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De. duurzamr; opbrengstregeling.

,;.'

"

,

In dit höofdstuk.; dát 'evenals' dat over de productie~verzorging -uit twee onderdeelen
zou moeten bestaan, te weten (in het kort. gezegd) .1. de. vereischte. voorraad eo' 2. de
samenStelling van dien voo'rlIëlad. gàat B a a cl e r niet zoo systematisch -te werk als
in het hoofdstuk over de productie.
. . .'
,
"
.
':
.
.
De voorraad en gedeeltelijk' ook zijn samen'stelling "komen eigenlijk slechts iqciden!eel .
ter sprake. bij het beschrijven en, waardeeren van verschillende opbrengstregelings--'
methoden. er worden geen afzonderlijke hoofdstukken' aaq geWijd. Wat de structuur.
van den voorraad betreft. is dit in iooverre begrfjpeHjk. dat deze reeds gedeeltelijk
als boschstructuur ter sprake kwam' in het hoofdstuk over de productie en hiervan. het
. onderdeel: rangschikking: Verder komt. de samenstelling, van den vçorraad 'uit in de
", :.
ve'i'houding der leeftijdsklassen. voórioover deze, behandeld wordt.
• ~ ~.
Grondslagen voor opbrengstregcling. Vooraf behandelt B a a cl ereenige' begrippen
waarvan bij "de opbrengstregeling ,gebnlik moet ~orden gem<iakt.
~ Kaprijpheid zoekt hij .niet in het niet m.eer voldoende rendeeren. het criterium dat hij
er voor aangeeft is voor den afz~nderlijken boom het bereiken van, bepaalde afmetingen,
l in het 'bijzonder dikte. Voor den opstand •. waari? niet a11e boomen .tegelijk de·vereischte
dikte bereiken., geeft hij 'als criterium aan. het sterkst in den oog~t vertegenwoordigd
~,_
zijn vah het vereischte eindsortimênt.·
Volgens. deze - zu!ver technisch-e ~ opvatting van kaprijpheid. is deze niet een
oogenblik. maar een tijdspanne. waarbinnen het aandeel in den oogst van het als doel
gestelde sortiment "",,:~inig ial veranderen. Hierdoor wordt het bedrijf soepel. ....
. Productieduur is' dan het tijdsverloop tusschen het ontestaan en de ,kaprijpheid. In
het uitkapbosch kan de productieduur zeer lang 'zijn. omdat iedere boom afzonderlijk
\ geruimen tijd uiterst langzaam groeit.
" .
,
_
'
\ Hier blijkt dus. dat B a a der het productieproces evenzeer op een bepaald oogeIÎ~
plik wil afbreken. als, de netto-grondQpbrengstleer dit wil doeIÎ'. zij het dan naar een
, . "ander "criterium. Bij de 'netto--grondopbrengstleer heeft hij deze handelwijze stêrk ver~
60rdeeld en d'en aanhangers verweten. dat zij naar betere houtprijzen .hadden moeten'
strevçn oin de. vereischte rentabiliteit te verkrijgen· en niet :hadden moeten ingrijpen' In
het productieproces. Waarom. mag gevraagd worden. verlangt B a a der niet ver..
andering van gebruiken bij de houtverwerking. om tot een andere kaprijpheid' te komen,
indien dit, wenschelijk zou zijn. bijv. Voor de betere rendeering van het boschbedrljf;
Het heeft den schijn. dat h~er gev~1 luider gesproken heeft. dan wetïenschappel,ijk
overleg. .
r
',_ ._(
"
-; '.
_ -.
" •
" De becJ.rij/s.kla.sse wordt door B a a der :aangeduid als de' administratieve samerivoe ..
ging van' opstanden die tesamen ,een duurzaamheidseenheid binnen het bedrijf vormen:
Het komt voor, dat de duurzaamheidseiséh hiermede te sterk geschematiseerd wordt;'
het geheel van alle _bedrijfsklas.sen tesamen _moet aan de duurzaamh,eidsopvatting be...
antwoorden,. binnen dit. geheel kunnen de Ónderdeelen. d.w,z. de afzonderlijke bedrijfs.. ·
klassen elkaar aanvullen. Indicn de noodzaalç van bedrijfskla.sse{1-vorming echter aEge,..
leid wordt uit het duurzaamheldsbeginseI. moet men wel zoo redeneeren.
.:' ,
, Omlobp moet binnen de bedrijfsklasse gelijk ,zijn en moet dus tevoren' vastgesteld'
.'
. '._ . -"',' .
worden. vóór men bedrijfskiassen ,kan vormen.,
In het normaalbosch vallen kaprijpheid èn. omloop ~samen. in het prak'tijkbosçh :.tullen
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deze belde zaken wel ("ens uiteenloopen .. DaarOm is de omloop voor de bedrijfslç1asse
een gemiáäelde van de kapleeftijden der opstanden. B a a der acht dit nuttig. om
rekening te kunnen houden met afwijkingen in standplaats' en volkómenheid. Hierbij
is op te merken. dat dit toch veelal een illusie zal blijv~n. o:tndat het dwingende element
voor zulke afWijkingen, meestal schuilt in de, onjuiste rangschikking in' de kapserie' ;
op zulk een gebondenheid van het bedrijf door de kapserie wijst B a a d·e r zelf ook
elders.
.
.
Omloop is beslissend voor den te eischen voorraad en de sam.enstelling hiervan en
evenzeer, voor de opbrengst. Het overleg omtrent omloop is niet slechts een zaàk van.
boschbedrijfseconomie en van boschhtiishoudkunde. maar ook van .natuurwetenschap
(houtteelt, grondverzorging. boschbescherming) . Hoezeer B a a der, die toch overi~
gens de grootste vrijheid in' het ~bedrijf verlangt. hecht aan de vaststelling van den
omloop, blijkt wel uit zijn uitspraalè:: ..nur Unwissen und Verantwortungslosigkeit
können einer umtriebsfreien Forstwirtschaft im Schlaghochwald das Wort reden", (In
het uitkapbosch kan men niet met het begrip tijd. dus ook niet met het begrip omloop
~.
werken).
B a a der bespreekt verschillende systemen van oI1lloopsbepaHng.
I. Aan: de' leer van: de hoogste netto-grondopbrengst wordt ten on,..'
rechte ten laste gelegd. dat zij zich niet bekommert om de duurzaamheid der opbreng ..
sten, maar alleen om de duurzaamheid van de productie. dat. zij dus geen prijs stelt
op het regelmatig vlOeien der opbrengsten.
De gewraakte leer is echter slechts een. bedrijfsgrondslag en geen bedrijfssysteem:
behalve deze grondslag komen bij de praktische bedrijfsvoering steeds verschillende
~
andere overwegingen tot uiting.
Voor B a a der zijn de betrekkelijke korte OIruoopen waartoe de leer leidt. niet aan~
vaardbaar. omdat i:laannede slech.ts lichte sorti~enten geproduceerd worden' en te
weinig ..Werthölzer". althans,. bij grove den en beuk; Het woord ..Werthölzer" kan
misleidend zijn. men ontmoet dat ook in 'het nu welhaast, uitgestorven slagwoord jn
Nederlandsch~Indië van .. de zoo goed betaalde zware sortimenten". Men moet de
hoogère prijzen voor die zwaardere sortimenten mede heoordeelen naar dep. tijd die
- ,
noodig is om ze te produceeren.
Men verlieze hierbij ook niet uit het oog. dat de techniek van het houtverbruik 'meer
en meer gaat in de richting van kleine houtwerken.
Ook heeft B a a der bezwaar tegen de kleine voorraden die bij ~eze lage omloopen
behooren en waarmede men niet aan (tijdelijke) buitengewone eischen kan voldo~n.
HIj verwijt dezen' omloopen voorts:
Ie dat alleen kaalkap voor de verjonging in aanmerking komt;
2e dat dan het aanhouden van loofhout in het gedrang komt;
,
. 3e dat daarmede de duurzame verzekering van het producti~vennogen van den grond
10 gevaar komt. "
.
'. ' , '
..
Houtteeltkundig zouden deze uitspraken wel eens' aanvechtbaar kunnen blijken te zjjn.
Omloop zegt B a a der is in hooge mate 'door de natuur aangegeven en slechts
in beperkte mate te veranderen; de financieele omloop (grond~netto--opbrengst) zou
. ver onder de grens van het mogelijke blijven. Deze opmerkingen" zijn te vaag, om cr
kracht van bewijs aan toe te kennen. maar ook om ze te bestrijden.
