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... -\ :.. l~ aflevéring Al1g11sttjs van ons Tijdschrift Y;aagt de heer GERBR·Aj.IDA

-aan het 'eind van zijn artikel, de mening van andere'n· te mogen horen
over' wat er gedaan kan worden om de productie in de bosbouw ti! ver ...

·hogen.. .
.
" Mijn mening is: I e dat de vergroting van hèt bomen d'ragënd opper. vlak en de verbetering van dé opstanden nog' cineer' moeten wordèn ge'animeerd door gewillig gegeven kosteloze voorlichting· ënbijstand: 2e
dat door verstandig fiscaal beleid het telen van' hout aantrekkelijk"r lIloet
'worden gemaakt, als de gemeenschap daarmede gebáat is (waaraan
eigenlijk niemand twijfelt) : 3" dat de economie vooral 'kan worden bevorderd door respecteren van vrijheid: en gezond eigenbelimg in de
prodtictie-ondernemingen: 'Ie dat de liefde voor boom en bos levend
moet worden gehouden. omdat zij heeft getoond de belangrijkste menselijke kracht te zijn, die met de Scheppingskrachten meewerkt tot het doen

'"

opgroeie~

van ve"el eri goed houtgewas.
'
. : ~ -,; r .:
Deze geda:chten' cbilcentrér~n -in -ïich enorme' I maatsëhappèlUke en

geestelijke gebieden, die hier onmogelijk in den' brede· kim'len worden
.~::
behandeld. Er volgen dus slechts enkele toelichtingen.
.' Punt 1 wijst op het belang van adviezen in de 'zin. zoals die werden
gegeven door het Staatsbosbeheer en door nijverheids;. landbç,uw-' en
·tuinbouwconsulenten. De vrij",illigheid bij het inroepen v,ui advies' verhoogt de waarde van de voorlichting, omdat van beide zijden·de· belangstelling levend wordt gehouden. Er is een verschil tussen de correctheid.
of gevoeligheid. waarmede wordt gewerkt naár eeri gevraagde raadgeving. dan wel na'ar een gedwongen opgelegd recept, of waarIIlèdegewerkt wordt in overleg 'dan wel op bevel. Heèft de oorlogstijd ons iets
op dat gebied geleerd 1 Mijn erväring is, dat· de persoonlijke en Iiefde~
rijke zorg. die besteed wordt aan de aarilelJvan bos. zeer veel ,bijdraagt
tot het welslagen.
.
'.
.. .
. '. "., .
'. De gedachte, dat in de bosbouw volgensarilbtelijkevöoisdiriften zou
moeten wórden gewerkt. doet de vraag rijzen, of 'dan niet eerder de
productie in dode materiële zakeri technisch aan wettelijkè regelen zou .
moeten worden onderworpen. W aarQm ~n de bosbouw een'~stáp gedaan.
waarvoor men in particuliere industriële' en han-de:lsbed"rijvên tëhigschrîkt. ~'~

Punt 2 kan voldoende worden toegelicht door de vraag; of het niet
aangewezen zou zijn, alle inkomsten uit geveld h'out. dus óok uit akk~r-

.-

,

"

,
"
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",,~alshout en huis"rf-hout,_vrij te ·stellen. van inkomstenbelasting, zomede
aánzienlijk ',ie', yér~ind,er~n.
'Het is 'tocli- oek;end, dat tie successieréè:hten wà,arlijk slopend zijn voor .
bosbezit. Onder de' tegenwoordige :toestand op b'elastinggebied is hei
verhogen· van de be)astbareinkomsten ,döor het ,oogsten van, hout ,"oor
,niemand aantrekkelijL Men laat het hout liever groeien, zelfs ten onder
gaan, dan er belasting voor te moeten betalen. Het is moeilijk 'ons op te '
"
'
""
voeden tot betere staatsburgers.
Punt 3 vindt zijn toelichting reeds gedeeltelijk inr het onmiddellijk
hierbov~n staande. -Men overwegè, verder terdege~ viaàrtoe_ het steeds

,:élé :~û<c~§si~}~f~ten vob~,! bbs" en '.~tY?f1:d.' ~o~t

dieper ingrijpen in de -eigendomsrechten ten aanzien van de bossen leid,t.

,Wie het beperk;en van de peheersvrijqeid bepleit.op grond van zijn vol- .
daanheid over de ontwikkelingsrichting van onze ZÇl fijn georganiseerde
maatschappij en dus weinig waarde meer toekenf aán, verdraagzaamheid, .
eerbied voor een andermans inzicht, voor diens standpunt, aanleg of
karakter, wie. naaste"liefde meent te kunnen verval'geri door' materialistische maatregeIe!,; die·wil de mensen steeds meer onvrij maken. Slaven
he"bben zelfs geen' il1~sie meer van vrijheid en" gezOJ;ld- economisch .,eigen ...

belang. De moderne slavendrijvers hebben alleen nog boven zich huil
,qw~~9voorsc.hriften

en orders. Da~rinl cQDstitueert zicll hun papi~:eri/ge .. \.

