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N let zonder aarzeling voldoe ik aan het verzoek van één
der redactieleden van het ... Ned. Boschbouw-Tijdschrift"
om ~!!n artikel over bovengenoemd onderwerp te schrijven.

Ik ben mij wel bewust van de moeilijkheden, die hieraan
verbonden zijn .. om -

zopcJer gebruik te maken van nota-

ties enz, ~ In enkele bladzijden, duidelijk de beteekenis
van de onderzoekingen van v 0 n Th ü n e n voor de boschwaarde en de boschrentabiliteitsleer te schetsen.
De beteekenis van v 0 n T h ü n e n voor de theoretische
en de landbouw-economie - hij behoort tot de bekendste
economen, die de .klassieke economie in D.uitschland heeft
voortgebracht . _ kan hier wel als bekend worden
aange.
.

nomen. .

.

.

,

.We geven hieronder een kort overzicht van de onderzoekingen van v 0 n T h ü n e n, die betrekking hebben
op de boschbouwwelenschap i. c. de bosch-economie of de
boschhuishoudkunde. 1 ) De bosch waarde- en de boschrentabiliteitsleer, .waarover wij het hier in het bijzonder zullen
hebben, is als bosch-economie. in engeren zin te beschouwen.
De onder'zoekingen van v 0 n Th ü n en dateerden van

1828 en werden pas nà zijn dood en wel in 1863 gepub)iceerd.·Ze zijn Ie vinden in "Der isolierle Slaat in·. Beziehung
.
.
1} pe Dui~chers .spreken' van ,;Oekonomie der _ Waldwirtschaft",
..Oekonomische Waldbetriebslehrf:". of "forstlichc Oekonomic", de Fran:'
schen en Engelschcn resp., van "économie forestièr"c" en ~.. economlcs
.of -fotestf.y~·.. . . .•. I '
• ~.-

,

'.
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auf Landwirthschaft und Natio~~löko~omie",' d~rde 'deel.
De titel luidt:
r
.. Grundsätze ~tir Bestimmung· der - Bodenrente. der vortheilhaftesten Umtriebszeit und des Werthes der Holzbestände von verschiedenem Alter für Kieferwaldungen", '
- 'Ook al kan men zich heden niet meer' véreenigen met
alle de door v 0 n T h ü n e n aangenomen premissen, dan
moet men toch toegeven, dat zijn geschrift uitmunt in duidelijke terminologie, zakelijkheid _,en logischen, ópbouw, die
men tevergeefs zoekt in geschrifteri van litè'raire boscheconomen, Hier vindt men vaak vage deducties. Ook is de
heftige of p?-thos-toon, waarin de geschriften gewoonlijk gesleld zijn, misschien als stilistisch ornament te beschouwen;
de wetenschappelijke waarde der ondèrzoekingen wordt hierdoor echter Diet verhoogd. We denken b.v. alleen maar aan
B" r g g r e v e, Bi 0 II e y, 'K r i e g eren L i e fm a n: n.
Prof. W a ent i g. die in 1921 eel). nieuwe editie van .. Der