. \
,Aan Pre s s 1e r die van deze omloopen een voorstander was met· H e y eren
Ju dei c h. wordt het verwIjt gericht, gezegd te hebben. dat als. men de houtprijzen
niet kan dwingen zich aan te, passen aan de productievoorwaarden. men de prodtidie~
voorwaarden' moet aanpassen aan de houtprijzen. Het verwijt aan dezen voorganger
uit de Jonge tweede ,helft van de 'afgeIoopen eeuw kan niet billijk geacht worden.'
Pogingen' tot prijsbeheersching of zelfs prijsvaststelHng :Zijn vooral van jongeren datum
en men Weet tot welke moeilijkheden zij kunnen leiden', ontduiking op groot,e schaal
en bestraffing met de ernstigste straffen. Men-moet bij zulke zaken nooit uit het oog
verliezen, dat men tenslotte rekening moet houden niet de menschelijke psyche.
Mogen de moeilijkheden van prJjsbeheersching niet onoverkomelijk zijn voor~gocderen
die niet anders geleverd worden dan door cultuur en industrie - welke internationale
ver-Wikkelingen hebben zij echter al -niet ten gevolge gehad - voor hout, waarvan
nog gI"ÇlOte natuu~voorraden wachten op het economisch beschikbaar worden (het ver:"
goeden van. winning ,en transport) door hoogere houtprijzen of goedkooper worden van
het transport. zal dit vraagstuk toch zeer groote moeilijkhedé'n .meclebrengen.
11, Netto-opbrengst .. duurzaamheidsste],.sels waarvoor Wagner
een lans gebroken heeft en waarbij dus ~en compromis gezocht wordt tusschen den
rentabiliteitseisch en het nastreven van duurzaamheid (in wezen komt dit steeds tot
uitvoering bij de praktische toepassing van de 'netto-grondopbrengstleer) worden door
d.
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B a a cl e r bestreden met de bewering dat duurzaamheid van de houtopbrengsten en .
renfabiliteitseischen elkaar uitsluiten. Een begin van bewijs' wordt hier niet voor
aangevoerd.
'.
...
.f
Wa 9 n e r denkt dat de duurzaamheid reeds verzekerd is, door ,naar normale leef..
tijdsklassen te streven. maar, zegt B a a cl e r. dan is pas'" één der duurzaamheidseisehen
vervuld. Als B a a cl e r het recht meent te hebben in de duurzaamheiçlsbeginselen mede
in~te sluiten het door hem voorgéstane bedrijfsdoel (in den 'oogst een zoo, groot 'mogelijk
aandeel van ·de meest verlangde ,sortimenten) Wat tevoren in deze bespreking bestreden
is. dan is daarmede de bestrijding van Wa 9 n e r's inzicht verge~.akkelijkt.
111. De bos c h ren ten t h e 0 r i e streeft naar de maxinli~Je geldoporengst en
naar in~standhouding van het vermogen met _behulp en i\lbegrip van een reserVefonds.
Een omloop en, een daarbij behoorende voorraad worden niet vooropgesteld. B a a der
kan ei' zich niet mee vereenigen. dat een geldfonds hierbij gelijkwaardig géacht wordt
aan ,een houtvoorraad. Vooral is hij hierover ontdaan omdat K'l" i e g er (eeJ;1 ,der
voorstanders) gezegd zou hebben, dat 't er niet tóè doet. wat er met het reservefonds
gebeurt; 0 s tw a I d (èen ander ..voorstander) had tenminste nog aangegeven; 'dat
het reservefonds jn
bosch zelf belegd zou kunnen wo;rden.
!
IV. De hoogste netto ... boschopb,rengstleer geeft omloopen die vol ...
gens Kn d r e s op betere gronden 30 à 40 jaar. op slechtere 40'" à 60 jaar boven die
van de hoogste' netta.-grondopbrengst lig~en. B a a der die hier evenmin op het prin..
cipe ingaat als biJ andere grondslagen voor~ ornIoopsbepaIing, tiet een zeker voordeel
in deze lange omloopen. ook omdat de voorraden soms dubbel zoo, groot zijn als bij
de financieele omloopcn. Hij waarschuwt echter om wat voorzichtig te zijn, want die
oude voorraden vertoonen de gebreken van den te heogen leeftijd. waardoo!" de grond
gevaar zou loopen en men weer in conflict zou komen met het duurzaainheidsprincipe.
, V. Produc,tie voor de volkshuishouding kan slechts door organen
van d~ gemeenschap (overheidsorganen) beoordeeld en geregeld worden. De doelstel...
ling is niet alleen bepaald door ,het afwegen van nut. maar ook door technische moge...
lijkheid. recht. zede en moraal. Geldelijke overwegingen alleen, zijn onvoldoende:
bovendien' heeft het rentabiliteitspnncipe, een strekking teg~ngesteld aan productie voor
de volkshUishouding. (Hier is B a a d etaan het woord).
.
Dit alles schijnt meer aangevoeld dan wetenschappelijk gerijpt en maakt .daardoor
den indruk van leuze te zijn. B a a der beroept zich hierbij in hoofdzaak op L e mme I.
die van oordéel is, dat omloop 'volgens deze inzichten korter zal zijn dan die volgens
dEi. hoogste netto~boschopbrengst. maar toch aanmerkelijk dichter bij dezen zal liggen
dan bij dien van de hoogste netto-grondopbrengst.
,
.
B a a der kan zich hiermede, blijkbaar vereenigen. de tekortkomingen van de beide',
gewraakte orruoopen (d.w.z. van de grond~ en van de boschopbrell1Jst~ornIoopen. in~
di~ deze tekortkomingen bewezen' geacht mogen.,worden) worden vermeden. Hij zegt.
dat m.en, in het bosch' ~en volksvermogen moet zien, dat gebruikt moet worden ten '
nutte van de samenleVing en dat blijveild in de behoeften moet voorzien. ook' de
behoeften aan zwaarder hout.
Het is een grondslag die voor.tvloeit uit de aanschouwing dat bosch het Jc~rakter
moet hebben van verzorgingsbosch. De basis ,heeft den schijn nog meer een gevoels-I
kwestie te zijn' dan een 'Wetenschappelijk verwerkt en uitgewerkt systeem.
VI. Dep rak t ij k heeft den omloop der hoofdhoutsoorten sinds 18:ng bepaald
zegt B a a der. in verband met, plaatselijke invloeden en historische ervaringen.
De omloop komt dan: overeen met de plaatselijke behoeften en de eischen van den
kring der afnemers. met de eischen Van houtteelt. opstands... en' grondverzorging "en
van boschbescherming.
Dit is alles ervaring, waarvan niet bewezen is. dat ziJ op de juiste wijze verwerkt
is. Wil men dan nog . tevens economisch verantwoord zijn. dan :moet men niet den
omloop wijzigen. maar de houtprijzen. Er moet een netto~opbrengst verkregen kunnen
worden; aan de, kosten· (oogst. cultuur. wegen. beheer. belastingen enz.) is niet veel
meer te veranderen, men is hiermede reeds te zeer aan bepalingen gebOnden. dus blijft '
alleen over.. de opbrengsten te beinvloeden middels de houtprijzen.
Over de moeilijkheden verbonden aan het beheerschen van de houtprijzen is tevoren
reeds gesproken; dq.t het wijzigen van den omloop. teneinde nog een netto-opbrengst
te verkrijgen. verkeerd zou zijn. is een stelling die voortvloeit uit de a~nschouwings-
wijze van de samenleving zooa15 B a a der deze ziet.
Voorraad' is afhankelijk van houtsoort. groeiplaats. omloop, en graad van dun..
ning. Hier Z~)ll nog aan toegevoegd kunnen worden leeftijdsklassensamenstelling en'
volkomenheidsgraad. Bij vergelijking van ,den werkelijken e;n den n:6nnalen voorraad.
moeten deze beide grootheden aan de hand
, van tafels ,bepaald worden. Voor' den
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nannalen voorraad doet men dat steeds. doch stelt men hier dan tege~oveI' den, ,werkelijk gemeten aan,wezigen voorraad\' waarin een zekere dunningsmaSsa is ingesloten. die ~
niet in den nannalen voorraad opgenomen is. dan zijn de cijfers voor de beide groot~
\