weten en ,de, m,ac4t tot uitoefening van macht sterkt hun "moreel. !:leb,
ben wij ,!ieze;waarheid omtrent de menselijke verkeerde.neigingen nog
niet genoeg in de bezettingstijd leren kennen? Moeten ,zij door een blind
"vertro,uwen in': de supeFioriteit van ~hen; die door een. benoeming' _,met
macht zijn b~kleed,' weer w,?rden v~rsterkt?
, . , ' ' , .',
'
,,; Punt '4 is eigenlijk het belangrijkste,..
.."
• Bosbouwers z';jn kwekers. Een kweker zonder liefde deugt niet ; een
kweker, die het. ~lleen te doen is Dm productie, van kilo's of kubieke
meters, maakt te!, opzichte van de biologische gezondheid van de bodem
en van de kwaliteit van zijn produéten zware fouten. De kubiekemeterjagers,v~rwarren <,.talenten" m~t centen .. Waar moet' het heen: waml'el!r

ook de overheid alleen nog maar de kre"t '"productie !" kan. aanheffen J
Juist waar 'wij bosbouw~rs als gevoeligeme,nsen hebben te' handelen met
levende objecten, die in ·een lange ontwikkelingsgang afhankelijk, zijn
yan o!,ze'gbaar .veeljactoren, die het gedeien kunnen beinvloeden, waar
verder.ile officiële wetenschap. zich telkens, weer zo fundamenteel heeft
vergist in' de, betekeJ,lisyan de min of meer bekende factoren en het allçen
'aan' "onpractische wijsgeren" overlaat te bedenken, dat het weten veel
ge,il)ger is dan de ,geweldige wetenschappelijke liter~tuur doet, vermoe.den, daar behoorde niet het woord "economie" of het woord "productie"
op de voorgrond te 'Vorden gesteld voor het nemen van dwangmaatregeJen op economisch terrein ineen zo ,oneindig groot 'nog onbekend, im""ers
.Ievend, gebied. Voor de ,gestudeerde !>ehoort hier de grootste bescheidenheid ten opzichte van ons weten. Meer nog past bescheidenheid aan
.hem,dfezich relig~çusbuigt yoor het l'leuwig Wonder. De kweker of
.bosbouwer Y'9rdt"dageIijks, geco!,fronteerd met het Wonder, Hoe zelden
kunnen wij het slag~.n .of .mislukken' van, eçn houtcultuur wetenschappe.liJk 'v~rk1aren.~ ,.," -;,. , ~" -1 "~~" ~ .-: ••. ,. '. -'.
~
,;. Een, ieder, ,die, de lerin;g v'ln,,VA,N SCHERMB!!l!K ter harte heeft kunnen
.nemen, moet. weten,',dat ,ons"bos niet gezien mag worden uitsluitend als
,eê;" producent va,n kubiek~meier5 hou,!.' In het betoog van de .heer GER<

"

"

•

•

•• , .

(.

•

"

).

"

;
L

.'
"

295

,

BRANDA is hij niet verantwoord dooI: naast het pi:od~ctie-argumen:t met
slechts enkele woorden te wijzen op "het vervullen van die andere taken,
die dienstbaar zijri aan çe recreatie. het verhogen van het' natuurschoon,
enz." Wil hij weer drijven naar goedkoop aangelegde houtakkers van
enkele, snel groeiende houtsoorten en minder productieve, maar biologisch
belangrijke soorten achterstellen?
, "
De Duitse econoom WERNER SOMBARTH heeft geschreven: "De rentabiliteit~rekening is een der laagste uitvindingen, waarmede Sata,n de
mens om de tuin heeft geleid. Een groot gedeelte van onze misère hangt
samen met haar verspreiding." Denk eens aan de wetenschappelijke wijze,' ,
economisch georienteerd, waarop de teelgrond van een groot deel der
aarde is verwoest of verarmd. Denk eens aan de roekeloze; liefdeloze
wijze, waarop geweldige uitgestrektheden op aarde werden en worden
ontbost. Onze Nederlandse wetenschap heeft niet tijdiggewäarschuwd
.tegen de verwijdering van akkermaalshout in de landbouwstreken. Het
was weer de rentabiliteitsgedachte, die de wetenschap verblindde 6f haar
het zwijgen oplegde. Of het was haar onwetendheid.
"
Hebben wij dus inspanning, ov'ergave, verdraagzaamheid, bewonderin'g. eerbied. vertrouwen, gevoelig en onbevangen waarnemen', geestelijk begrip van het wezen der dingen en, verschijnselen, en nog meer niet
iIi statistiekelI en wetenschappelijke gegevens verwerkbare vermogens
, nodig, ieder persoonlijk, of moeten wij het nog meer zoeken in eeneco. ,nomiseh, materialistisch schema, een "uit6ouwen" van, de inaatschappe. . _
lijke organisatie, die ons reeds zo heerlijk ver (in de misère) heeft gebracht.·
"..
,/
Een nog pijnlijker opmerking moet worden gemaakt.
Kan men van een volk, waarvan één op elke negen' ambtenaar is, verwachten, dat die ruim tien procent werkelijk beter is dali de rest? Men
kan Satall niet met hulp vall Beëlzebub uit'drijven. De ambte'na,ar kan.
geell honderdtien liter uit een hectoliter tappen en ook kan 'hij de bomen [,
niet laten wassen. Hij kan er ook niet voor zorgen, dat de boseigenaar
met liefde zijn bossen aanplanten verzorgt. Aan de klompen van d'e
boer kleeft de beste mest, niet aan de schoenen van de landbouw,consulent.
.
.
In hetgeén hier wordt betoogd. mag niets anders worden geleien 'dan
dit: Wie in ons vák een ander wil voorschrijven boe te handelen. wie
in principe op dit gebied een ander wil controleren, wie zichzelf hoger
stelt in kunnen en weten, die leeft, handelt en oordeelt in de 'ban van
een demonisch geworden wetenschap (waarmee we het zo heerlijk ver
hebben gebracht). Uit ons grotendeels statistisch opgebouwde, stelsel
zijn reeds de liefde. en het leven gebannen. Steeds meer ",orden ook wij
bosbouwers beslopen door de geestelijke dood. ,Moge de Openbaring
door het Wonder ons behouden.,
,"
Hiermede zijn de opgestelde punten zakelijk zoo goed mogelijk behandeld; voor e.en' goede geestelijke belichting zou meer nodig, zijn.
'" Het artikel van de 'heer GERBRANDA bevat"verscheidene punten, die
zijn betoog allerminst versterken, maar daarover behoeft niet, te worden
geschreven; zij spreken dUidelijk genoeg voor zichzelf.
: ' ,,'.', ,-,'
Wetenschappelijk staat wel vast, dat weinig' ondernemirtgén zijn' a~n
te wijzen, waarin meer ,onberekenbare factoren zijn, vooral wat betreft'
I, , de opbrengst-op-de-lange-duur; dan in bossen. De omlooptijden kunnen

