B O S C H B O U W EN JACHT

door
O. V A N V L O T E N - V A N DEN BERGH.

B o r g m a n n schreef in het „Handbuch der Forstwissenschaft" een hoofdstuk getiteld : „Waidwerk und Fischerei."
Hieruit ontleen ik volgende uitspraken :
„Het „Waidwerk" * ) staat t.o.v. de „Jacht" als de Bosch^bouwwetenschap staat t.o.v. het Boschbedrijf".
„Het „Waidwerk" kan niet als onderdeel van de Bosch„bouwwetenschap opgevat worden, veelmeer is het als deze
„een zelfstandige wetenschap".
„Want, het „Waidwerk" is •'niet aan bosch gebonden.
„ W e kennen de jacht op het land zoowel als op het water,
„in bosch en steppe, in veld en weide, moeras en heide ;
„kortom daar waar de menschelijke cultuur het wild nog
„niet volledig verdrongen heeft".
Tot zoover B o r g m a n n. Veroorloof mij een poging te
doen hier eenige gedachten te laten volgen.
Als door den boschbouw met zijn eischen van boschverpleging (b.v. tijdig dunnen) de wildstand achteruit gaat, is
dit een zuiver voorbeeld van het feit dat een noodzakelijke
menschelijke cultuur het wild aan het verdringen is.
De jacht is een bedrijf dat op zich zelf geen verband houdt
met het boschbedrijf.
Afschieten van wild tot het bereiken van een gewenscht
evenwicht kan als boschbeschermingsmaatregel vallen op
het gebied van. het boschbedrijf. Daarvoor is echter een
jachtgezelschap dat op jachtgenoegen uit is, niet noodig.
Dit neemt niet weg dat er boschbouwers zijn die jagen.
Maar, op het moment dat zij in een boschbedrijf werken en
er verantwoordelijkheid voor dragen mogen zij de belangen
van de jacht niet inschakelen. Dit kunnen zij doen als zij
er particulier een bosch op na wenschen te houden om er
te jagen.
'
Omdat in Breda de spreektijd beperkt was, laat ik hier
een schema (bedoeld als tabel) volgen dat toen niet behandeld is. Laten we onderling het Natuurreservaat, het Boschbedrijf en het Jachtbedrijf vergelijken. (De nummers correspondeeren met elkander).
*) Onder „Waidwerk" verstaat men de leer van het wild, fokken (teelt)
en bescherming van het wild, het doodschieten ervan en het gebruik en
v
de verkoop van den buit.
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Natuurreservaat.
1. Veel „wild" terrein toelaatbaar.
2. Het wild vindt hier veiligheid.
3. Evenwel zijn er geen doelbewust opgezette kweek- of
voederplaatsen voor wild. Een natuurreservaat is géén
kweekplaats of fokkerij van W*ild.
4. Overtollig wild wordt uit noodzaak
afgemaakt. Wildschade speelt hier geen economische rol.
5. Economische boschbouw-motieven gelden niet in de eerste plaats en slechts in die mate als in overeenstemming
te brengen is met het doel (zoowel aesthetisch als financieel).
6. Economische jacht-motieven gelden niet.
7. Het geheel wordt in stand gehouden voor wetenschappelijke en aesthetische doeleinden.
Boschbedrijl.
1. Geen instandhouden van „wilde" terreinen.
2. Achteruitgang van dén wildstand mogelijk in goed verpleegde bosschen.
3. Geen kweek- of voederplaatsen van wild voor jachtbelangen,
4. Wild wordt uit noodzaak afgemaakt met het oog op hinderlijke economische schade aan het bedrijf, totdat een
toelaatbaar evenwicht bereikt wordt. Widschade speelt
een economische rot
5. Economische boschboüwfactoren gelden in de eerste
plaats. Hiermee gaat een aesthetische opvatting gepaard.
6. Economische jachtmotieven gelden niet (het afschieten
van wild brengt eenige geringe opbrengst. Er wojrdt ^een
wild gekweekt opdat het schieten meer effect zou hebben.)
7. Het geheel wordt in stand gehouden en uitgebreid als
economisch bedrijf, als onontbeerlijke constellatie in de
klimatologische- en bodemomstandigheden van het land
en als recreatief-hygienische factor in de volksontwikkeling en de volksgezondheid.
Jachtbedrijf.
1. „Wild" terrein is zeer : gewenscht (o.a. dicht staande
bosschen).
2. Wild vindt hier veiligheid.
3. W è l doelbewust opgezette fok-voederplaatsen voor het
wild.
4. Hierdoor is steeds jachtmateriaal aanwezig, dat uit een
oogpunt van behoefte aan buitenlucht, sport en winst
neergeschoten wordt.
5. Economische boschbedrijf-motieven staan zéér sterk op
den achtergrond of zijn verdwenen.

276

' .

.

.

6. Economische jachtbelangen gelden primair. (Eigen consumptie, wildhandel, jachtartikelen.)
7. Het geheel wordt in stand gehouden en uitgebreid ter bevrediging van het verlangen naar jacht op en buitmaken
(bezit) en benutten van het ig.eschoten, dier.
Uit deze overzichten blijkt o.a. dat het boschbedrijf geen
wild wenscht maar het w,el duldt. De natuurbescherming
beschermt het wild om der wille van het dier zélf.
De jacht beschermt èn kweekt het wild om de gelegenheid te hebben het dier te schieten en in gedooden toestand
te benutten. Hier is het dier dus niet het doel, maar het
middel.
Het boschbedrijf heeft niets met het jachtbedrijf uitstaande
(zie noot „Waidwerk"), Als men ze combineert verlangt
men concessies van den boschbouwer.
Tot slot nog een opmerking' die met het bovenstaande
verband houdt. In Enschede hoorde ik verleden jaar de
opmerking maken dat het goed ware als er in Wageningen
een leerstoel zou zijn voor de jacht. Dit lijkt mij zeer zeker
niet gewenscht.
Zéér wenschelijk zou een leerstoel voor de Zoölogie zijn.
Zoölogie verschaft gegevens en zet tot studie aan naar den
bouw en de verrichtingen van dieren. Als de leeraar in de
Zoölogie een onderdeel van zijn tijd wijdt aan het .schieten
en het benutten van den buit, zou er meer dan voldoende
tegemoet gekomen worden aan mogelijk gewenschte kennis
over de jacht. Trekt men^van de kennis, die een goed jager
bezit, het zoölogische gedeelte af, dan houdt men het schieten
en gebruik van den1 buit over. * ) Dit kan als aanhangsel
bij de Zoölogie behandeld worden. Maar van overwegend
belang is de zoölogische basis en de kennis die men te weten
moet komen als boschbouwer, waar hij toch in contact komt
met het dierenleven in het bosch in den ruimsten zin van het
wóórd (niet alleen groote — hoogere — dieren) doch ook
kennis omtrent insecten en andere lagere dieren. De kennis
van en de liefde tot de fauna en tot de natuur in haar geheel
kan men óók deelachtig worden, zonder dat men jaagt.

*) Zie noot „Waidwerk",

i