heden minder goed vergelijkbaar.
'.
De sainenstelling van den voorraad wordt naar de leeftijdsklassenverhouding be..
oordeeld (zie de aanvulling hierboven) maar deze leeftijdsklassen worden gewoonlijk
naar hare .oppervlakten. vergelekep.. Men moet êchter ook op de massa's jn de lee.f...
tljdsklassen letten. Als bij eik. met 200-jarigen omloop de halve, oudste leeftijdsklasse
zou ontbreken, is dit slechts 7.30/0 van den voorraad i als hetzelfde het geval zou zijn
bij fijnspar met 80..jarigen omloop, gaat het om 250/0 van den voorraad. Daarom kan
bij nobg,c_ 'omIoopcn ook gell}akkelijker vold~an worden aan, ,de duurzaamheidseischen:
voortduren. gedungheid en gelijkmatigheid.
.
.
Volgens F I u ry' zou 'ln dep. voorraad van het uitkapbosch meer zwaar hout ver...
, tegenwoordigd zijn dan in dien van het gelijkjarige bosch; het bosch met groepenkap
zou hier tusschen~in staan. Hieraan voegt B a a der de opmerking toe. dat' voor
Duitschland het zwaartepbnt ligt. in de voorziening ~et mfddensoort c:.n licht hout en
dat daarom een aanmerkelijk aandeel aan bosch met uniformen-leeftijd moet worden
. toegekend. Hierbij rijst dan de vraag. waarom de kortere financieeIe omloopen zoo
verwerpelijk kunnen zijn.,
Rescrven in den vorm van materiaalreserven worden, zooals -re-eds bleek, door
B a a d e,r. nuttig geacht om in onverwachte behoeften te kuopen voorzien. Hij merkt
op, dat het vormen van zulke reserven slechts zeer langzaam kan plaats hebbén. Men
moet daartoe op den kap sparen. De duriningen met 30 tot SOCio van den totalen
houtval komen voor dit sparen niet in aanmérking, omdat z,lj als verzorgingsmaatM
regelen, voor de blijvende opstanden moeten worden beschouwd. Ook kan men terM
wille van de aanwasverzorging den kap van aanwasanne' bosschen niet uitstellen.
.... '
Zoodoende kan men lp.oeilijk meer dan ± 2,5% van den aanwas sparen.
Geldreserven, waa~n Wa 9 n e '1' reeds zeide, dat zij in noodgevallen te gemakke,..
lijk 'beschikbaar zijn. zijn in hun wezen eigenlijk gehed vreemd aan' ~et karakter van
het biologische ,object waarPlede het boschbedrijf werkt.
'
....
, ~
:Methoden van' opbrengstregcling. De opbrep.gstregelingsmethoden die B a a der bè~
spreekt, deelt hij in drie groepen In en weJ:"
A. Methoden van duurzame houtopbrerigst (ten onrechte zegt B a"a der bij de
nadere definieerlng. dat zij hoogste duurzàme houtopbrengsten trachten te bereiken;
men zal inzien. dat dit onjuist voorgesteld is, als inen verder onder nagaat. wélke
bijzondere ,methoden' hieronder vallen, Het overgroote: deel hiervan verdiept zich niet
in de hoe,..grootheid van dep. oogst, als deze maar dUlll'%aam zij, d.i. voortdurend. ge,..
durig en gelijkmatig).,"
~
Tegenover deze groep welke zes methoden omvat staan dan" nog twee groepen
leder met slechts één enkelê methode, t.W'.:
'B. Méthoden van duurzaPle houtproductie.
C. Methoden van duw:z:ame geldopbrengst.
j
,
'
De A~methoden deelt hij weer in in deductIeve, methoden. die de rege1ing ?f1eid'en
uit een theoretische ideaalvoorstelling (vijf 'in getal) eo inductieve methoden (weder'
slechts één enkele). die de regeling, afleiden uit de met tevoren toegepaste behandelings~
wijten opgedane ervaring. '
~
.
' , _
' .
','
Men krijgt zoo het volgende schema:
.. , .
'
A. Methoden. van- duurzame houtopbrengst _,'i
,a. deductieve methoden
. 1. vlaktedeelingsmethoden '2. vakwerk'methoden"
,
3. aanwasMen ,..vooITaad,.. (formuleM)methoden
4'. Ju del c h's Saksische opstandsbedrijf
~
.
5. leeftijdsklassenmethoden . ' ,
b. inductieve methoden '
f
6. kontrolemethoden
.
B. Methoden van duurzame- houtproductie.
7. absoluut opstandsbedrijf
C Methoden van duurzame geldopbrengst.
,,.
I"
. 8. boschrentenmethoden.
Na een -geschiedkundCg overzicht van de ontwikkeling, dat hoe belangwekkend ook.
hier onbesproken' zal blijven. -laat B a a der alvorens tot bespreking van de ver~
schillende methoden -te kom711, de opmerking vooraf gaan. dat men productieregeling
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.:'

en opbrengstregeling niet altijd streng gescheiden gehouden heeft. Sommige methoden
richten zich meer op aanwas, andere op voorraad, 'weer andere op voorraaclsamensteI·

"