isolierte Staat" bezorgd heeft, zegt:
' ,
..... und zwar bediente er (von Th'ünen) sich dabei
von Anbeginn - ohne damals Ricardo zu kennen - . jener
abstracten isolierenden Methode. die er meisterhaft zu handhaben verstand".
Het is jammer, dat het boschbouwkundige gedeelte in
"
deze nieuwe editie weggelaten is.
V 0 n Th ü n e n bouwde naast elkaar de Bodenrententheorie - waaraan hij de grootste aandacht schonk ~ en
de Waldrententheorie op, die we resp. als de grondslagen
van de gron'dopbrengstwaarde- en de boschrentabiliteitstheorie kunnen beschouwen.
. •
Later ontstond daarnaast de Waldreinertragstheorie. die
bij de ontwikkeling van de boschwaarde~ en de boschrentabiliteitsleer zulk een groote rol gespeeld heeft, maar die
nu nog slechts een geschiedkundige wàarde bezit. '
Als theoreticus stelde v 0 n T h ü n e n bij zijn deducties
de zaken zich zoo eenvoudig mogelijk voor. Hij paste de
deductieve methode toe. een methode. die men naast dè' in·
ductieve methode telkens weer in de wetenschap terugvil).dt ;
v 0 n T h Ü n e n zegt:
'.
' .
.. Unseren Betrachtungen liegen also die möglichst einc
fachen Verhältnisse zugrunde".'
.' "
'Dunningsopbrengsten. kultuur; en beheerskosten werden
door hem in het begin van zijn beschouwingen (.vorläufig
abstrahiert". Verder lag het in zijn lijn om geen gebruiJ, te
m.nken van de sa~engestelde interestrekening.·'
. .,
V 0 n Th ü n e n's onderzoekingen met betrekking tot
de boschbouwwetenschap zijn neergelegd in ca. 150 blad"
zijden, waar hij met groote helderheid wijdomvattende verbanden aangaf, '
,,
'
Hij behandelde toen reeds vraagstukken, waarmede th,ms
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. de 'w'oderne boschwaarde~ en bosch.rentabiliteitsleer zich bezighoudt en waarvan' reeds de. vraagstelling en de' formuleering getuigen van zijn diep inzicht en zijn kritischen gee~t.
We noemen hier 'enkele punten op:"
.
1. hèt onderzoek van het omloopsvraagstuk bij het periodiek-bedrijf en het continu-jaarbedrijf;
2. het aantoonen, dat de omloopstijd op het tijdstip, dat
de Bodènrente haar maximale waarde bereikt, voor het
continu-jaarbedrijf grooter is dan voor het periodiek-bedrijf.
.
.
V 0 n T h ü n e n zegt:
,...... .für das Alter des Holzschlages von (t) Jahr erreicht
also 'die (Boden) rente des einze In en Schlages (-= des periodischèn Betriebes ) das Maximum.'
• Dies 'gibt ab"r noch keine Norm für die vortheilhafteste
. Umtriebszeit (des Continu-Jahrbetriebes) ; denn eist aus der
Suinme der auf diese Weise berechneten Rente aller Schläge
...... ergibt sich bei welcher Umtriebszeit die ganze Holzf1äche die höchste Rente liefer!.. .... 50 muss auch der Zeitpunk!. wo alle Schläge ....... das Maximuin der Rente !iefern
überden Zeitpu!lkt hinausgehen, in welchem ein' einzelner
Schlag die höchste Rente gibt".
Oe bekende Finsche onderzoeker H ag f 0 r 5 kwam in
1929 evèneens tot een dergelijke conclusie:
"Beim Continu-Jahrbetriebe geschieht dies' etwas anders
(als' beim periodschen Betriebe) und hier greifeh die neueren'
Untersuchungen

~in":

-

V.oor de volledigheid zij nog het volgende vermeld:' in
den modernen tijd wil o.a. Krieger (1929) de bedrijfsklasse niet opvatten als de "Summe der Einzelbestände".
De literair-economische verdediging van zijn standpunt is

wel zeer zwak te :goe'm~n. vergeleken bij de welgefundeerde;
exacte argumentatie van v 0 n Th ü n en: ,_

"Aber' die 'AnweI1dung der Mathematik muss doch da erlaubt werden"wo die Wahrheit ohne sie nicht gefunden werden- kann" ..

3. het bestudeeren van dèn invloed van' de dunnings-inten.
siteit op' de grootte van den omloopstijd.'
4. het vergelijken van de grootte ván het rentegevendvermogen. van boschgrond (Waldboden) ten opzichte vai,.,
dàt van bouwland (Ackerboc!en). .
V o'n Th ü n e 11 kwam tot de conclusie:
'"Es' ist in der Tat ein erfreulicher Gedanke, dass der
Staat in der Erweiterung unçl V érbesserung der Forstkultur
noch ein 50 ·we.ites Feld für die Erhöhung seines NationalreichttuTIs besittt".

'.

. .'

'.

Men ziet, dat v 0 n Th ü n e n vraagstukken behandelde, die ons boschbouwers van de tw'intigste eeuw niet 'vreemd
aandoen, integepdeel voor de, wijze, waarop' 'hij '. zijn gedachten' ontwikkelde, hebben wij groote bewondering, in-

;

\

.

