidskosten en kan voor het bosbestand hier en daar nadelig uitwerken.
Een lichtpunt is de grote vraag naar haardhout van de
laatste jaren. Jonge loofhoutbossen brengen vanaf de
eerste dunning geld op en ook het afzetten van houtwallen is hier althans geen probleem meer. Een strenge begeleiding van de amateur houthakkers is echter
wel gewenst.
Ondanks de iets verbeterde situatie is het echter nog
lang niet zo, dat bosbezit zichzelf betaalt bij de
eigenaar. Wil men, dat er door particulieren nieuwe
bossen worden aangelegd en dat kinderen van boseigenaren geïnteresseerd blijven in bosbezit, dan moet
er nog heel wat veranderen.
Continuïteit in het beleid van het Staatsbosbeheer is
in ieder geval een eerste vereiste!

Commentaar op artikel Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw (NBTnr. 1/2,1987)
Aan het slot van het artikel wordt terecht weer eens gewezen op de manque dat de rente van het kapitaal
grond en opstand niet zijn verwerkt. De man of familie
heeft toevallig wat bos, maar hoeft er niet van te leven,
zo zal wel geredeneerd worden.
Vergeten wordt, dat over dit bezit toch jaarlijks vermogensbelasting moet worden betaald. Uitgaande van
bos onder NSW en een 10 mille per ha 80% bestemmingswaarde en daarvan 1/4 is dat 2 mille waarover
8%o verschuldigd is dat wil zeggen ƒ 16,-.
Dan de waterschapslasten. Ik neem direct aan, dat
het landelijk gemiddelde misschien nog wel heel wat
lager ligt dan de ƒ 29,- bij de bedrijven die aan het
LEI-onderzoek mee doen. Bij het landgoed onder mijn
beheer is het gemiddelde echter heel wat hoger, namelijk ƒ 56,- per ha. Ik weet dat dit cijfer in de GLD
Achterhoek en Salland geen uitzondering is.
Ten behoeve van de landbouw zijn in deze streek na
de oorlog belangrijke verbeteringen door de waterschappen uitgevoerd. De bossen hebben hier meer
nadeel dan voordeel van ondervonden, wat echter helaas moeilijk bewijsbaar is.

A. Baron van der Borch van Verwolde
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