..
,
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slechts zeer willekeurig worden aangenomen. Veronderstel, dat ergens "
boerengeriefhout eindproduct kan zijn. omdat zwaarder hout ,daar moei-

,

lijker verkoopbaar is, dan zou wellicht een oml.ooptijd voor zulk naaldhout op 30 jaar kunnen worden gesteld. Reke.nt men met rentabiliteit,
· dan is de kortste omlooptijd allicht het voordeligste. De grondkwaliteit
belet echter volkomen een omlooptijd naar de houtsortering te berekenen.
Voor een geheel boscomplex ter grootte van een bQswachterij kan men
lang discussiëren over de vraag, of een gemiddelde omlooptijd op 60
dan 'wel 70 jaren moet worden aangenomen. Dat zijn tijden. waarbij ver-

geleken de tijd van het Marshall-plan bijna tot een tijdstip wordt gereduceerd. Zelfs dat plan is nog slechtcalculabel" gebleken van. wege de
menselijke en ec!,nomische veranderlijkheid en onberekenbaarheid. Verder wil ik op dat pijnlijke punt in de beschouwing van de heer GERBRANDA niet ingaan.

De omlooptijd is een factor, die zeer variëert met de kwaliteit van de
grond en deze laatste verschilt bij kleine oppervlakken in onze geologisch
chaotische bódem. Ieder schat de omloopstijd voor een bepaald bos anders, geleid als hij wordt door ervaring, gevoel, smaak, gezond of ongezond eigenbelang, vrees of vertrouwen, politiek of sociaal of fiscaal
of biologisch inzicht. Enkel met een wetenschappelijk geweten kan men
er niet komen, evenmin. met het geven van een voorschrift. Deze hoofdo factor voor het maken van een bedrijfsplan hangt in de lucht. Wanneer
· derhalve zulk een ruw te schatten factor 'in 'de rekening moet samen· werken met nog andere onzekere factoren, (zoals de aanwas in de toekomst en de globale metingen en rekeningen voor de inventarisatie) dan
wordt daarmede een door sommigen. verdedigde wettelijke regeling,
waarbij de aankap zou worden vrijgelaten, mits de eigenaar zich houdt
aan de'état van een door het Staatsbosbeheer goedgekeurd bedrijfsplan,
o tot een wetgevend gedrocht.
Gaat hét streven niet alleen uit naar gecontroleerde regeling van de
aankap, maar ook naar ambtelijk opdrijven van de houtaanwas, dan
wordt in een gedwongen bedrijfsplan de keuze van het plantsoen voor
de herbebossing met de technische behandeling van de grond een volgende factor met X als zekerheid.
.
De beoordeling van de lJrondkwaliteit laat ook veel onzekerheid. De
mengverhoudingen, die op een gegeven bodem een harmonieus dus een
gezond bos helpen vormen, schijnen uitermate gewichtig, maar zijn
wetenschappelijk vrijwel onbekend. Hier moet kwekersontwikkeling te
hulp komen. Die kan men niet putten uit een academisch dictaat of uit
een actentas.

'

"

Het gaat hi~r over de vraag, wie zich technisch oppergezag in de bosbouw mag toekennen en welke gevolgen het beknotten van de vrijheid
van doen bij de particuliere bosbouwers zal ·hebben.· Moeten tenslotte
alleen gestudeerden uit Wageningen met macht en zeggingschap worden bekleed?
\
. Wageningen is even onmisbaar als welke andere hogeschool ook. Een
centraal wetenschappelijk instituut, waar alle planten;levensfado,en, van
de zon en sterren af tot 'het diepste der aarde toe, worden bestudeerd
en .van. waaruit met wetenschappelijke bescheidenheid en eerbied voor
het mysterie in het leven voorstellen worden gedaan en suggestief wordt
gewerkt, waar, men heel veel wetenschap ontwikkelt en vergaart zonder
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,zich te laten ontmoedigen Cloor het besef, dat het'weten over hoe klein
een onderwerp ook slechts partieel is en uitermate :gering in vergelijking
met het onuitsprekelijk veelzijdige van de Schepping, z,ulk een, instituut,
springlevend en hoog menselijk, hebben wij nodig als brood. Groté man-,'
nen der wetenschap stellen zich nooit op het standpunt der onfeilbaarheid. Wetenschap is dienares der 'mensheid. De mens; die, ziCh laat'
voorstaan op zijn weten. maakt zich eigenlijk altijd een beetje belachelijk.
In zijn ooek "De onbekende Mens" roept de grote geleerde ALEXIS
CARREL hartstochtelijk om meer geestelijke ontwikkeling naast ons enorm
uitgebreid, feitelijk materialistisch weten. De mens blijkt voor zichzelf
een organisch diep mysterie te zijn. Waar hij natuurlijk beter zichzelf
kan bestuderen dan de organismen rondom hem, wordt het duidelijk,
dat wij, naar verhouding, van de levende dingen rondom"ons veel minder
kunnen weten dan van ons zelf. De mens" heeft op grond van oeroude
ervaringen zichzelf enkele wetten gesteld voor zijn levensgedragingen.