'
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dlèn wij sleeM. bedènken, dat hij ruim, eeh eeuw geleden
ziëh tiletdèze "raagstukken bezighield.
Nàh\VKeürige onderzoèkingen - waa'rvan die van v 0 n ,
T h ü n e n als een klassiek voorbeeld te beschouwen zijn ~
h"éift de bósehbouwwetênschap htoódnoódig. Tereèht zegt
Ros c her dan ook:
"Solftê unsere Wissehsehaft jemal. siftkeh, so gehören
die Werke v ó n Th ü n e n's zu denjenigen. an denen sie
diê Mögliehkeit hát, "kh wieder ätifj(ül'ichten",

Nu we de onderzoekiiigen van v 0 n Th ü n e n hierboven gekarakteriseerd hebben, willen we in tabelvorm
('taliel I) eeh duidelijk overzic1!t geven ván de verschillende
lló5ehwáárde- en bóSehrentabiliteitstheórieëh.
Hèt zwaartepunt leggen we in het opsporeh - in het
ói\'d'étzoek -- vàn een verband tusschen de twee voornaamstè the'orieên t.W. de grondopbrèngstwaárde- en de b'o"ehièntabilitèlfslheórie.
Vèrder geven 'we hier het eindresultaat 'van berekeningen
door middel van grafieken vastgelegd - van, de omloópstijden vóor het periodiek-bedrijf én het contin\l-jaarbedrijf.
Langs twee verschillende wègèn n.l, bij berekeningen
vólgèns de grondbpbr'o'ngstwaarde- en de bèlschrentabilitoft"theorie, kwameh we tot éénènhetzelfde resultaat, waardoor nu de eenheid tusschen de schijnbaar tegenstrijdige
th~oriè~n 'dUidelijk wordt 'aan'getoond.
W'e behoeven dus nu niet ineerden omloopstijd te bepale'n 'met behulp van 'dè grondopbrêngstviaardetheorie en
hèt daàdW1>rkelijke rendeeriitgspercèntagé van alle in het'
lre'diijf gèbo'iîdèn kapitalen dÓor middel van de boschrentabiliteitstheorie.
'
Mèn kan nOu naar verkieziilg één 'van beide th-ecirièën toe ...
passen voor het bepalen en van degfootte van dënOinloopstijd èn van het daadwerkelijke rendeeringspercentlige van
alle üthet bèd'rijf gebóndè'" kapitàlen.
' .
Uit piëteit voor den' grooteh èconoóin v'ó~n 'Th ü ne n
,hèb 'ik diens ffëg'evens 'tö't grondslag 'det hetekeningcn genó"nieil.

We hopen, dat zoowel d~ 'tabel - 'die een :kort overzicht
geeft van de ge'sëhiedkuhdige 'ontwikkeling van de hosèhwààrd~- en 'de 'bösthrèittahilitèîtslèèr als de gtaphièken
diililélijk genoeg 'töt dei} lezer sp·teken. '
,
Hesumeerëndè kUiinen wezeggèn, dat 'deh'ièr gevolgde
methode van onderzoek opgebouwd is op de 'grondslàll'en.
dièdóor vó h T 'h ü n e n, K ö n i 9 en F 'a u's t m 'a ft n
gëgëvën werden.
.
Wè ~iulleh 'zÉ: "alleen 'dàü pl:ijsgeve~n. -indien ;h'iervoor '.Jets
bé't'ersgëge'veit wordt. 'CTitiek, die :alleen áfhrekende, in'aar

T-A-STLl
TABELLARISCH

OVERZICHT

Verband tusschen de grondopbrengstwaarde-theorie (I )en de boschrentabiliteitstheorie (11)
GROEPI
A. . Berekeningen zonder. de samengestelde interest·
rekening.
Bodenrenten-theorie van v. Thünen (1828).

A.

t

B.

GROEP II
Berekeningen zonder, de samengestelde' interestrekening.
Waldrenten.theorie van v. Thünen (1828).

t
t

Waldreinertrags-theorie.

Berekeningen met de samengestelde interestrekening.
Grondopbrengstwaarde-theorie van Faustmann
1849) *)

B.

t
t

Berekeningen met de samengestelde interestrekening.
Boschrentabiliteits.theorie van König (1835).

t
t

Grondopbrengstwaarde-theorie van Martin voor het
continu-jaarbedrijf.
.

Boschrentabiliteits-theorie van Spiegel v. u. z. Peckels. heim (1926) en van Rileg (1930) voor het continujaarbedrijf.
.