1Iog; soms werkt ·men met de hQutmassa, soms_ vervangt men die door vlakte. soms
. vervangt men' aanwas door leeftijd en de voorraadsamc-\LStelling" dopr leef tijds.· of
, afmetingsklassenverhouding.
i '
.
,
, Inderdaad. dit alles heeft men gei!aan, maar hieruit blijkt ook. çlat de' bijvoeging -van
het nastreven van hoogste houtopbr:engsten voor de klasse A -niet jUist kan zijn. De
hieron,der vallende methode,n hebbèn gedeeltelijk met vlakte gewerkt; bij andere was
de hoegrootheid van de opbrengst een gevolg van de vaststelling van den omloop,
'. waarbij men zich slechts biJ uitzondering liet leiden door de -vraag bij welken omloop
de houtopbreng~t het grootst zou zijn (massa-oml~p). De verdere' opbrengsttegeling
'
maakte dan gebruik van den berekenden of beredeneerden_ omloop.
Op de dOQr B aa der gegeven ihdeeling der opbrengstregelingsmethoden valt dus
wel wat af te dingen: zulk een indeeling te ontwerpen-, hetgeen ook ,door anderen
getracht is. stelt trouwens voor groote moeilijkheden. omdat verschillende methoden
aan andere verwant' zijn en in elkaar overgaan.
, '
,
In een; afzonderlijk hoofdstuk komt B a a der lat~er terug op, de systematiek van de
boschbedriifsrege1in.gsmethoden en treedt dan in een kritiek van door anderen gegeven
indeelingen (W·a 9 ne r. R ö h r J. Man tel). Bedrijfsregelingsmethoden zijn feitelijk
iets .anders dan opbrengstregelingsmethoden en daarom wekt het den schijn. alsof
B a a de r het hier inderdaad over iets anders heeft. In~ feite is dit toch niet zoo. de
- bedrijfsregelingsmethoden: worden naar het criterium van de opbrengstregelJng beoof~
·deeld..
'
"
,
,
"
"
.'.
B a a der veroordeelt het. dat de aangehaalde schrijvers duun:aalilheid als een
bedrijfsdoel kenschetsen. Duurzaamheid is de grondwet voor' het" boschbedrijf. is de
,!-itk1."is~lIiseering Van een eeuwenOtj~e ervaring en kan aan een te stellen bedrijfsdoel
zekere grenzen voorschrijven. Dit kan beaamd worden, maar. omgekeerd is het· ook'
niet toelaatbaar. zoóals "tevoren reeds opgemerkt werd. om bij' de z.g. grondwet voor
het boschbedrijf een bedrijfsdoei in te sluiten. zooals B a a d'e r doet (hoogste hout~
opbrengst volgens een bepaalden maatstaf).
Hoe beoordeelt- B 'a a der nu de meer in het bijzonder" door h.em besproken op..,
~
brengstregelingsmethoden.
1. Vlaktcdeelingsmethoden willen de geheele vlakte over het aantal jaren van ,den
omloop verdeelen. Tegen te groote verschillen in opbrengst jaar voor jaar. doordat "
nu eens beter, dan weer minder goed bosch getroffen zal worden. gebruikt men wel
evenredige vla):cten. dat wil in" het algemeen zeggen. dat men bij slechtere hoedanigheid
van grond of .bosch. grootere uitgestrekthedeq~in de betreffende ,taren neemt' en
omgekeerd.
\
.
. ' . '
,
.'
B a a d,e r zegt hier 'niet veel 'van en acht de:z:e primitIevê methode slechts bij hak~
hout in aanmerking te komen. Wat Duit.5!=hland betreft. moge hij hierin gelijk hebben,
.. ' biT primitieve ~ toestanden en ongedifferentieerde"oervoorraden (bijv.' wildhoutbosscl1en
in de buitengewest~ van Nederlandsch Indië), heeft deze- primitieve methOde. als
inleiding wellicht voor later toe te passen, hooger staande: werkwijzen, toch recht
van bestaan.
.
.
2. Vnkwcrkmcthooen die niet aan ieder ,jaar. maar telkens aan een grèep van jaren
(ver:'warreoo "vak" genoemd) een aandèel toewijzen. hetzij aan vlakte. hetzii aan
ook
massa (met hijrekeiting van aanwas tot- aan het kaptijdstip volgens het plan),
een tusschènweg tusschen ,deze beide zoeken (gecombineerd vakwerk).
. Steeds echter is men ,door het opgestelde plan aan bepaalde vlaktedeelen gebonden,
wat het bedrIjf sterk gebonden doet zijn.',
"
.
'.
'
,
G. L. Har tig is de vader van het massavakwerk en gaf tevens het duuI'%aaJbheids.-principe- aan; deswege wordt hij terecht als behoorend tot _de groote figuren in de
ontwIkkelIng van het boschbedrijf beschouwd. H. v 0 nCo t t a ging over -tot het
vlaktevakwerk en lette daarbij meer op de juiste' rangschikking in den boschopbouw
'(Hartig 'had dit ook reeds in zekere mate gedaan)~ von Cotta gaf hierbij de
uitspraak "die gute EiIl}'ichtung eines Waldes ist gewöhnlich viel wichUger alS' dessen
Ertragsbestimmung....
.
• .
, .,
Zoowel bij ·deni een als bij den ander worden- proquctie en opbrengst tegelijk geregeld
en de. houtteelt is te sterk gebonden aan de kapregeling. die zjJ voI~f.en moet. Ook
komt de ,houtteelt niet voldoende tot haar recht, omdat (men: groote kapvlakten had
.-,
en daarin op verschilIen in grondgesteldheid niet afzonderlijk gelet kon worden.
·'Aan het vakwerk. dat voor zijn toepassing pehoefte had aan indeeling der bosschen.
zijn althans te danken wegennet en boschindeeling. maar het streven naar uniformiteit
binnen het vak (hier m,aet "vak" verstaan worden als terreingedeelte) en het sterk
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.' '
heeft (in DuItschland) de erfenis nag~laten van de
uitgestrekte zuivere opstanden •. die minder weerstandskrach!ig zIjn .. tegen windbescha..
diging 'en bedreiging door insecten.
". .
. .
.
Hoewel B a a cl e r zich dus niet kan vereenigen met het vakwerk als methode. heeft
-het naar zijn meening in de toepassing dit goede gehad, dat het conservatief' tewerk
ging, waardoor thans over rescrvcn 'kan worden beschikt.
:. Hier .mag opgemerkt worden. dat B a a cl e r niet in het licht stelt, dat het vakwerk
ook toegepast kan worden en inderdaad. ook toegepast geword'en is in modemer vorm, .:
zonder de oorspronkelijke fouten van te sterk sçherriatiseere:n en van uniformiteJt over
groolere uitgestrektheid. Alweer onder primitievere omstandigheden dan in Duitschlanq
, voork\lin~n kan het zijn diensten nog 'bewijzen; zoo is het voor het oogenblik 'jn den
vonn v,a'n een gecombineerd vakwerk met revisies (waardoor de gang Van zaken
, telkens slechts voor een tiental jaren wordt vastgelegd) ~n gebruik in de djatibosschen
van Java en zou' daar nog moeilijk door een' betere methode te vervangen Zijn. .
. 3. Aanwas~ en voorraad·(formule).methoden berekenen den omvang van den jaar..'
lijkschen kap naar massa middels' fonnulen. waarin de 'grootheden voorkomen:' Zw =
werkelijke aanwas'. Zo = normale aanwas, V = werkelijke voorraad, N ::::: normale
voorraad~ e = jaarkap, E ;::;::::: 'normale jaarkap, a ::::: vereff~ningstijdperk in' Jaren, om
, V in N om te zetten, t = omloop en soms 1 = gemiddelde leeftijd.. ,'
, '.
'
Het eerst is d.e methQde aan het ,eind van de IBe eeuw in Oosenrijk in tOepassing
.... ' gebracht
onder den naam Kameraltaxations methode. later' kortweg a:angedu~d als'
~ameralt,axe. Men heeft in het ontstaart van deze Kameraltaxe tevens. d~ geboorte' te
zien vail de voorstelling yan het normaalbosch. .
B a a der bespreekt en waardeert de formulen van:

g~~ch~niatiséerde va~ d~ methodc,

.'
.

,

' .. ,-

..~

-'

+,.1 V a N,'

"'

1.1d~ Kameraltaxe: e_= ZJ w
,
.
."
~

"

.:
'.'
.
. 3. Ca rl He y er: e
"

'--

N
,V+Zwa-N· . .

=

'

a',-

I

"

.

.'
.
.'
E
.'2, Paulsen .. Hundes,hagen:·e ~ VX

"

\..

(hleJlo is Zwa

,-','

de, Som van den aanwas

.. t'

in de a jaren van :het vereffeningstijdperk) .
•

4. B r e y man n: e =

gemi~delde'

E X

7I

leJftijd). t 2
I
V
,
.5."vonM~.nteJ:e= ..
, normale

th

.

(waarin tJ2 niet geheel juist aangenomen is als
' ..

,

'.