"

Zij wijzen vqornamelijk aan, wat men niet mag doen. Hij is echter voor

I'

zichzelf niet zo ver gegaan. dat hij de dokter voorschrijft, hoe hij moet
dokteren. Nog veel minder kan er een wet zijn. die de boer zegt hoe hij
, technisch moet boeren, of een wet,die de technicus zegt hoè hij materieel moet scheppen. Hoe meer, men zich verdiept in de vraag, of het
redelijk is in de Nederlandse bosbouw de verantwoord.elijkheid voor het
aanleggen. onderhouden en oogsten in handen van één persoon te stellen
(d.i. ten slotte de directeur van, de organisatie). hoe meer onverantwoor;
delijk het schijnt de verantwoording 'voor de ontwikkeling van een-levend
organisme .op zich te nemen. ,
_. '
.',
Een bedrijfsplan is en blijft slechts een pl'lD, een voornemen, een
schets om voor een ogenblik aan de gedachten richting te geven. Een
aangesteld bedrijfsleider doet goed, voor zich en voor zijn principaal, zulk
een plan te maken. teneinde ,zich in het beheerde object in te werken
en zich globaal te verantwoorden. Hij zou echter niet berekend zijn voor
zijn taak, indien hij niet te allen tijde kon besluiten van zijn plan af te
wijken. Papieren gewetens. al of niet door een wet gesanctioneerd, kan
men niet dulden in een levend bedrijf. waarin talloze variabele factoren'
werken en waarin geen factoren wetenschappelijk of statistisch zijn vast
te stellen voor heden, laat staan voor over enige jaren.
.
'
Een wettelijk geëist bedrijfsplan zou dus de bosbouwer op kosten
jagen, aanleiding geven tot het opkomen van párasitisme,' zogenaamd
ten algemenen nutte, knoeierij en ontduiking bevorderen, de mogelijke
heid openen tot willekeurig optreden van de met beoordeling en "toezicht
belaste ambtenaren. In feite zou de boseigenaar tot een dood rad in een
. mechanisme worden gemaakt.

.

I

, . ' -

.

Die onwillekeurige willekeur van overigens onverdacht goed willende
.
,'
lieden kan men zich op 'grond van feiten voor ogen stellen.
Het is beJsend. dat twee houtvesters het bijna nooit eens zijn àver
bosbouwkundig beleid. Wie de Nederlandse bosbouwpublicaties van de
laatste tientallen, jaren heeft verwerkt, moet weten, dat zeer principieel
verschillende inzichten en beoordelingen elkaar als waren het modes
hebben opgevolgd .. Het Hypnum-mos is door sommigen gewaardeerd,
door anderen verfoeid; hetzelfdl< .gç\dt .yoq, bosgra.sen; hoe verschillend wordt de waarde van, strooiselsQ,Q'i.t<;.n';beoordeeld. Het strooisel van,
J~panse larix alleen moest aan een uitvoerig ondèrzoek worden onder-

,

,

.,

I,

(

298
worpen 'en viel door 1:Ie mand.' Het was toch zo hoog geschatdoot de
grote I;RDMANN., Hoe ernstig meningsverschil bleek niet tussen wetenschappelijke liede,n over de waarde van het blad va,n Amerikaanse eik De
een acht Japanse larix niet meer dan drijfhout. de ander rekent hem onder
de blijvers. In het Speulder, bos werden prachtige jonge, Douglas
tussen beuken uit gehakt. omdat de verantwoordelijke man de beuk daar
passender vond in het eeuwen oude boskarakter. Gelukkig had hij de
moed een wellicht minder productieve houtsoort te kiezen boven de producent van vele kubieke meters. Op Nieuw Soerel werden Douglasgepla!)top doodarme grond. <;Iie met stadsvuil werd geactiveerd. Of die
Douglas een aanwas van 7 tot 10 kub. m per jaar en per ha zal geven?
Er is niets tegen. dat zulke proeven warde!) genomen door een ieder.
die meent ze te kunnen of mogen betalen. Als we van zulke proeven wat
nieuws leren en men schat. dat de opbrengsten in geld voordelig zullen
zijn. dan zullen er weinig Nederlanders zijn. die een kans voorbij zullen
laten gaan. indien zij goed worden geraden. De duiten' zijn ons lief:
we zijn niet bang voor een gokje: we hebben in vrijheid ook nog wel

.

'

energie.

;.