Voornaamste vertegenwoordigèrs,
v. Thünen. Faustmann. Heyer. Judeich.· Martin
en Endres.

Voornaamste vertegenwoordigers:
. v. Thünen. König.Pressler. Spiegel v. u. z. Peckelsheim en Hiley.

~

~

Verband tusschen de grondopbrengstwaarde-theorie (groep. I) en de 'boschrentabiliteitstheorie (groep IlJ voor het periodiek. bedrijf en voor' het continu-jaarbedrijf,
"') In het Duitsch spreekt men van "Bodcnertragswert", De terminologie
"Bodenerwartungswert" of .. Bodenertrag" is minder luist en te verwerpen,

Vol
....,
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geen opbouwende elementen in zich draagt. is ten eenen male

onvruchtbaar en waardeloos.
Het voorgaand" géeft aanleiding tot de volgende beschouwingen. We hebben hierbij o.a. het oog gericht op de toepassingen van de theorie in de praktijk.
De theorie wordt thans meer' en meer onmisbaar geacht
om de praktijk de wegen aan te wijzen, die door haar moeten

worden gevolgd.
Eén van de belangrijkste vraagstukken. die zoowel een
boschtechnische als een bedrijfseconomische zijde heeft. is
wel het omloopsvraagstuk. dat we hier boven besproken
hebben. en waar de graphieken no. I en no. II voorbeeldén
zijn van resultaten van berekeningen voor de grootte der
omloopstijden voor een periodiek-bedrijf en voor een con-

tinu-jaarbedrijf. i.C. voor Pinus silvestris 1) volgens de gegevens van v 0 n Th ü n e n.
Bij sommige gewassen - we denken slechts aan é:enjarige

gewassen - wijst de natuur duidelijk aan. wanneer het
gewas geoogst moet worden; hier heeft het omloopsvraagstuk
dus geen zin.
Bij bosschen is de voordeeligste omloopstijd - uit economisch standpunt bezien - niet zoo gemakkelijk te bepalen.
Hier moet men door middel van berekeningen bovengenoem.:
den oogstleeftijd vastleggen; in de boschbouwwetenschap
spreekt men dan van het bepalen van den "financieelen

omloopstijd" .
Bij het bosch uit zich in het begin ~ d.w.z. in zijn jeugdperiode - de wet der toenemende meeropbrengsten. maar
al spoedig. na zekeren leeftijd. is de invloed van de wet der
afnemende meeropbrengsten zeer dUidelijk merkbaar en juist
hierdoor komt het. dat de "bedungene Rentabilitätsgrenze"
"vrij spoedig" wordt bereikt.
De wet der toenemende en afnemende meeropbrengsten.
Gewoonlijk wordt de aandacht alleen gevestigd op
de z.g. wet der afnemende of venninderende meèr..
opbrengsten, In het Duitsch spreekt men van "das
Gesetz: des abnehmenden Ertragszuwachses", Nauw·
keuriger gezegd "das Gesetz des abnehmenden Er..
trágszuwachses pro Zeitcinheit",

Men spreekt ook Vilf': "das Gesetz des abnehmenden
Ertrages", Deze laatste terminologie is te verwer·
pen.
In d~ terminologie van K a i ser zou men meer
al0e~een en zeer duid~1ijk kunnen spreken ·van "d'ilS
1) Wc' geven ook grafieken no, IIl'en no. IV, gebaseerd op het materiaal van Sc h w a p p ach en H 11 c y, eveneens voor Pinus silvestris,
IIe boniteit.

..
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Gesctz der zunchmendcn.abnchmenden

Wachstums-

schnc1ligkeit des Ertrages".
We zullen straks hierop terugkomen; eerst het
volgende:
Het begrip groeivecsnèlling is ook van groot hl!lang. Wat verstaan we hieronder?
Niets anders dan de toename der groeisnelheid pro
tijdseenheid.
Men zou b.v. kunnen spreken van de grociversnclling van de houtmassaophrengst van boomen. dito
van de houtmassaopbrengst of den houtmassavoorraad van het normale of het ideale bosch.
Per analogie komt men dan tot "das Gesetz der
zunehmenden-abnehmendcn Wachstumsbeschleunigung

des Ertrages",
Van groot belang is het tijdstip te bepalen. waarop

"

i
Pinu~ ~ilv~ri~
St'savtm. van v.Tbuncn.
periodiek be.drtif -. '.

