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Degeen die den boschbouw beoefent doet dit om diverse
redenen. De eerste reden is wel meestal de zakelijke. Hi)
beoefent den boschbouw als zaak.
Daarnaast is het zijn liefhebberij, hij verheugt zich, ieder
jaar weer, den groei van het bosch gade te slaan. Hij maakt
zijn conclusies over de al of niet juiste wijze waarop hij te
werk ging. Het doet hem leed als door een der vele vijanden van den boschbouw een opstand schade lijdt, of een
aanplant mislukt. Hij tracht zich in te denken hoe het landschapsschoon zal zijn als deze aanplant eenmaal volwassen
bosch geworden is. Hij overlegt of de menging in het bosch
juist is en wikt en weegt om voor hem zelf of dengeen die
na hem komt teleurstellingen en mislukkingen te vermijden.
Hij doet dit alles om zijn- neiging tot het stichten van iets
schoons te bevredigen. W a n t hem zelf, eenmaal verdwenen,
zal maar zelden lof gegeven worden voor wat hij stichtte.
Men vindt dan het natuurschoon wel mooi maar bedenkt
daarbij zelden wat al hoofdbreken het den stichter gekost
heeft het zoover te krijgen. Is het bosch eenmaal groot en
is het tot vreugde en genot geworden van den natuurvriend dan zijn er vele oorzaken die samenwerken om het
den eigenaar moeilijk te maken.
Dan wordt hij, indien voor hem uit boschbouwkundig
oogpunt, redenen bestaan om het bosch te vellen of ook
slechts sterk te dunnen, als vandaal uitgekreten en beschuldigd het natuurschoon te vernietigen.
Dit is alles niets nieuws, het is altijd zoo geweest, totdat
de overheid zich er mede ging bemoeien en een algemeen
kapverbod afkondigde. V a n toen af werd iedere voorgenomen kaalslag en iedere dunning op de keper beschouwd
door lieden die tot oordeelen bevoegd zijn en indien motieven
die met rationeelen boschbouw niets hebben uit te staan de
oorzaak der aanvrage zijn, zal ,de toestemming slechts in
bijzondere gevallen kunnen worden gegeven.
Dit nu is alles heel mooi, doch het is niet te ontkennen
dat evenmin als de stichter van het bosch zooiets heeft
kunnen voorzien, het feit is weg te redeneeren dat in die
regeeringsmaatregel wel degelijk een factor van ontvoogding en onteigening schuilt.
Aan den boschbouwer dringt zich de vraag op hoe ver
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zal de regeering gaan, hoeveel nog zullen ,de rechtsbegrippen over bezit zich wijzigen, hoe zal de rechtstoestand zijn
als dit, mijn bosch, eenmaal rijp en kapbaar is. Daarover
tasten wij ten eene male in het duister en het is beter indien
men van plan is bosschen te gaan planten zich daarover
maar geen zorgen te maken. T e meer ook omdat niet wij
vermoedelijk, maar eerst onze nazaten zich met deze kwesties zullen hebben bezig te houden.
In den aanhef bezag ik zo oal de redenen waarom iemand
besluit bosch te gaan planten. Het behoeft geen betoog (dat
onder alle omstandigheden wij met groote zakelijke nuchterheid ons toekomstplan moeten bezien. Voor alles moeten
wij trachten met de geringe kennis, die ons menschen ook
in deze materie ten dienste staat, de natuur te volgen en wij
moeten geen kosten ontzien om een zoo goed mogelijk resultaat te bereiken.
W a t wij mooi trachten te maken voor ons zelf, zal allicht
ook mooi zijn voor een ander en dus voor de gemeenschap.
M a a r daarmede alleen zijn wij er niet. W a n t ook de zakelijke kant dient bekeken te worden.
Indien men als koopman een zaak bestudeert en opzet is
de eerste vraag die men stelt: „welke voordeelen zijn er
vermoedelijk aan verbonden, welke eischen stelt de zaak
aan de finantiën en welke risico's loopt men ?" En dan
voelt men als koopman zoo ongeveer wel de zwaarte van
al deze punten. Maar zoo'n zaak die men entameert loopt
in een betrekkelijk kort tijdsbestek af. Vermoedelijk zullen
groote veranderingen van conjunctuur niet intreden ; men
kan het afzien.
Hoe geheel anders is dit met het planten van bosch. AI
naar gelang van de houtsoorten die men plant zal er toch
zeker van het gelukken of mislukken van het zakelijk resultaat gedurende de eerste veertig jaren wel uiterst weinig
te zeggen zijn.
En wat kan in al die jaren al niet gebeuren. Men kan
zijn berekeningen nog zoo goed maken, men kan gronden
kiezen die naast goede kwaliteit voor bosch geen te hoogen
prijs kosten, men kan de bewerking zoo doen zijn als de
beste leermeesters ons dat raden en het plantmateriaal kan
men kiezen zooals het zich het best aan de kwaliteit van
den grond aanpast. En dan kan men berekeningen gaan
maken van samengestelde interest, om dan uiteindelijk te
komen aan de vermoedelijke kostprijs van ons gewas, op
dezen leeftijd en op dien leeftijd.
Aangezien men echter vooruit niet kan bezien wanneer
het volgroeide produkt te gelde gemaakt zal kunnen worden en nog veel minder kan weten wat dan, in dien tijd,
de prijs zal zijn van het product dat men dan zal oogsten,
blijkt hier wel uit dat er wel haast geen bedrijf is dat zoo

