KAPITAAL EN ARBEID IN HET BOSCHBEDRIJF.
VoordTacht gehouden door Prof. A. TE WECHiEL te Wageningen
op den 4en Wetenschappeliiken Cursus te As~n.
op 11. 12 on 13 September 1928.

Wanneer ik heden het geneegen mag smaken aan Uwe
vereerende uitneodiging, hier een 'Voordracht te heuden, te
velde en, en als titel van deze veerdracht kies: Kapitaal en
arbeid in het boschbedrijf. dan moet ik m'et enkele geruststellende woorden beginnen.
Over ,het kapitaal bestaat een velledige biblietheek en de
literatuur ever den arbeid is zee veel omvattend, dat een
biblietheek van nermale afmetingen nauwelijks alles zal kunnen bevatten.
.
AI ,die beeken en 'fleschriften zijn uitermate verschillend,
maar teonen één enkele evereenkomst - uitzonderingen bevestigen den regel - ' zij zijn bnitengewoen zwaar ep de
hand'en dus vervelend.
Ik hoep, dat het mij gelukken zal minder zwaar op de hand
të wODden en in verstaanbare taal tot U te spreken.
Dit zal mij zocveel ,gemakkelijker 'Vallen, omdat ik in U
een ·deskundig gehoor zie: veel eer vrees ik,' dat U mij straks
zult verwijten, dat ik U niets verteld heb, dat U nog niet
wist ..

Mocht dit het \leval zijn - bij voorbaat bied ik mijne
verontsêhuldigin\l ,daarvoor aan - dan verzoek ik. U vrlend~]jjk te willen bedenken, dat ik over een materie te spreken ,heb,die tot nu 10e op enze cursussen nOf! niet aan de
orde kwam, en dat het ,daarom wellichtgeed is voor een
eersten ,keer oude kennis op te frisschen.
Ik zal dankbaar zijn, als ik mijn voordracht kan kleeden
in een verm, ,die althans enkelen van U tot nádenken stemt,
en waardoor U opnieuw zult zien, dat bij ens mooie vak. ook
andere facteren dan de natuur ,doorslaggevend kunnen zijn.
'M'et de natuur ,bedoel ik, het met alle toepassing van
natuurwetenschappelijke kennis Çlebruiken van de meflelijkheden, ,die de natuur ons biedt. Het beschbedrijf. zeer in het
bij zender in ens vaderland, wekt veelal ,den indruk, dat met
voldoende kennis van natuurwetenschappen een volledig resultaat te verkrijqen is. Kennis van den arond. V"tl ,!~ hotanie, voeral de physiologie en biologie, kennis van chemie,
physica enz. zijn onmisbaar voor ,de uitoefening van een
goed boschbedrijf. Onmisbaar maar niet voldeende. Naast
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de natuurwetenschappen ·dient een plaats te 'Worden 'ingeruimd aan de sociale wetenschappen, meer in het ,bijzonder
aan de economie, de 'huishoudkunde. Het kan niet onverschillig zijn hoe men met het bosch "huishoudt", als ik dat zoo
.maar eenS mag uitdrukken.
Het is in den tegenwoordig en tijd. nu economisch handelen meer dan ooit noodzakelijk is, ·d.w.z. geen uitgaven gedaan 'mogen wor.den, waartegenover geen inkomsten te -hoe . .
ken val-Ien, niet meer verantwoord. wanneer men zich tevre-

den stek ,met het scheppen of in stand houden van bosch
zonder meer, ook al jleschiedt zulks van natuuvwetenschappdijkstandpunt bekeken, op voortreffelijke wijze!
Men hegrijpe mij goed! Ik hedoel geenszins ·dat het altijd
noodzakelijk is, ,dat ·tegenover een ,geldelijke uitgave steeds
een grootere geldelijke bate zal moeten staan', maar wel, dat
elke uitgave verantwoor.d .moet .kunnen worden idoor een inkomste. ·in ,den één of 'anderen vorm.