••

••

"

'"

,.

'

t

looj.

FIGUUR L
Verband tusschen de resultaten van berekeningen door middel van d~
grondopbrengstwaarde~theorie (I~Il)en die door middel van de. bosch~
rentabiliteits-theorie (A-B).
J. grondopbrèngstwaarde.
11. berekeningsrentevoet( Berechnungszinsfusz, forstl. Zinsfusz.) p = 4% ,
A. daadwerkelijk gemiddeld rendeeringsprocent.
.
B. daadwerkelijk loopend.jaarlijksch rendeeringsprocent.
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de groeiversnelling b.v. met betrekking tot den
diameter 1) of de houtmassa haar maximale waarde
bereikt.

De wet der toenemende-afnemende meeropbrengsten vindt
men overal bij levende wezens terug, waar men als het ware

lO.oooM.r\:

,

"

..
FIGUUR 11.

Verband tus~chen de resultaten van berekeningen door middel van de
grondopbrengstwaarde~theorie (I~II) en die door middel van de bosch~
rentabilih~itstheorie

I
11
A.
B.

(A~B).

grondopbrengstwaarde.
berekeningsrentevoet (BerechnungszIDsfusz. forstl. Zinsfusz) p
daadwerkelijk gemiddeld rendeeringsprocent.
daadwerkelijk loopend~jaarHjksch rendceringsprocent.

=

4No•

1) Zie Prof. te Wechel (literatuur pub!. 1922, p. 281):
" ...... om den aanwas der boornen te versnellen. Met voorbedacht
schrijf ik hier "versnellen". Immers: een vergrooting van den aanwas
beteekent een sneller doen groeien (vooral in de dikte) van de hoornen".
Dus in dit geval een vergrooten van den diameteraanwas of van de
diamcter~groeisnelheid der boomen per tijdseenheid (wat niets anders is
dan de diameter~groeiversnelling).
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eerst met een versneld en daarna met een vertraagd verloop
van een groeiverschijnsel te maken heeft.
De sommeerIngscurve:, .. cumu]ative diagram", voor zoo'n
groeiverschijnseI. waarop wij straks zullen terugkomen. heeft
een S-vormige gedaante, K a i ser spreekt van groeicurve
"Wachstumskurve", en P e a r I van groeicurve of logisti'sche curve "growthcurve" - "Iogistic curve" 1)

-~-~-

.

•
FIGUUR 111.

Verband tusschen de resultaten van berekeningen door middel van de
grondopbrengstwaarde-theorie (I-II) en die door middel van de bosch...

rentabUiteits-theorie (A-B) .
. 1.
11.
A.
B

grondopbrellgstwa-trde.
berekeDingsrentevoet. (BerechnuDgszinsfusz.• forst!. Zinsfusz). p.
daadwerkelijkl oopend-jaarlijksch rendeeringsprocent.
daadwerkelijk gemiddeld rendeeringsprocent.

=30/0'

I) Op grond van nauwkeuriger gezegd. per ~nalogie met - de
talrijke onderzoekingen van P e a r 1. n.l., dat organische wezens vóór
en nà een bepaald tijdstip;' resp. een versneld en een vertraagd verloop
in hun onhvikkeling vertoonen, geven b.v. de Ertragsgesetze van W a g~
nC r (lineair.! functie) en Mitscherlich (logarithmische functiel zeer waar~
schijnlijk het natuurgeheuren niet nnuwkéi.1rig weer.
~
Duitsche onderzoekers spreken dan ook van "das sogen<J.nnte Ertrags~
gesetz van Mitscherlich".
LogiHische· curve beteeken~ ongeveer: door (rationeele) berekening ver~
kregen kromme (die de bi;Jlogische wetmatigheden interpreteert). Men heeft
óf met 'een S vormige curve, óf met een samenstelling van S vormige curven,
dus een sinusoïdale curve, te maken. In het woord "logistisch" zit he
Grieksche werkwoord rekenen of berekenen: men denke b.v. ook aan de
woorden .. logos" en "logarithme" .
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Bij de onderzoekingen van P e a r 1. zien wiJ. dat

de wet van de toenemende~ afnemende meeropbreng
:!Itcn (the law of increaslng and diminishing returns)
niet alleen voor zuiver biologische, maar dikwijls ook
voor economische verschijnselen geldig is .
..... ... sneh as thc economie of soeial structure or
w

organizatIon of human society".
Ie) Met een logistische curve hebben we te maken
bij de ontwikkeling van de spoorwegindustrie in