,

Voorts nog een paar ingeWikkelde formulen van Hu f nag 1 en van F I u r y.
Het ligt niet in de bedoe1ing" hier de meerdere of mindere verdiensten van de ver...
, schillende formulen in het licht te' stenen.
.
..
. '""
B a a der acht het een vo-ordeel van de formule.methoden'. dat de' jaarkap niet·
gedwongen voortvloeit uit den voortgang van het bedrijf. zooals bij de vlaktedeelings:"
_ en de vakwerkmethoden wel het geval was (aan vlakte gebond.en· massa)" ,
Men houdt productie .. en opbrengstregeling gescheiden. zoodat ieder voor zich vcr..
zorgd kan worden. De beheerder kriJgt slechts een ,djfet:_ van te kappen massa en_ kan,
zich verder door houtteeltkundige overwe'gingen laten lèiden. waa,r hij di,e hoeveelheid
zal zoeken.'
..
Opgemerkt "moet worden. dat deze vrijheid weer beperkt zal blijken. waar men
,rekening zal moeten houdên met juiste, kaporde, kapseries e.d. In het gemengde bosch •. ;
ook wat betreft leeftijden is deze vrijheid onbeperkt. Daa~om mede. acht 5 a a der
het een voordeel. dat formulemethoden ook bruikbaar zijn voor uitkaphosch. ~
.'
Een bezwaar vindt B a a cl e r het, dat men zich met de fonnulen' bindt aan een
bepaalden voorraad (N). Er is echter geen enkele moeilijkheid om op een gegevên
oogenblik een" andere waarde voor N in de formule te gebruiken. Maar dan blijkt
temeer de jui.~theid van een door J uld e i c h gemaakte ópmerlting dat men het tot op
zekere hoog te zelf in de hand heeft om hoogere of lagere uitkomsten rp.et een fonnule
te verkrijgen, Hij dacht hierbij aan de~' term a (vereffeningstljdperk) dien men hoog.
of laag kan nemen.
. . , ,.
. " _
'"
"
Een niet door B!l a d. e r genoemd 'bezwaar is tenslotte. dat de formuien zelfs e!n
positieve uitkomst voor den kap' zullen kunnen geven!. al zou er geen kapbare (kap..
rijpe) boom in het bosch aanwezig zijn. ."
, . , . . . '" ' ...
4. Ju dei c h's Saksisch.c opstandsbedn]f wordt of werd althans tot voor zeer kort
,I
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in Saksen' toegepast op den grondslag' v~n de ne~to~grondo~D~e~gst1eer. Gebleken is
reeds. dat B a a cl e r sterk 'gekant is tegen toepassing yan. de theorie der maximale
netto-grondopbrengst: hij moet echter toegeven. dat zelfs Ju dei c h het opstandS·
bedrijf ook toepasbaar acht bij andere doelstelling (bijv. zelfs; bij B a a cl e r's doelstel.
Jing, hoewel J u cl e i c h· die niet gekend heeft). ~De methode is dus 'in de toepass;ing vrij
van. de bedrljfsopvatting~ / \. \
. . ,
. Het grondleggen·de van de' methode is, dat het bosch als geheel niet volgens een
schema in -een star keurslijf wordt gedrongen: maar dat riten omgekeerd aan iederen
opstand (lf wil vra~en. wat er uit het oogpunt van houtteelt, economie en houtopbrengst
_ . : .'
.
.'.
met hem moet gebeuren.'
Het geheel van de aldus verzamelde kapaanwijzingen wordt dan getoets~ aan en
gewijzigd naar: 1. de. normale kapvlakte. 2. een formule-uitkomst (J u dei c'h beval
hiervoor de Hun des h a gen 'sche formule aan, hóewel hier wel ...... at tegen te,
zegg'en valt), 3. voora\ ook de lecftijdsklassenverhoudfng, 4, .t;len vroeger gevoerden
kap. Men zou ook nog den normalen aanwas als vergelijkingsgrootheid kunnen ge·
bruiken.
•
\
De volgorde waarin opstanden vo.or kap in aanmerking komen is:
Ie 'dc uit het voeren van het bèdrijf noodzakelijk voortvloeiende 10s~. vrij. en ver·
deelingskappingen (waarbij aangestuurd wordt op de vorming van talrijke, kleine kap.
series die het b~drijf soepel maken, door een groot aantal aangrijpingspunten voor den
kap te bieden) ;
'.
2e kaprijpe opstanden;
_
_
I "'
3e wat in de kaporde voor kap in aanmerking gebracht moet worden (hier ontmoet
pIen dus de gebondenheid die de kaporq,e en de kapserie opleggen).
: ie 'opstanden waarvtm d.e kaprijpheid twijfelachtig is en' die men .wel kapt. als cr
weinig andere opstanden voor kap,in aanmerking komen. of die men nog laat staan,
als er veel in andere opstanden gekapt moet worden.
\
.
Aangezien kaprljpheid - volgens ·welk .begins!;:l ook- veroorzaakt wordt door te
geringe productie, worden productieMvcrzorging en opbreilgstregeling Bier aan elkaar
verbonden. Men kan deze uitspraak slechts in zooverre aanvaarden, als men de pr~'
ductieveJ,"Zorging vooral of _alleen zou moeten zoeken in den boschaarileg. na den kap;
gedurende het geheele verdere l;testaan van een opstand tot aan den kap, kan de
productie. verdi;:r verzorgd wordén. bijv. door dunning of door onderplanting. . .
B a a cl er beweert. dat de methode duurzaamheid' der opbrengsten nastreeft, maar
niet' die der .p'roduétü:o: Zooals zoo juist is aangetoond, blijft de weg tot duurzame
(hoogste) 'productie- echter vrij en ieder .rechtgeaard boschbouwer zal dien ook inslaan,
de' methode verzet zich hier: in het minst" niet tegen. B a a der 's verwijt komt daarom
- 1,' .• onbillijk voor. trouwens op de volgende bladzijde (271) zegt hij zelf, dat de methode
de mogelijkheid blédt om de productie aài1 de standplaats aan te passen.
,
.;~
In den slÇ)tzin aan 'deze methode gewijd wordt' nog, eens gezegd. dat het opstands~
bedrijf als het dat noodig acht (bldz. 271) ~ne duurzaainheidseischen ter correctie van
. de aanwijzingen van de afzonderlijke opstanden in toepassing kan brengen.
.
.. . B a a der' vindt het dan 'tenslotte een nadeel; dat d~. methode slechts op bosch met
lPin of meer geconcêntreerden kap toepasba~r is (für'- den schlagweisen Hochwald),
maar juist hier komt. zij zelfs met de meest extreIpe gevallen tot een oplossing, omdat.:..
gezocht wordt naar overeenstemming tusschen het plan voor de onderdeden en het
plan voor het geheel. .
'
,.
5. Lee[tijdsklassenmethoden zijn' niet gemakkelijk te karaktèriseeren. De moderne
'" reeftildsklassen~methoden of wat men zoo noemt. zijn -uit het Saksisché opstandsbedrijf
voort.gekomen. ,zij komen dus sterk daarmede overeen. .,
Door het aanwij;en van opstanden voor den kap. ·moeten de leeftijdsklassen naar·
verhouding en rangschikking (op het terrein) no.~maal gemaakt worden. Hiernoor
wordt dan vanzelf ook invloed uitgeoefend op den voorraad omda~ .dezi; mede afhangt
van de inate rw'aàrin de leeftijdsklassen vertegenwoordigd zijn• .;,.
De kap wordt op twee wijzen afgeleid, t.w.:'
-. '.::. te door den vooráf aangege~en gap.g van het bedrijf, Viaar dus de te kap'pen op':'
standen worden uitegezocht naar: a. een bedrijfsdoel. b. houtteeltkundige. ovcnycgin.
g~n (bijv. verkeerde rassen) en c. rangschikking. Men verkrijgt zoo een inzicht in
den mogelijken kap (opbrengstregeling) en' in 'wat de productie verlangt, (prbductIe~
regeling) ;.
."'
."
_'
;
, '2e door den werke1ijken toestand te toetsen aan den normaaltoestaIid. Tegenwoordig
laat men echter de' normale leeftijdskl~ssenverhouding niet meer zulk een overwegenden
invlped hebben, vooral ook omdat men bij groot~boschbezit (staat) vereffening_ tusschen
verschillende ·bedrijfseenheden toelaat. (Vergelijk de .opmerking gemaakt bij I,bedrijfg..
klassen" over te ·sterk schematise~ren).
'
.
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B a a der behandelt dan in dit verband de in 1938 voorgeschreven Pruisische
methode; hij verwacht dat hieruit het algemeene voorschrift voor het Duitsche Rijk
f
zal voortkomen.
Eerst moet een rangschikkingsplan gemaakt worden.
Dan wordt de kap voorloopig vastgesteld naar de eischen van de afzop.derlijke
opstanden.
.
Dit cijfer wordt gecontroleerd met alle hulpmiddelen die de boschbedrijfsregelin'g
kent, vooral worden hierbiJ gebruikt de totale dikhoutaanwas en de voorraad.
Bij vergelijking van· den voorloopig vastgestelden kap met den loopenden aanwas,
blijkt. waar men met den voorraad naar toe gaat.
Men kan den loopenden aanwas niet maar zoo vergelijken met den volgèns den aan..
genomen omloop gemid4eld jaarlijkschen dikhoutaanwas (deze moet de duurzaam hoogst
bereikbare zijn; 'bedrijfsdoel !) omdat de loopende aanwas grooter of kleiner kan zijn
door het toevallig overwegen van bepaalde ledtijclsklassen. In het verloop 'van den
tijd kan hierin' door dezelfde oorzaak verandering komen. omdat dan andere leeftijds..
klassen gaan overwegen. of omdat de overwegende leeftijdsklasse in cen ander groei ..
tempo komt. '
,
Groote beteekenis wil men toekennen aan den aanwas in het verleden, af te leiden
als: Z = V2 ----> V1
oogst (de notatie spreekt hier' voor zichzelf). Dit is een (:ontrölc ..
. element ontleend aan G u·r n a u d, om wanneer men het geregeld in toepassing brengt,
oo.IC uit het verleden leering te kunnen putten.
Men beschouwt den voorloopig vastgestelden kap voorts in verband met den vool'""
raad. Bij een voorraadtekort zal men op den kap uitsparen. Of men een voorraadoverschot (geleidelijk) zal opruimen' door versterkiqg van den kap, zal daarvan afhangen
of deze opruiming de' productie zal opvoeren. (Hier komt een tevoren reeds gesigna~
lecrd conservatisme en het zien van heil in materJaalreserven met prijsge:ving van de: .
'
doelstelling tot uiting).
Tenslotte wordt dan nog gelet op de, leeftijdsklassenverhouding en kan de normale