Indien de houtsoorten met hoge houtproductie nog meer in de mode
komen. zal het nodig zijn onze trouwe loofbomen als inlanse eik ,beuk,
berk,' die we niët kunnen "missen, zonder weer in monO-cultures te ver...
vallen, ,in onze 'hoede te nemen, al produceren zij weinig kubieke meters.
Hier komt in herinnering de verguizing, waaraan bijna alle bomen zo
nu en -dan, bij wijze van mode, bloot staan. Noemde een entbousiast
Wagenings bosbouwer de beuk niet een "rotboom" ? Is door een geachte'
collega de inlandse eik niet gezet in de schaduw vaD zijn vererin'g van

,

.

de Am. eik? Werd de berk niet woekeraar en bodemverwilderaar genoelI!d? En moest het woprd van VAN DISSEL, tijdens zijn ambtelijk af-,
scheid gesproken, "Wij kunnen de groveden niet missen", hem niet door
de verketteraars van groveden in de mond worden gelegd?
Niemand vermag te voorspellen, dat de grote houtproducenten het tot
heil van de Nederlandse bossen zullen brengen. Het zijn voor ons land
nog jonge exoten. Zelfs tegen groveden wordt nog vaak het wantrouwig
woord" "eXoot" gebruikt. In Zwitserland en Zuid-Beieren schijnt de
" Douglas erg te zijn tegengevallen. Men neemt hier te lande nu pas ernstig
proeven met Jap. larix voor mijnhout.
De opmerking van de heer GERBRANDA over het onvoldoende telen van
housoorten met een aanwas van 7 tot 10 m3 per jaar en per ha schijnt
alle particuliere bosbouwers in een verfoeielijk licht te ,moete!) plaatsen.
Waarop is dat harde 'oordeel over de verwaarlozing en het slechte beheer van vele paFticuliere, bossen gebaseerd? Wie zelf groot wil schijnen.
stelt zich gaarne op een verhoging. Hier zouden statistische gegevens op

hun plaats zijn. Maar dan niet om de sukkels onder curatele te plaatsen:
de cijfers zouden hen wakker moeten maken of doen herleven.
N u moet ik een zeer persoonlijke noot invoegen. Mijn \ beheer van
"Leuvenhorst" heeft mij vaak lof doen geworden van de zijde van ambtelijke wetenschappelijke bosbouwers. Die eer. wordt voor de laatste jaren
gedeeld door de wetenschappelijke adviseurs, die ik 'persoonlijk en bosbouwkundig hoog stel. HO~lldilS,lR! Jf1i~~e, doet er niet toe: ik ontleen'
daaraan een soort á!ibi. Ik sprçiilfclh,ier niet voor mij persoonlijk tegen de
.",. "
,
beschuldigingen van de heer GERBRANDA. ' , '
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Zeer 'zeker moeten
eigenáren 'zijn. die ~geen hart-· hebben voor hun'
bossen, of knutselwerk "leveren., Er .zijn ook~eigenaren.:'die :vrees ·hebben

bos, en bomen pijn te doen door dtlnnell en geen gel60f hebben 'in ,het
scheppen van schoonheid door mensenhand. Het '1s volkomen juist, dat
van weg- en erfbèplantingen, of. van klèine parken vaak meer hout "op
de markt gebraèht, zou kunnen ,worden .. Maar wie van ons zou bang zijri
onhvat meer geld in de zak te krijgen, als men maar wist Iioehet hout te
verkopen, zonder. door personeel, transporteurs en kooplui te worden bedrogen? 'Bij de 'massa kleine houtproducenteiJ. gaat . relatief veel' meer
hout verl6rendoor onkunde en 'verwaarlozing' :dan' bij, debezilters' van'
kleine en grote landgoederen. Ovér de algemene pro'ductie-factor spreek
ik ia straks nader: Het schijnt hoogst, onbillijk, de grotere boseigenaren
onder dwang te stellen. Ook de kleinen en 'kleinsten' te "leiden" .schijnt
organisatorisch volkomen onmogelijk, ook al beschikt de staat, tengevolge
van de oorlogsontvirichting over overvloed' van' 'ambtènarei::f.~·, ',,;\ ~
t;f'
" Nu mogenogeens verwezen worden naar puntl,bovengenoemd.- Met
, een 'wet op bedrijfsplannen ,zou veel van de uitmuntende geest, die onder
ons bosbouwers heerst" bedorven, worden. We mogen elkaar dan ferm
kritiseren: zolang het bij kritiek blijft, zijn we echt Nederlan&..' Maar
handen thuis à.u.b. en blijf met Uw neus uil inijn" zaken. Ik' beng,,'en
slechter vaderlander dan gij. Met zulk een 'wet ,zou uiterst ,weinig,'-bereikt
, worden in materiële zin; integendeel zou zij de"algemene kosten vaar onze
tak van bedrijf enorm verhógen: Wek vertrouwen heren van het Staatsbosbeheer met het geven van vlot' advies; steunt op Uw welwillendheid,
op ijver en tOJ~wijding, ten aanzien van allen _. die Uw radvies inroepen:,