U.S.A.
2e) Een logistische curve vinden wij ook bij het
z.g. "cumulative diagram" van de totaalhoeveelheden
verkochte goederen - op een bepaalde markt b.v. ten opzichte der marktprijzen j ook hier heeft deze
curve een S-vormige gedaante.
B!j het buigpunt van de curve wordt dus de maxi·

male hoeveelheid goederen tegen een bepaalde markt~
prijs verkocht (aantal goederen X prijs per eenheid).

,~,

P",."UiI;:'r'i~
..r·J"t'"t'
~.,. .
.
..tilt.,.

.•

t
W

j.

FIGUUR IV.
Verbanci tusschen de resultaten van berekeningen door middel van de

grondopbrengstwaarde~theorie (I~II) en die door middel van de bosch·
rentabi1tteits·theorie (AI. A2 en B):

I
11

grondopbrengstwaarde.
berekeningsrentevoet. (Berechnungszinsfusz, forst!. Zinsfusz)
p=

3%.

AI daadwerkelijk Ioopend.jaarlijksch rendeeringsprocent.
Ae het z.g. "rate on realizabie capital" - volgens H i 1e y - per
vlakte-eenheid (l ~a) voor het continu.Jaarbedrijf: langs verschil·
lende wegen gaven dus de berekeningen van den financieelen omloopstijd .- i.c voor het contióu-jaarbedrijf - vrijwel dezelfde
uitkomsten.
B daadwerkelijk gemiddeld .rendeeringsprocent.

"'''''1''''"'''"9''11''

,
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Ter verduidelijking nog het volgende: in plaats van de
logistische curve voor den houtmassavoórraad (Holzmassenvorrat. Holzmassenertrag) zou men - zooals reeds gezegd - ook kunnen spreken van "the cumulative diagram"
- waarin dus het begrip opeenstapeling, sommeering , zit -van de houtmassa...renten of van de houtmassa-aanwassen.
D,e curve van de houtmassa-aanwassen zeJf wordt weer-,
gegeven door een "distribution diagram", dat ons doet den- .
ken aan de scheeve frequentie-curve van G a u 5 s. 1)
Hier komt de wet van de toenemende-afnemende opbrengstvermeerdering per tijdseenheid, in het Duitsch "Ertragszuwachs per Z:eiteinheit" heel duidelijk tot uiting.
Stellen we nu de vergelijking van de voorraadscurve
(= logistic curve = Wachstumskurve 2) = cumulative diagram = integral curve) van de houtmassa van het normale
of het ideale bosch voor met behulp van:
y=F(t)
(1)
dan kunnen we blijkbaar de vergelijking van de hierbij b~
hoorende houtmassarentecurve of houtmassa-aanwascurve
door het eerste differentiaalquotient weergeven:

dy = ZI' = F' (t)