+

kapvlakte VI als vergelijkingsgrootheid dienen;
t

~ok
,

kan nog
.

d~

•

gemiddelde leeftijd

(te berekenen in verband met de oppervlakten waarop de verschillende leeftijden voor~
komen) als aanwijzing gebruikt worden. (Deze laatste kan niet zoo heel veel zeggen. hij is een gevolg van de leeftijclsklassenv,.erhouding en positieve en negatieve afwijkingen in de leeftijdsklassen kunnen elkaar opheffen.
Men ziet, dat men naar verschilpunten met het opstandsbedrijf moet zoeken •.vooral
nu de vroeger meer op den voorgrond staande leeftijdsklassen naar een derde of vierde
plan zijn teruggedrongen.
. '
Er wordt tewerk gegaan. vanuit een plan voor de afzonderlijke opstanden.: (volgens
. Vanselov het inductieve plan) onder controle van het plan voor het geheel (volgens Vanselov het deductie.ve plan). Het plan 'voor de afzonderlijke opstanden
houdt het oog op de belangrijkste. duurzaamheidseisch, productievermeerdering. Het
plan voor het geheel houdt het oog op den noodigen vOQrraad en zijn samenstelling.
Hiernaast is.de controle-gedachte ingevoerd door op het verloop. van den aanwas in
het verleden te letten. "Man will ZW3r nicht zuviel nutzen~ aber Aoch sträflicher ist es.
~ zu wenig zu 'produzieren". Voor honderd Jaar is ditzelfde op' andere wijze gezegd door
K. L. Mar ti n: "Man legte Verantwortlichkeit auf das Zuviel-Benutzen. höchst selten
auf das Zuwenig-Erzeugen".
.
6. Kontrêleme,thoden zijn oorspronkelijk· in Frankrijk uitgewerkt geworden (Gu r..
naud). later in Zwitserland' vervolmaakt (Biolley) in Duitschland aanbevolen
door Eb e rba c h en in de laatste jaren in Saksen tot een systeem ontwikkeld doör
Kr u t z s ch en L 0 ets c h. De gedachte waarva.n hierbij uitgegaan wordt is, dat niet
gesteund wordt op een theoretische voorstelling (deductie) maar uitsluitend op de
jongste, gecontroleerde ervaringen (inductie). Bij voortdurende contrêle van den aanv...ezigèn voorraad en van wat er geoogst wordt, leert men door ervaring, met welken
voorraad en volgens welke samenstelling duurzáam de hoogste 3afl;was verkregeq wordt.
Dan is het bosch economisch in evenwicht. Bi 0 1) e y zegt, dat deze evenwichtstoe..
stand rekening moet houden met de 'plaatselijke omstandigheden.
De methode is vooral of uitsI"uitend toepasbaar op uitkapbosch. In Saksen waar men
tracht over te gaan van de zuivere opstanden .:van uniformen leeftijd tot gemengde
opstanden. ook wat leeftijd betreft, ,dus waar 'men in een overgangstoestand is, vlaar..
van het eindstadium wellicht het uitkapbosch zal zijn, is een waarnemingsmethode
uitgewerkt door Krutzsch en Loetsch.
Vooral in het uitkapbosch. maar ook bij natuurlijke verjonging in kortere of langere
tijdperken is iedere oogsthandeling tevens een houtteeltkundige maatregel; de. oogst I
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heeft dus teve,ns invloed op de productie."' Een juist uitgevoerde oogst ~oet de productie
verhoogen ; als maatstaf dient het nuttig effect, zoowel absoluut als relatief ten op~
zichte van den voorraad. Slechts de ervaring kan hierin den weg wijzen. De grootste
verdienste van de kontröle-methoden is, dat zij zich steeds mede ,richten op producie...

vermeerdering.
.~
De ,methodenJlaten dus de grootsfe vrijheid aan den beheerder. men treedt niet pre ...
ventief op tegen mogelijk te maken fouten, door op statistisch verwerkte erVaring '.'
.•_ 'gegronde voorschriften. hoogstens tikt men,' den beheerder repressief op de vingers_ .
voor verkeerde maatregelen, maar dan is het kwaad reeds geschied .•
De beheerder kan omtrent del) juisten 'voorraad en zijn samenste11ing en omtrent uit
te 'voeren opgst aanwijzingen vinden in de beste boschgedeelten wat betreft massa.
I
samenstelling. hoogwaardigheid. aanwas en verjonging (welke beste boschgedeelten
,,'
zelf misschien nog voor verbetering yatbaar zijn).
Hoe de opmetingen moeten' geschieden zal hier niet behandeld wordèn. het is uit
een oogpunt van boschbedrljfsregeljng niet essentieel, àl.leen 'zij opgemerkt. dat zij
evenals het telkens ingrijp,en vrij snel op elkaar moeten volgen.
De oogst 1s.an voor iederen opstand afwijken van den aanwas; weliswaar streeft de
methode naar ge1ijkmatige opbrengsten. maar niet naar dé dadelijke. maar naar de
hoogst op te voeren .gelijkmatige opbrengsten. De taxatie van 'de te oogsten hoeveel..
heid geschiedt op grond van aanwas, voorraad. samen.;;telling. "sowie auf ein voraus-gesetztes waldbauliches EinfühIWlgsyermögen·'.
,
Hoeveel góeds. ja verleidelijks' de methoden ook mogen hebben, juist dit laatste.
deze eisch van .. vermogén tot aanvoelen" moet toch wel tot voorzichtigheid manen
bij algemeene t~passing ! Is de deductieve~ preventieve methode. steunéhd op omvang ..
rijk statistisch materiaal althans in ,het algemeen niet veiliger? B a a der 'g antwoord
op deze 'Vraag, zou niet twijfelachtig zijn. hij is een enthousiast voorstander van
kontrole-methoden. Voor uitkapbosch moet toegegeven worden. dat niet beschikt wordt' ,
over omvangrijk sfutisisch materiaal.
.
'
:
7. Absó(uut opstandsbedrijl \Vordt in een. gelukkig kort. ,hoofdstuk behandeld. dat
niet tot de fraaiste van 'het boek behoort.
Ju dei c h heeft inderdaad 'beschouwenderwijze gezegd: dat regelmatige opbrengsten
volstrekt lIiet het" wezen van de duurzaamheid '-'uitmaken en 'dat het streng duurzame
bedrijf geen inwendiQe noodzaak voor het boschbedrijf is. Als men dit strikt zou nemen.
is dit een ketterij in tegenspraak met het zoozeer door B a a der op de'n voorgrond
J u dei c heen verwJ)t,
gebrachte cluurzaamheidsbeginsel. B a a der begint dan
te maken. maar eindigt tensllj)tte rustigér. dat J u cl e i c h er toch in het geheel, niet
aan gedacht heeft. bij groot·boschb~it de duurzaamheid der houtopbréngsten ter zijde
te stellen. (Bij klein~ I)oschbezit is Jltijd veel moei~jker' te voldoen aan strengere duur...
zaamheidseischen). ,
"
,
. . -.
Men heeft ook reeds bemerkt. dat B a a der een groot tegenstander is van de
netto~grondopbrengst theorie en derge1ijke. De methodè die, nu besproken: wordt trekt
zich inderdaad niets aan van den eisch van een bepaalden voorraad met bepaalde
samenstelIing. Dit echter toe te dichten aan bepaalde bedrijfsgrondslagen of bedrijfg..
doelstellingen en wel in, het bijzonder aan eischeIl; als ..noogste netto--opbrengst",
.. hoogste rendeering der bedrijfskapitalen" of .. hoogste ondememerspremie" is ontoe·
la,atbaar. De gewraakte verwaarloozing kan samengaan mèt ieder bedrijfsinzicht. ó6k
met B a a der 's eigen eisch van hoogste productie en hoogste opbrengst.
De soep wordt- _nooit zoo heet gegeten, als ze gekookt wordt. Bij de behandeling
van Ju dei c h's opstandsbedrijf zagen. we. dat behalve aan den grondslag van hoog.
ste netto..ogrondopbrengst (of welken andereIl; grondslag. waaraan Ju,deich óók~
gedacht heeft). aan' allerlei andere overwegingen invloed toegekend wordt. Als
B a a der het absolute opstandsbedrijf dus aanduidt als de technische vormgeving
van de "Bodenreinertragstheorie", is hij zeer onbillijk.
Het absolute opstandsbedrijf laat geen andere overwegingen gelden dan-die welke
,door ~ederen afzonderlijken opstand - worden ingegeven. Het plan voor de onderdeelen
is direct bindend. het wordt niet verder gecorrigeerd door een plan voor het geheel.
·Bij het opstellen van het. plan, voor de afzonderlijke opstanden wordt alleen rekening
.'
, gehouden met aanwas (kaprijpheid) en 'rangschikking.
•
Het komt voor, dat we hier slechts' ~en theoretische mogelijkheid in mogen zien,
niet een daadwerkelijk in toepassing ,gebracht zijnd systeem. Het is dus overbodig er
meer van te zeggen.·
.
.'
.. 8. Boschrentenmethoden hebben tot karakteristiek het voor kap bestemmen van älle
opstanden. ook in de verre toekomst. volgens een bepaald plan. Men kan natuurlijk
verschil1ende zulke plannim opstellen maar het plan dat een hoogste totaal aanwijst
F
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voor alle uit de toekomst oP. het heden gedisconteerde opbrengsten. wordt als het
<"
beste aanvaard.