Dit ·klemt in het Ibijzorrder <voor onshosch:houwers, aangezien wij :all~n. Ibijna zonder uitzondering, werken ,met an-

dermans geld. Staat het ons in zeker opzicht vrij met ons
eigen geld 'te doen <wat wij wiHen, zoodra wij werken met 'het
vermogen van een ander. zijn wij tot in finesses verantwoor...
din~ schuldig over onze daden, voor zoover die betrekking
hebben op .het beheer van ,dat 'Vermogen.
Dan passen ons geen wijdloopige natuurwetenschappelijke
beschouwingen, ,doch slechts een nuchtere weergave van ,de
wijze, <waarop wij ,dat kapitaal beheerden. De onmigbare en
niet ·genoeg .te waardeeren natuurwetenschappelijke overdenkinÇlen behooren 'Vooraf 'te gaan aan het fjebruik van .gelden
en fondsen voor het beheer van een hoschbezit.
Deze natuurwetenschappeliike overdenkingen zijn te
een en male onmisbaar als grondleggende :zaak, maar eenmaal
een meening ter""ke ,gevormd zijnde, komt de economische

mensc'h aan het woor·cl en -werkt aan ,de eene zijde hevorde. .
rend, aan ,den anderen kant remmend op 'den enthousiasten

uitvoerder ·der natuurwetenschappelijk doorgedachte 'plannen.
Juist bij ons bosch,bedrijf speelt de homo oeconomicus een
groot ere rol dan den N aturwissenschaftler dikwijls lief is.
Toen ik ·enkele jaren geleden het voorrecht had' Rector
MaHnificus vam de L.H.S. te mogen zijn, heb ik in ,de .diesrede, naar ik hoop, oduide]ijkgemaalot, dat wij 'hosehbouwers
'helaas -tegenover land . . en 'tuinhouwkundîçren in zooverre in

het nadeel 'zijn, ·dat ons veel minder m;ddelen van natuurwetenschappelijken aard ter 'Verhooginfj van de opbrengst ,ten
dienste staan, ·dan aan' Henoemde vakkundigen. Toepassinq
van ,de ·lessen der ·erfelijkheidsleer ,is voor ons praktisch
slechts in zeer beperkte ma"e mogelijk (rassen-vraagstuk).
veredeling .door ,kruising is vrijwel onden'lobaar, a.J~hans voor
onze ·gewone boschboomen, grondbewerking en bemesting
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heeft ,in ,den reg eI nauwelijks invloed op de eindopbrengst,
althans ;s verdubbeling' of 'V'erdrievoudiging, zooals bij ,landen tuinibouw. te eenenmale uitgesloten.

.,

Behoudens misschien in enkele g'evallen (Bärenthoren,
Langenbrand e.d.) zijn ,de 'groote vermeerderingen van de .
opbreng'st der bosseben, zooals wij die vooral bij on·ze. ooste- .
lijke naburen en .jn Zwitserland kennen, tot op heden bijna
steeds h'et gevolg geweest van bedrijfstechnische, in wezen
economische' ovel'Wegingen. Overigens 'geef ik gaarne toe,
dat vele van deze toepassingen mogelijkgewor,den zijn in verband met betere ,nzichtenin de eigenlijke hou'vteeIt (sterke
dunning, lichtstelling, uitkapsysteeme.d., zonder achteruitgang van ·den boschgrond) , maar ik kan niet ontkennen, dat
de houtteelt door ovel.'Wegingen vaneconomisdhen aard, in
het bijzonder nopens verkleining van het houtvoorraad~apitaal,
op dezen weg gedron'gen werd. Het strekt ,den houtteeltkundigen tot eer, ,dat zij - bet moge in den aanvang' aarzelend
geweest zijn· - onvermoeid getraCht hebben door ve"beterde
cultuurmethoden en doelmatiger opstandsverpleg.ing, teg'emoet te komen aan ,de eischen, die, 'Vooral .ten gevolge van
de tijdsomstandigheden, in 'economisch en zin aan het boschbedrijf gesteld moeten worden.
.
Dit oter inleiding; ik moet mij hoeden voor afdwaling van
mijn eigenlijke ondevwerp ·en meen ,kortheidshalve wat de'
opbrengstverhooging indenhoschbou<w> in algemeen en zin
betre6t. te mogen verwijzen naar ,mijne zooeven gememore:er.de
diesrede.
Ik sprak vool'heen van de noodzakelijkheid, dat bij het
bosêhbedrijf, zooals trouwens bij aJole bed'rijven, 'tegenover elke
uitgave~