dient! Ik bezweer U, hebt eerbied voor een taak, die'slecnts persoonlijk
in' liefde' zo goed mogelijk verricht kan worden. En' als er 'dan nog hier
en daar een onverschmig of doin eigenaar hètbos 'raar behandelt, laat
hem; die niet eens economisch"gezondeigenbelang kan 'Iatèn gelden, zijn
gang gaan. Bedenkt, dat men op papier wel' 100 '1'; van ons kunt eisen,
maar dat Uzelf' noch wetenschappelijk, noch op, ander menselijk gébied',
-'
,
" ' . '. "
, 100 % kunt geven.
, Uw wetenschap, onze wétenschap, 'een embryo uit de oneindige groot"
heid van de Schepping, schiet verre te, kort.' Ik stdotte" toevallig op 'eén
artikeltje in het maandblad "Denken én Do'en" van .. de Nederlandse
Vereniging van Huisvrouwen, afl. Sept: "49. Daarin 'worden: beschreveri
de tijdproeven, genomen inet eierkloppers van zes verschillende, cón~
structies. Wij wisten dus technisch heel weinig van eierkloppers. Dat is'
'nu anders geworden, dank "zij ernstig onderzoek va:i:th~t Instituûttot
voorlichting bij hUishoudelijke arbeid. Hoe groot is nu'orrzekennis vani
het levende bos, vergeleken bij 'zulk een heerlijk. stuk technièk. Moeten
wij niet zelI mei een grote eierklutser worden oehandeld:wanheer wij
elkanders zwakheden gaan kritiseren? . .,._ . .\.-,~ ,'~ ,~' '-',' ;'" t : ' : ' ,
' 1
Dit zotte technische uitstapje i's toch ernstigbedoeld.- Misschierl hebt
,
."
.• ,I· ' U mij reeds terzake geroepen. . "
Beseft gij wel de wijsheid van de gedachte van· GOETHE, waar hij
, schreef, dat het sterven in de Natuur eenkunstg'reep is om veel leven
, voort te brengen? 'En nu moet ik, die sedert 1915 "I:euvenhorst", beheer,
(de ruim 1i 00 ha, die mijn vader 50jaren geleden verwierf in een slaal
van verwoesting) liet volgende hèersêhJi,'jv'ën: waarlijk niet om mijn plèJ~'
dooi , voor vrije particuliere bosbouw kracht bij .teietteri : hoe meer com1
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plimenten ik mocht ontvangen over de staat van "Leuvenhorst" , hoe meer
de 'onrust zich van mij heeft meester gemaakt, dat ik te veel heb ingegrepen, dat ik te weinig heb laten stérven en dat daárdoor ons bos aan
levenskracht veel is onthouden. Ik ben er volstrekt niet zeker van, dat
een meer aan zijn lot overgelaten boscomplex er riiet beter aan toe is,
biologisch en zelfs economisch bezien, ,dan 'onze gelikte en geprikte,
"wetenschappelijk verzorgde"; productiebos sen.
'
. Hoe kort is het nog maar geleden sedert in onze vakkringen ervoor
werd gepleit, 'elke gedachte aan' productiviteit van het bos te laten varen
en enkel te werken op verbetering van de bodemstructuur? Juist onze
over het algemeen arme Nederlandse bosgronden zoilden dat eisen. Dàt
was het biologisch standpunt, sterk geaccentueerd. Hoe zou het daar
met de aanwascijfers gaan?
'
, Wie herinnert zich niet de kort na de oorlog gestelde eis tot, het nemen
van de kostbaarste maatregelen om de herbebossingen op voorbeeldige
wijze tot stEnd te brengen. En nu alles zo duur wordt en wij eindelijk
onze verarming beginnen te vóelen, zoekt men naar' de goedkoopste.
enigszins redelijke, ontginningsvormen. die moeten resulteren in eenvorI
mige' opstanden.
De economie .van een bos mag niet enkel worden gemeten met de opbrengsten in kubièke meters hout. Helaas ben ik gedwongen zulk een
waarheid als een koe tegen de opzet van het betoog van de heer GERBRANDA in te brengen. Laat men de economie als ovërheersend belang
in' den lande gelden, dan,is ook de beperking in kostén' van aanleg en
onderhoud, geboden. Een methode. waarbij partiële natuurlijke verjonging
iets wordt geholpen en heel veel aan de natuur wordt overgelafen. is
economisch misschien het beste veliantwoord, Wij kennen een: zeer ge ..
leerd boshouwer, die in die richting werkt. Hoe al die verschillende manieren 'van werken op de lange duur zullen uitpakken, weten we niet,
ook al zouden we proberen de 500 blàdzijden druks, die alleen over
plantkunde in de wereldliteratuur per dag verschijnen, te verslaan.
De betekenis van arbeid in ons vak~met Prof TE WECHEL besprekend,
wees ik hem erop, dat voot het levensonderhoud van een gewone bos- "
arbeider twee kubieke meter dennenhout per week moet worden geoogst. '
Men, moet dus wel goed overwegen en gevoelig schatten,' of door cultuurhandelingen een zo veel grotere aanwas verkregen kan worden, dat
deze extra aanwas het loon niet alleen van die arbeider kan vergoeden"
, maar ook het evenredig deel van de salarissen van zijn baa:s, de houtvester, de administrateur en misschien"nog wel van een controlerende en
bevelende instantie.
In <;lnze vertechniektç maatschappij zijn we zo bang de natuurlijke
dingen te aanvaarden. Men komt onder eerbiedige bekoring, wanneer
men zich stil inleeft in het groeien - en sterven - in een aan zichzelf
overgel:'ten groeiplaats met bomen. Zulk een plek, waaraan niets is ten
koste gelegd, waar een natuurlijke takbemesting bestaat, toont de natuurlijksfe weelde, die tenslotte onze burgerlijk-wetenschappelijke zindelijk-"
. heidsprincipes overwint. Dat gevoel voor,netheid werkt in Nederland
sterk. De schilder THOLEN wandelde ee,ns in de Nieuwe Scheveningse
Bosjes en zag daar arbeiders d~e dC\<le takken van de Oostenrijkse dennen
afzagen. Hij vroeg aan hun baas,,;.vaarom zij dat deden. Het antwoord
was: "Het staat zo vies".
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Deze anecdote- moge worden opgevat als ee" gelijkenis,
, In de bpsbouw moeten wij elkaar niet te veel kritiseren, Wat vandaag
schijnt te gelden; is over enkele jaren verouderd, Allen hebben wij zowel
een "balk" als een "splinter" in ons oog. Vies is alleen datgene, wat niet'
op zijn plaats is. Materialisme ten 'o'pzichté van het bos is. vies: Onze
geest is het wonder, waartoe wij het !laaste staan, want het is i,n on's en
om ons.. Het wonder openbaart. zich reeds ,voor de grofst aangelegde
mensen in het bos. Onzo' geest'kan wakker'worderi geroepen door innige
confrontatie met het Wonder. Alleen'door de geest kan het wezen van
de dingen der Schepping worden geschouwd. Alleen door hem kunnen ,
wij Ieren, hbe een gezonde harmonie in een productiebos· te bevordèren.
Wij zijn nu nog in . nevelen 'gehuld aan he~' begin va~ oeier weten. . ".
Wie met macht ingrijpt in de vrijheid 'dus Dok iIi de geest.zijns naasteri,
• dreigt de geest te 'doden,' zowel in zijn Iiaaste' als in zichzelf. De geest
.
.' .
. ", .'. '"
'.! i':.'
. kan alleen in vrijheid· leven.
Moeten de Nederlanders steeds meer een geestloos,'materialistisch
volk worden? Alle bosbouwers" moeten' pioniers zijn, om daàrtegen' te
waken.
'."~.'..
.. -f
.. _,
'.
.~. .
:.'<. .
_
-~: ~ .
" . Wat hier als een persoonlijke visie op de verhouding van individu' tot
overheid en staat zou kunnen worden gekritise'erd door ,hen, . die zich
nu eenmaal aan hun eigen' overtuiging hebben vastgezogen, wÇ)rdt :v:oor
hen missèhiE~Ii trieer' -overtuigend hieronder-, betoogd in- ee~ citaat ult·, een
rede van de omgekomen Prof. Mr B. M. TELDERS. Deze .éi!aterizijn
overgenomen uit eèllartikel van Mr -KAPPEIJNE in het Algemeen Han~
delsblad van 3 Sept. 1949. Aan TELDERS; de man die dapper voor de
eer eli de vrijheid jn Nederland·het leven liet,. moge-hier het laálste
woord worden gelaten, .de 29 Novemberl 1940 gesproken over "De Né- .
' " , . ,•. ' i:... 'e' ,
derlandse geesf:':
"
"De leer van de rechtsstaat' gaat. ervan uit, dat wanneer de een' 'de
ander· controleert én zo nodig in toom houdt, de zondigheid des 'mensen
minder kwaad sticht dan wanneer het 'geheel aan de grillen van één wordt
overgeleverd. De ..leer. van de rechtsstaat is dus het noodzakelijk correctief opoe feilbaarheid van het uitvoerend gezag. en. in het ernstigste dDéh
helaas niet buitengesloten geval, op zijn 'machtsmisbruik." ..•
.,c·
TELDERS doelde hier op dictatoriaal machtsgebruik. iets wat de onvermijdelijke 'nasleep zou. zijn van de hier bestreden maatregelen.'· . " . '.
.Verder: . . "
,
.
.'"; .-~.~
.
. , ;,Door de· rechtsstaat worden wij beschermd' tegen onrecht en' wille~
keur jegens onze lijfelijke veiligheid, onze lichamelijke .vrijheid' én ollzè