Om deze hoogste opbrengsten te, krijgen. moet, d~ aanwas zoo hoog mogelijk worden

.,

opgevoerd. en moet de rangschikking der opstanden zoo zijn. dat zij den oogst op een
bepaald Jjdstip niet in den weg staat. Behalve deze ,beide eischen wordt als principe
aangenomen, dat het gegeven vermogen .niet kleiner mag worden en daartoe dient dan
een ,geldreserve gevormd te worden naast het in het bosch vertegenwoordigde vermogen.
~Tot het boschvennogcn op eenig oogenblik worden niet slechts, zooals bij andere
methoden, geacht te behoor'en de houtvoorraad. de grond en de inventaris. maar het
reservefonds wordt hier eveneens bijger~kend. Het 'gevblg van dit inzicht ,is" dat de
houtvoorraad af kan nemen; als het reservefonds maar overeenkomstig, tOE'fleemt en
andersom.'
.
..
\'"
:,
,'.
,
Uit. dit res~rvefonds kan dan geput worden bij geringen kap, als het ook maar weer
aangevuld wordt bij rijkelijker ,binnenkomen van opbrengsten. Uit de opbrengsten is
dat deel voor het res~rvefonds te bestemmen, dat uitgaat boven de volgens het plan
als gemiddelde berekende boschrente.
I
Hiermede wordt de duurzaamheid der houtopbrengsten Uitdrukkelijk prijs gegeven.
duurzaamheid wordt slechls geëischt voor de pioduc.tie en' voor del hoogst~ rente van
het aanvankelijk aanwezige kapitaal.
"\..,
'
Met een ornJoop wQrdt niet gewerkt, ,maar met een als -gemiddelde te bereiken .dia~·~
meter. die naar hoogte.klassen (boniteiten) verschilt. Bij het vaststellen '-van deze dia·
meters laat meIll zich leiden door de ovenveging dat Duischland een houtinvoerend
land is' en sortimenten van bepaalde afmeting in het bijzonder gevraagd worden; dit
'
,
moet 'blijken uit de marktprijzen.
Door deze diameters te kiezen. die ook de hoogste relatieve duurtevermeerdering te
zien zullen geven, meent men tegemoet te komen, zoowel aan privé, als aan volks•
. economische eischen. De diameters moeten in den kortst mogelijken tijd bereikt worden •
wat een taak voor de houtteelt is.
•
Een eig!naardigheid bij "d~ berekening van wat het beste plan zat zijn. is', dar- men
zich vrij tracht te maken van prijswijzigingen in de -toekomst- (men disconteert mede
uit een v~rdere en verste toekomst
door ane waarden uit te drukken in z.g. Tax.
Mark. Dit wil zeggen. dat het waardecijfer per eenheid Voor het meest voorkomende'
. sortiment op 10 gesteld wordt en, all~ andere sortimenten -naar hun tegenwoordige
prijsverhoudinQ"en een evenredig waardecijfer krijgen. Men, verwacht dat bij wisseling
j van de markt de onderlinge verhouding der sortimentsprijzen dezelfde z{ll blijven .
. Dat het gehee1e rekenwerk, dat zeer omvangrijk is, onzeker blijft, behoeft niet ge.zegd te worden-. Behalve de onzekerheid die omtrent de zoo juist tot uitdrukking ge·
brach~e onderstelling moet blijven bestaan, is her schatten van de opbrengsten van
opstanden in een verre toekomst ook hoogst on;:eker.
.
200als te verwachten is. kan B a a der zich niet met deze methode vere~nigenr hij
vindt .haar door al die planopstellingen tot in een verre toekomst veel te bureaucratisch
.
(schematsich), wat zonder voorbehoud toegegev.en moet worden."
Qe methode beweegt zich op zuiver kapitalistisch gebied en wendt zich af van het
biologische karakter van het bosch, Men moge geneigd zijn oqk dit te erkennen:. onjuist
is het toch, als B a a der, de netto~grondopbrengsttheorie _van he'tzelfd_e beschuldigt;
deze laatste is geen bedrijfssysteem als de boséhrenteQmethqde~ maar slechts een he·
drijfsgrondslag, waarnaast -allérlei andere overWegingen tot uitdrukking kunnen komen,
behalve dan in het min'of meer fantastische absolute ops;tandsbedrijf op dezen grondslag~
" Juist is ook de opmerking van B a a der, dat het verzekeren van het venriogen met
behulp van een reservefonds buiten het bosch. 'geen' verband legt met omvang, samen·
stelling en productievermogen van den levenden vöorraad~ Maar dit is eigènlijk het
zelfde als wat reeds is weergegeven. slechts met· andere woorden..
"
De boschrentemethode houdt zich nIet ~ezig met omloop en houdt zich niet bezig
met normale leeftijdsklassenverhopdingen en mist dus de hierin schuilende aanwijzingl
hoe het met de duurzaamheid staat.
4
Aan een vereffening van opbrengsten' wordt nict gedacht. dit wordt zelfs 'niet als
plicht gevoeld. Er is geen intrinsiek verband tusschen den vastgestelden kap en het
. . . . '.','
"
.- 'I
.
duurzaamheidsprincipe.
"
Deze kritiek op de boschrentenmethode ,kàn beter onderschreven:· wordèn 'dan de
verwijten die zoo bij herhaling geuit weràen aan het adres 'van ,de netto~grond·,
opbrehgstleer.
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hij tevoren reeds in het licht gesteld heeft, w~arblj niet verzuimd wordt.. aan de ilettogrondopbrengstleer opnieuw een slechte beurt te geven. ,". ,.
: -~
',-.
," Hij zegt dat dè economische ',regeling voorbehouden blijft ,aan de hoschbedrJjfsecono--