(2)
dt
K a i 5 er spreekt zeer juist - zooals reeds gezegd van de "Wachstumsschnelligkeit des Ertrages (des Vorrates)" in plaats van de houtmassa-rente (Holzmassenrente)
of den houtmassa-aanwas (Holzmassenzuwachs) i.c. met. betrekking tot het normale of het ideale bosch.
We kunnen in het kort zeggen, dat de wet van de toenemende-afnemende meeropbrengsten per tijdseenheid zich
doet gelden wowel in de industrie als in den land- en boschbouw, Er bestaat geen principieel, maar slechts een gradueel
verschil, m.a.w. de wet van de toenemende-afnemende meer. .
. opbrengsten per tijdseenheid treedt in de industrie niet zoo
gem"kkelijk in werking, omdat de industrieele productie
minder gebonden is, waardoor dus meerdere ontwikkelingsmogelijkheden geopend worden.
Bij berekeningen van financieele opbrengsten, die toch
een functie zijn van de grootte der productie van organische
stof Lc, hout - waaraan m.a.w. in laatste instantie een biologisch verschijnsel ten grondslag ligt - heeft men eveneens
met een dergelijke, maar sneller stijgende waardegroeicurve
te maken (Wachstumskurve des Wertes ;Iogistic curve of
value).
1) In net Engelsch spreekt men van: .. skew growth-ratc curve".
:ol) Men spreekt ook van "Holzmassenertragskurvc", "HoJzmassen·
wach~tumskurve··. ..Hohmasscnvorratskurvc·' enz .
..HoJzmassenertrag" is niets anders dan het gevolg van "Holzmassen·
wachstum".
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Indit geval werkt men in plaats van met houtmassa (Holz-·
masse) . met houtwaarde (Holzwert) ..
Een duidelijk verband is dan te zien tusschen de productie
in natura i.c. hout en de financieeIe productie.
Uit het feit, dat bij den Djati (Tectona grandis L.f.) de
wet der afnemende meeropbrengsten per tijdseenheid voor
de houtmassa ::oh eerder doet gevoelen (-+- 10 j.), dan
bij Europeesche houtsoorten (30 à 40 j.). kan men reeds de
conclusie trekken, dat de financieele omloop bij den Djati
anders (korter) moet zijn.
Hiermede ziet men dUidelijk het belang in van de bestudeering van de groeiwijze van houtsoorten, verder van de
houtmassabepaling enz. die de exacte grondslagmaterialen
vormen voor de economische beschouwingen en de finan ..
cieele berekeningen.
De bedrijfsintensiteit kan in het boschbedrijf. vergeleken
bij die voor industrieeIe bedrijven, slechts met kleine etappen - naarmate de rationee1e berekeningen van den omloopstijd resp: voor het periodiek-bedrijf en het continujaarbedrijf. naarmate de juiste toepassing der dunningsmethoden. de prijsschommelingen en· de stand der boschbouwwetenschap ~ het daadwerkelijke rendeeringspercentage en het absolute opbrengstvermogen per vlakte- en tijdseenheid, opvoeren. Ter verduidelijking van het één en ander
geven wij een overzicht door middel van figuur no. V.
Uit modern-economisch standpunt bezien is het noodzakelijk, om het daadwerkelijke rendeeringspercèntage van alle
in het boschbedrijf gebonden kapitalen nauwkeurig te berekenen, zijnde een maatstaf bij uitnemendheid voor de vaststelling van de "rentabiliteit" 1) van het bedrijf; daarnaast
is het opgeven van absolute waarden ook noodig. K ö n i g
zegt:
"Aber nicht eben auf das Prozent (= tatsächliches Verzinsungsprozent) an sich, sondern vielmehr auf den wirk.·
lichen (absoluten) Werterwachs kommt es hier an".
V 0 n Gut e n b e r g's formuleering is dUidelijker. Hij
zegt, dat het noodig is, "mit gegebenem Waldkapital eine
möglichst hohe Rente bei genügender Rentabilität zu erwirtschaften".
In het kort gezegd moet men dus vaststellen: het daadwerkelijke rendeeringspercentage van alle in het bedrijf gebonden kapitalen en het absolute opbrengstvermogen per
vlakte- en tijdseenheid.
Voor de volledigheid zij hier nog vermeld, daar wij deze
terminologie bij de graphieken noodig hebben, dat men van
het begrip "rendeeringsprocent" fijnere onderscheidingen
maakt:
~) Nauwkeuriger gezegd: van het daadwerkelijke rendeeringsprocent

of rentabiliteitsprocent van alle in het bedrijf gebonden kapitalen .

..

"
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A. I. "daadwerkelijk-Ioopend rendeerin'gsprocent'"
Door G I ase r is hiervoor het begrip differentiaalquotient ingevoerd.
2. "daadwerkelijk l.j. 1) rendeeringsprocent".
Hier werkt men met '""njarige perioden bij berekeningen voor tijdsintervallen van vijf tot tien jaar.
Van groot belang is het begrip "gemiddeld rendeeringsprocent", hetgeen blijkt uit de woorden van End re s, die
ter inleiding van zijn ,,\Valdwertrechnung und Forststatik"
(1911) uitdrukkelijk erop wijst, dat hier het begrip "gem,iddeld rendeeringsprocent" (durchschnittliches Verzinsungsprozent) .. eine namhafte Erweiterung und Vertiefung" verkregen heeft.
B. I .. "gemiddeld daadwerkelijk l.j. rendeeringspro·
cent". Dit is niets anders dan. het gemiddelde van de
daadwerkelijke l.j, rendeeringsprocenten met betrekking
tot groote tijdsintervallen.
2. "daadwerkelijk g.j. 2) rendeeringsprocent". Hierbij
berekent men direct - dus zonder tusschenkomst van