,

.

.\

bestaanszeIterheid. Waarom? Omdat dit de elementairste voorwaarden

zijn. zonder' welke de mens zich niet ontplooien kan; Het beginsel van
de rechtsstaat is zodoende voor de vrije 'ontplooiing der menselijke per. ' . " ."
soonlijkheid in de gemeenschap de eerste voorwaarde."
" Vervolgens;:
,. " ..• , .
.:.-.-;-;, ,": '... /"-: ~ ....:. "!>'~:_;-'~.
"De gemeenschap, dus ook de geordende gemeenschap die· staat heet, .
berooft zichzelf 'van datgene, waa~in e.n waardoor 'zij tot haat schoonstè
bloei komt. als' zij de vrije persoonlijkheid onderdrukt. Anders· gezegd:
de plicht van de staat zijne burgers armsläg Ie laten. de eis,' dat de staat
niet "totalitair'" zijt' die' plicht __eii die eis gelde voor de staat in.:"Jaatste .

. aanleg niet slechts ter wille vanh.t individu, maar tegelijkertijd ter:willè '
van dê gemeenschap zelve."- .
....
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Het artikel van de heer C;. GERBRANDA in het nummer .van Augustus
j.l. van het Nederlandsch Boschbouw Tijdschrift geeft mij aanleiding
een enkele opmerking te maken.
,.
:::' .. "
':. '.,-.
.
Naar mijn mening.gaat de heer GER~RANDA er· terec!!t v,an uit, da.t alles.
in het werk 'moet worden gesteld om de hpuiproduètie, in ons land;o
,hoog mogelijk op te voeren. .
, '.
.' .
,!;Iet gebrek aan deviezen en de III aantal steeds toen,emende bevol.king
vereisen zelfs een grotere productie dan voor de oorlog. Ook kanJk ..met
de heer GE.RBRANDA,meegaan wanneer hij schrijft, dat het dienstbaar, zijn
aan de recreatje en het verhogen van het n,!tuurschoqn. een hoge hout- ,
productie geenszjns in de. weg behoeven te, ,staan.
, ;
, , , ' ., •
" Als eèrste middel om tot verhoging van de houtproductie te komen
poemt de heer GERBRANDA de, ~ogenaamde bedt:ijfspl~nnen. Direct voegt
de heer GERBRANDA er echter aan toe, dat het n.og een g~ote,.uitzondering ,
is, indien, een boseigenaar een dergelijk plan bezit. Dit is inderdaad het
.gev.al. Oe 'Stàat en de gemeenten h~bb,en nog z~er w~i~Jg ervaring ~et