mie of aan' de hoschhuishoudkunde en dat de boschbedrijIsregeling -slechts te zorgen
beeft. dat de bijbehoorende voorraad en zijn ~meristelling aan- duurzaamheidseischen
voldoen en dW 'Wijzen. vólgens B a a cl e r, netto-:grondopbrengstleer en ,boschrenten.....
theorie juist af. Wat betreft de ne,tto-grondophrengstleer is dit een onjuiste en on. .
billijke bewering; zij laat, toe' de beide zaken naast elkaar te stenen' en ze met elkaar
in. verband te brengen; hetzelfde ,heeft de reeds weergègeven bedrijfsdoelstelling 'van,
B a a der op jUist dezelfde wijze nooBig. anders zou haar het gelijke verwijt _kunnen
treffen..
. ,
r -,.
'!
°
, ' , '
Hij gaat nog eens de historische ontwikkeling van de boschbedrijfsregeling na en
wijst er op. dat zij meer en meer is gaan letten op' de "productie en dat dit culmineert.
", in de kontr6le~methoden, -die de kroon zijn op dezen pntwikkelingsgang. "Hoogste
opbrengst is alleen te verwachten bij hoogste productie. '
'.
. ," . ' , " :~
Een b~l;tartigenswaardige gedachte is nog deze; dat de akademie. de grondleggende
kennis' mee moèt geven eo'-werkwijzen en methoden moet -onderwijzen. maar dat zij
.geen recep.ten mee kan' geven voor ieder geval. Als de akademie echter geleerd, heeft
in het wezen der "dingen door te dringen., zal het vinden van een oplossing voor ieder.
bijzonder geval mogelijk gemaakt zijn.
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·B i1 a d c r heeft< er i'n 'zijn werk aan herinnerd. dat.vaak. een, zeker antagonisme aan' .
den dag is getreden tusschen den boschbeh'eerder of boschbouwei en den boschbedrijfs~
regelaar. Dat hij ju~st zag moge blijkeQ' uit de' volgende. deels v~rmakelijke. _ deels'
'
,\ .
lichtelijk ergerlijke iJiting'en van, dit verschij~se1. ' .
Gay er: .. Die Holzzucht i~t sonach keine Magd der Betriebseinrichtung 'zu der
sie oft herabgcwürdigt, wurde. sondern die letztere musz sich nach den Lebensbedin·
'.
,,'..
.
"
gungen der ersteren richten".
.
.
- K u Pel ka: ........ der Elenterwald den di~ Forsteinrichtung haszt. weil er den rech;'
nerischen Kalkü1en urid der räumlich ordnenden Gleichmäszigkeit die gröszten ,Schwierlg';
,
'." ."'.
:,'. ~ . ,
'..... I.
.
keiten hl den Weg legf'.:
- Eb e rba eh: '.. Die I<'o'rsteinrichtung, soli das Ergebnis der Wald..wirtschaft und ihrer
Entwicklung sein, nicht umgekehrt -:-:- wie bisher zumeist·'-.". die Waldwirtsc;:haft'das
Ergebnis einer bestimmten Forsteinrichtungsforni., Damit wird der Forsteinrichtung die
Sten!!. zugewicser:ll die ihr allein zukommeh kann ...... " Am Anfang wár die Ertragstafel
und die"'Umtriebs:1;eit...Und der Herr schuf mit ihrer Hilfe den l'jormàlwald und gebot dep,
Mensclien dasz sie ,keine andere Waldfonn neben ihm' haben sollten. Diese" VorstellWlg
musz endgültig überwunden werden".
.
M ö i'1 er: . "Man baute die Forsteinrichtung aus: glcich als ob sic cine selbständige
Exi;;tenzberechtigung habe. man steI!te sie sogar dcm. WaJdbau als cinc ,gleichberech~
tigte Disziplin gegenüber" man umga!?, sic mit einem Nimbus sogenanntcl Wissen~
schaftlichkeit und Gelehrsamkeit ...... " "So war nicht zu verwundern. dasz die: Forst- \
eim:ichtung sich des Thrones· bemächtigte.' van dem aus sie den Wp.ld zu béherrschen"
untemahm....... Diesen angemaszten Thron gilt es zu zertriimmem ..... ;" "Di{! Forstein- ..
richtung ...... · was 'soli sie uns sein? Ein periodisch aufzunehmender' Nachweis des"·
Waldzustandes oder'Vermögéns und ein laufender Nachweis der Nutzungen Md ,Auf..
we-Q.dungen mit dem Zwecke, jederzeit die Wirkung unserer Wirtschaft und _ihrer
Nutzungen auf' das Vermögen feststellen und den Nachweis der Nachhaltigkeit führen
'" I
;. .
""'
zu können'·.
Wa g ne r schreef de volgende. verstandige woorden:
,',
.
,1"
.. DI.e For~teinrichtung steht in 'ihrer Organisationsaufgabe allen anderen Gebiete des
Fachs seIbständig gegenuber. sie hat dit: Ergebnisse' und Forderorigen aller anderen'
unparteiisch zu' profen, miteinander- zu vergleichen. sie organisatorisch ZUSilmmenzu~
fassen. und dadurch das, Gánze der Wirtschaft seinen höchsten Erfolgen., entgegenzu~',
führen. ~4rc Tätigkeit bildet den Schluszstein und die KrÖllung der ganzen Forstwjrt~
schaft, wic der Forstw;ssenscha~t.
• ,
.
,; Je mehr es der Forsteinrichtung .geJingt. unparteifsch' über den Intere'ssen der ein~
~ ,zelnen Gebiete 'zu stehen. dereru Forderungcn sachlich gegen einander abzuwäg~n und
. sic 'gcgenseiUg anzupassen. je m:ehr' _sie vcrstcht'. übera1l her das Beste zu nehmen. um
so mehr wird sie Einseitigkeiten verhüten und die Wirtschaft zu hÖchstem Erfolg
führen.'
'
H~~:, so die praktische Forste!nrichtung den Sf~l.?ssel zu~ -Gesamterfolg der ganzen
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'Porstwirtschaft in Händen, 50 hat 'die· wissen"schaftliche Leht~ ihre Me~hod~n vcr allem'
nach" der Richtung möglichster VermeidlUlg wirtschaftlicher oder technischer Ein~eitig ..
keiten zu e~twickelen. Ihre Methoden miisse~ beste Gewähr geben fü. 'den Schutz
ge{jen die grösztc Gefahr in der Forstwirfscha[t, die Eim/eitigkeit.
Uebrlgens ist dèr Forsteinrichtung. weil sie eine allumfassende Organisationsaufgabe
hat, aueh die Schuld an allen waldbaulichen und anderen' Irrwegen aufgehängt worden.
mochten sie aus ihrem Zwang hervorgegangen sein oder nur daraus. dasz die Forst...
einrichtung in getreuer Erfüllung ihrer Aufgaben. den herrschendeni Falschlehren auf
anderen ·Gebieten gefolgt ist und sieh ihnen angepaszt bat."
Hoe -staat B á a cl e r mi tegenover het -door\:.hem in het licht gestelde verschijnsel 7
In zijn inleiding (blz. 7) zegt bij: "Die Forsteinrichtung lst eine betriebstechnische
Planung im Geiste der Nachhaltigkeit und lm Dienste der Wirtschaftsabsichten aber
nicht im Dienste des Waldbaus:' Verder op blz, 313:
. "Wer als Forstmann die Forsteinrichtung als Wissenscha(t EalIen läszt, läszt ~lles
I fallen."; en op blz. 320:
"ZUID Forstmann wird man nur, wenn man die Schule der
Forsteinrichtung durchlauEen hat",
."
. Hij verklaart dit nader door de opmerking dat de boschbedrijEsregeling een volIedig
Ç)V'erzicht eischt en geeft en voor eenzijdigheid behoedt, (Zie hierboven Wa g ned.
Menschelijk philosophisch teekent B a a der hierbIj da.r;l nog aan, dat de leidende
organen bij de beoordeeling van de boschbedrijfsregeling echter ook moeten denken aan
menschelijk-psychologische omstandigheden. Hij beroept .zich ,hierbij op een ·uitspraak
van een bouwkundig Ingenieur M a x Ma y er: ,
'
"Wenn ·.der Einzelne sich wohlbefinden und recht vielleisten solI. musz er sich sa I
Erel als möglich fühlen. und bewegen können, .Qagegen wird in der Theorie und in der
Praxis der Betriebe viel gesündigt:'
.
B a a der merkt hierbij .op, dat dit is gezegd door een bouwkundig ingenieur. die
slechts met ~oode materie te werker heeft; hoeveel temeer geldt het dan yoor den
boschbouwer. die met zoo yarieerend. levend en onder allerlei invloéden staand materiaal
moet hanteeren.
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