het daadwerkelijk I.j. 'rendeeringsprocent - het daadwerkelijk g.j. rendeeringsprocent voor groote tijdsinter_
vallen of voor den geheeIen omloop. 3)
Bij groep A staan de berekeningen dus in verband met een
"Teilproduktionszeitraum", bij groep B, met "einem grossen
oder mit dem ganzen Produktionszeitraum".

Van belang voor de economische beschouwingen en de
Hnandeele berekeningen zijn vooral de begrippen A 2 en B 1.
De toepassing van rationeeIe methoden wordt door de
praktijk meer en meer geapprecieerd. Wij halen slechts de
woorden van R 0 d 9 eren A n der s s 0 n, resp. met betrekking tot Britsch-Indië en Zweden aan:
"Forest economy ...... has developped at the Forest R~
searc\t Institute more than any other branch ...... "
"the future of Sweden lies in her forests. If properly nursed, they can at somè future time bestow on the country
and her industries a powerful financial position in the world.
far more certainly than any other of her natura} resources ..... .

When, in a not too distant future, the virgin forests have
everywhere been transformed into timber, then will eome thc

halcyon days of Sweden's forests, provided that, by then,
they have been set in order, provided that the State, the Communities and private persons have sunk all that is possible of
1) I.j. = loopC'nd~jaarlijkscb .
.
. :l) Çj.j. = g-emiddeld .. jaarlijksch.
:1) Men berekent gewoonlijk alleer.. de absolute waarde. Het daadw.::r~
kelijk g.j. rendeeringsprocent berekent men gewoonlijk onjuist. of......
heelemaal niet!
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the necessary capita! required te secure permanent ÎÎnpro,...
vements. Nature has presented Sweden with na souree of
wealth to be compared with what lies slumbering in the
depths of the forests !"

NASCHRIfT.

We geven hier nog enkele aanhalingen uit de belangrijke
studie van H a 9 f ars:
I (Hagfors blz. 110): .. Die Arbeit van Endres
kann nicht mehr als ganz zeitgemäss betrachtet werden
In den letzten zwal'zig bis dreissig Jahren haben sich neue
Sprosse . am Baum der Forstwissenschaft entwiekelt. .....
· Diese 'neueren Tendenzen werden garnicht bei En cl r e s

behandelt. Wenn man die neueren Tendenzen auch nicht
billigen kann. ist doch cine Stellungnahme zu ihnen in einem
modernen Lehrbuch am Platz."
IJ. (Hagfors, blz. 20):
.. Aus dem Weiserprozent und den andern Ausführungen
van K ö n i 9 und Pre s s I é rist die Waldrentabilitätsrichtung hervorgegangen, dagegen läuft die andere Richtung
van der Bodenrentenformel F a u s t man n s über den Un7
ternehmergewinn H e y ers und vermittels der Arbeiten
van J u dei c h bis zu denen van End r e s. Eigentlieh
haben diese beiden Richtungen sehr wenig gemeinsam. Sie
treten aber öfter zusammen in den Lehrbüchern der Forststatik ........
(Zie in tegenstelling hiermede het gezegde op blz. 36).
· Die Waldrentabilitätsschule repräsentiert den weitverbreiteten Gedanken die al te Reinertragstheorie in ei ne modernere
Gestalt umzuformen und behandelt darum auch die Bodenreinertragstheorie mit Rücksieht und Pietät".
lIl. (Hagfors, blz. 133):
.. Beim Continu-Jahrbetriebe geschieht dies etwas anders
(als beim periodischen Betriebe) und hier greifen die neueren Untersuchungen ein".

.

· H a 9 f ars is dus ook de opvatting van van T h üne n, K ö n i g, van Spi e gel en H i I e y toegedaan
(en niet die van F a u s t man n, 0 s t wal d, End r e s
en Kr i e 9 er). dat de grootte van den omloopstijd anders (grooter) is voor het continu-jaarbedrijf dan voor het
periodieki.bedrijf. De opvatting van de eerstgenoemden is
m.f. de juiste.
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