bedrijfsplannen. Verscheidene particuliere boseigenaren zijn er evenwel
toe overgegaan om bedrijfsplannen te laten maken ten :eigen behoeve,. en

hebben dus enige ervaring in dit opzicht· opgedaan..
'.. .' " .
. Het wil schrijver dezes voorkomen, dat in deze richting. z~ker stimnlerenr:/ j<an \y'orden gewerkt. Mocht er regelend IIlo.ten \Y,orden opgetre_
den, dan, is dit typisch een taak voor het toe)<omstig publiekrechtelijk
orgaan, met welks ,Voorber.eiding de, Hoofdafdeling Bosbouw;van" de
Stichting voor de Landbouw zich o.a. bezig houdt.
,'
. ' Voorts wijst de heer GERBRANDA er in zijn artikel op, dat een goede
ontplooiïng van de productiviteitip een bosbedrijf slechts kan plaats
vinden; wanneer de nodige continuïteit van het bedrijf is gew;aarbprgd .
.... .De schrijver komt dan lot de conclusie, dat, wil mende houtproductie
belangrijk verh<?gen, in de eerste, plaats moet worden gestreefd naar' een
,uitbreiding van het Staatsbosbezit. Deze conclusie wordt dan nog nader
onderstre,ept ~et de motivering, dat de bosbouw niet wordt beo~fend oJll
.da,arin'een bestaan, te vinden en. dat het particuliere hosbezit niet in zich
de tendens bevat om tot een zo hoogmogelijke houtproductie te geraken,
..',
hetgeen zeer ten nadele van het algemeen belang is.
. ,IJ?e)omstandigheden zijn ,evenwel geheel ànders dan enkele tieI)tal!en
j"r~n.ge!edeIl! Tha,ns is de :particuliere boseigenaarer toe genoC!dzaakt
Om een. >'Cl. hqqg mqgelijk rendement van, zijn bos" te verkrijgen en dus
o,!!': tot .e.e.n· ~!Lh999,lm.oge.Iijke houtproductie ,te geraken. Zoals. de heer ,
,GERBRAND!\: zelf.,~.chJijft 'c.,het <;igenbel~ng van de bosbouwer is met .een
• .
hogere hO)1tprodt,lctje te.!l ,z~erste \Ie~aat",. ; ,,: ,.
De continuïteit kan ten zeerste worden bevorderd door een goede re-
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geling van de successie. De bepalingen van' de Natuurschoonwet 1928
zijn er ook op gericht om de continuïteit te bevorderen. Voorts hebben
verscheidene particuliere boseigenaren in de laatste jaren hun bezittingen
in een zgn. bos-naamloze vennootschap omgezet.
Verder schrijft dé 'liee" GEliBRANDA:: "Waar men' op 'grond van de
omstandigheid, dat de bosbouw door de, par,ticulieren uit liefhebberij"
wordt bedreven enerzijds geneigd is voorzichtig te zijn met het van hoger
hand opleggen van bindende bepalingen, welke tot verhoging van de
productie zouden kunnen lelden, omdat zulks tengevolge kan, hebben, dat
de liefhebberij tot het beoefenen van de beisbouw do'or de particulier kan
worden gedóod, vergete ,men 'aan :<;Ie, andere kant :niet, dat 'het 'ontbreken
van de natuurlijke stimulans tot produétieverhoging medebrengt, dat, wil
'men tot deze nu, eeninaalnoodzàkelijke verhoging van dé productie komen;
naast een goed georganiseerde voorlichting ennàast eventude financïële
steun, ookbinnende maatregelen nodig zullen zijn. Het ontbreken vim de
'natuurlijke' stimulans, tot verhoging van de produ'ctie; Înaakfdüs meer
.. '
'dan in de làndb6uw bindende voorschriftèn onmisbaar." ;.
, Zonder dat de schrijver het bij het opstellen ,vàn ,;ijn artikel waar~
'schijnlijk bedoelde, houdt hij hier een pleidooi voor de zelfwerkzaamheid
'der bedrijfsgenoten : ;,voorzithtig nIet het vanhogei hand opleggen van
bindende bepalingen" ...... "bindende voorschriften onmisbaar": Q"k uit
deze zinsneden blijkt weer, hoe wenselijk het is, dat eën publiekrechtelijk
, orgaan voor de bosbouw met verordenende bevoegdhèid wordt ingesteld.
, Gaarne' wil ik mij aansluiten bij de woorden van de heer GERBRANDA,
'dat'de bosbouwers ten zeerste doordro'ngeninoetèn zijn van het feit, dat
zij een zware verantwoordelijkheid dragen 'en ten volle moeten mede- '
,: .. :' : ," .
',.,èrken' aan de verhoging van de productie, . .. • '."
, Een goede voorlichting kan zeer v~.el bereiken. Voorwaar I De orgá~
nisaties op bosbouwgebied wacht nog'een grote taak. Gelulçkig, bezitten
,deze organisaties de nodige organen en ook de wil om deze belangrijke
taak ten uitvoer te leggen,
'..
•
"•
.:
. ' :.
, .
,
,:" ." ;,
~.

,

~

'.1

..

.1

,..,

'

,I
j .'

I",

'-,-

;-:-':.,

,

:"','

~',

.

:,

:'

"

J, • .

\.'

:

.,; :

!

(

':
,~ ,.'-.,.

'.'

'. (
\'

J'"

~;

,

I'

,"

"

r' _.:;

':/

',' ... '~,'

. 1

"

.-

•1 ~
,

',',.

"

,'-

.'

.' i .

.

.'

,

"

,

:.

,,:

'
'i',>

\

,.

,

