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Gillende beesten

zen. Het boek had ook aan kwaliteit gewonnen
als er een redactieslag overheen was gegaan.
In sommige hoofdstukken is het taalgebruik
ronduit rommelig.
Nog nooit verscheen er zo’n compleet boek in
Nederland over vleermuizen. Het boek kan dan
ook eigenlijk niet ontbreken in iedere kast van
eenieder die met vleermuizen te maken heeft.
En eigenlijk is het boek om een foto al de
moeite waard om aan te schaffen. Op pagina
178 kijken twee hoefijzerneuzen ons aan. Let
op de mondjes!
Oh, en welke vleermuizen kunnen we horen
met onze oren? Ja, daarvoor moet je het boek
aanschaffen...
Bart de Haan

Vleermuizen
Alle soorten van Europa en Noordwest-Afrika
C. Ditz, O. Von Helversen en D. Nill
Vertaling en bewerking P.H.C. Lina
Tirion Natuur
Prijs € 59, 95
De nacht valt….het wordt stil. Het wordt heel
stil…… Ja, dat dacht u! Er heest een lawaai van
jewelste! Elke nacht vliegen honderden gillende
beesten door het luchtruim. Gelukkig, zonder
batdetector zijn onze oren doof. Wat waren
onze zomeravonden anders geweest als onze
oren dit gegil wel konden horen! Al is een
enkele vleermuis ook met onze oren te horen.
Mits deze niet te oud zijn natuurlijk.
Er is geen soortgroep die in zo’n korte tijd
zoveel aan aandacht heeft gewonnen. Bij elk
bouwproject komt men in aanraking met de
Flora- en Faunawet. Daar alle vleermuizen
door deze wet beschermd worden, komen we
automatisch in aanraking met ze. Dat er nu een
compleet naslagwerk is verschenen getuigt van
een goede timing.
Het lijvige boek Vleermuizen neemt ons mee in
de duistere wereld van de vleermuizen. Het 400
pagina’s dikke boek laat geen aspect onbesproken. Bouw, geboorte, voedsel, voortplanting,
sterfte, het hele leven van vleermuizen komt in
uitgebreide hoofdstukken voorbij. De schrijvers
hebben gekozen voor een wetenschappelijke
invalshoek. Tabellen, grafieken en zelfs veel
formules komen voorbij. Hiermee draven de auteurs soms te ver door. Sommige delen van het
boek lijken dan te veel op een college ‘Inleiding
ecologie’. Het boek was leesbaarder geworden als ze zich wat meer hadden bediend van
lekentaal en zich beperkt hadden tot vleermui46

De Rechtsbioloog:
een zeldzame soort

werelden: de biotoop van de jurist is meer die
van de grootsteedse Zuid-As met donkergrijze
pakken, stropdassen, parelkettingen en foute
zaakjes, terwijl de bioloog zich bij voorkeur in
het veld begeeft gehuld in North Face jack en
zich bezighoudt met echt wezenlijke zaken
als eutrofiëring, de middelste bonte specht of
nitraatuitspoeling. De rechtsbioloog beweegt
zich als een witte raaf in beide werelden en is
eigenlijk een rodelijstsoort.
Kees Bastmeijer hoort blijkens zijn boekje ook
op die lijst. Het is weliswaar en inaugurele rede
aan een juridische faculteit, maar het is geen
zwaar juridisch boek met wetenschappelijk
jargon doch een voor iedere geïnteresseerde
uiterst toegankelijk, leesbaar en vooral ook
geestig boekje. Het zette ons voortdurend
aan het denken. Zo merkt hij op p. 82 terecht
op waarom er toch altijd bij Natura 2000 zo
gehamerd wordt op en gezeurd wordt over
draagvlak: “Wordt die eis ook gesteld aan onder
meer verkeers- en belastingwetgeving?”.
Ook een leuke is deze: de habitattoets wordt
altijd gezien als een harde norm, maar een
harde en heldere norm heeft ook voordelen;
denk bijvoorbeeld aan de 50 km/uur norm voor
het verkeer binnen de bebouwde kom. Dat
vinden we immers allemaal uiteindelijk toch
een goeie en heldere norm. Het vormt ook een
harde grens voor de volgens Bastmeijer nog
altijd dominante ‘heersersmentaliteit’ van de
mens over ‘zijn’ natuur. Een harde norm als de
habitattoets houdt tenminste nog eens wat
tegen: van een nieuwbouwwijk tot en met het
zoveelste bedrijventerrein.
Ook is Bastmeijer gelukkig één van de weinige juristen die ook op de hoogte is van het
concept van ecosysteemdiensten (ESDs).
Alhoewel zijn rede blijkens de subtitel ook over
de toekomst van het natuurbeschermingsrecht
handelt gaat hij echter niet verder in op de
mogelijkheden van deze ESDs voor het nieuwe
groene omgevingsrecht. Dat is misschien het
enige minpuntje voor een voor het overige gewoon goed, soms witty, vaak verrassend maar
altijd nuttig boekje voor iedere vakbladlezer.
Fred Kistenkas en Fabrice Ottburg

Ieder voor zich en de natuur voor ons allen. Over
de relatie tussen mens en natuur en de toekomst
van het natuurbeschermingsrecht
C.J. Bastmeijer
Boom Juridische uitgevers, Den Haag
ISBN 978-90-8974-421-0
De rechtsbioloog: bestaat hij? Je hebt rechtssociologen, rechtsfilosofen en rechtseconomen, maar een rechtsbioloog, een jurist die
ook oprecht geïnteresseerd is in en ook kennis
heeft van de biologie kom je maar hoogstzelden tegen. Het zijn ook echt gescheiden