in ,den ruimst,en zin genomen, een .grootere ibate

behoort te staan.
'
Deze bate kan een geldelijke zijn, zonder meer. Indien het
er ons alleen om otedoen is, geldelijke baten te verkrijgen,
die ,de uitgaven ove"treffen, noemen wij de bos~chen, die
wij tot dat doel 'bebeeren "productiebosschen". Hieronder
vallen ook ,die bedrijven, waarvan de opbren>fsten niet in
geld, maar in natura worden genoten, maar dan in geldswaarde .gewaardeerd worden.
Daarnaast zijn 'evenzeer gerechtvaardigd ·zulke ,hoschbedrijven, die andere 'Voor.deelen bieden dan ·geldelijke, b.v. in den
vorm 'Van natuurschoon, of zulke ,die hydrdTogische, sociaalhygiënische, orologische, sociaal-weldadig'e en andere voordeelen bieden. Zeer oneigenlijk obestempek ,men dergelijke
bossdhen veelal m'et ,den naam 'Van nschermbosscheri" in
analogie met ,de bosschen in bergachtige .Janden, wier functie 'Veelal beru.tophet beschermen van de menschheid tegen
natuurrampen. In plaats van sche"mhosschen spreekt men
m.i. beter van "niet .. productiebosschen ....
Het zou mij heden veel te ver voeren ,een parallel te 'trek-
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ken tusschen productiebossehen en niet-productiebossehen en
ik moet volstaan met de kenbaarmak;n'g van mijne opvatting.
dat ,in belangrijkheid geen onderscheid gemaakt mag worden
tusschen ,deze ~wee vormen van ·boschbedrijf.
Het door lIDij '~ekozen onderwerp voor ,deze voordracht
.noodzaakt mij ·de niet-productieboss~hen 'heden goeddeels
buiten 'beschouwing te laten en mij te :beperken tot de producticbossc·hèn. Daarbij 'Wil ik er echter ·even de aandacht op
vestiflcn. ,dat in IVcrrew-eg ,de meeste niet... productiebosschen
·toch houtproductie ,tot op zekere ,hoogte voorkomt en voorzoover het ,deze opbrengsten betreft. ook 'hlerop beschouwingen over kapitaal en arbeid toepasselijk zIjn.
.
De productie ..bosschen dan dienen voor het produceeren
van· boschproducten, hout, 'boschbijproducten, enz.
Om te .kunnen produceeren zijn, zoo leert ons reeds de
leeraar oiJde H.B.S., drie factoren noodig: natuur, kapitaal
en arbeid. De factor natuur werkt ,Ianqs ·verschillende weçren :
'!jrond, temperatuur, licht. vochtigheid, leven, enz.. dee'ls
zonder, ·deels met inmenging van ·den menseh. 00 welke wijze
de natuur werkt. en in hoeverre de mensehdeze werk;n'g
beïnvloeden kan, laat ik heden buiten 'beschou'Wing, wederom nn vcmand met de keuze van mijn onderwerp.
Ik beperk mij dus tot ·de productiefactoren kapitaal en
arbeid in het prodiIctie~bosch.
Ik zal U, zooals çrezeqd; weinig nieuws vertellen en vooral
de jon(Jeren onder U. die mijn colleges volqden. zullen weiniq anders hooren, dan zij reeds jaren gdeden ""'sten: Ik
beschouw .dez·e voordracht SleChts al een inleidin!j in eene
materie. die helaas tot op·heden op onze cursussen vermeden
werd. Ik hoop, dat deze inleidinq aanleldinq zal zijn lot
het ,behandelen van meer inçre'Wfkkelde economische kwesties
die op ons mooie bosc'hbedrijf betrekkin~ hebben.
Het kapi'Iaal ,treedt in ons :boschbedrijf op drieërlei wijze
werkend ~p, t.W. in den vorm van een houtvoorraadkapitaal,
van een den .~rond vertegenwoordigend 'kapitaal en van een
inventariskapitaal.
Ander kapitaal steekt jnhet bosc:hbedrijf niet. De,qemakshalve in verschiUende formules inqevoerde kapitalen: beheerskostenkapitaaI. cultuurkostenkapitaal e.d. b~staan in wezen
niet en zijn slechts oer,iodiek wederkeerende uit~aven voor
arbeid, ,die eenvoudiÇlheidshalve om rekenkundige redenen als
kanitaal ;n die formules worden opgenomen.
Dén arbeid treEt men in twee vormen aan: de intellectueele
arbeid (beheer etc.) en de ·handenarbeid.
W·il nu het productieboschaan zijn doel beanbwoorden.
dan zal het ,door zijn product moeten verçroeden de kosten
voor den arbeid, die wordt uit(jevoerd, benevens de renten, die
voor de kapita'len, die in het :bedrijf steken, vergoed zouden
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moéten worden, indien deze kapital"n geleen·d zoudèn,moeten
worden.
'Dat 'Wil -dus zeggen. ,dat inde opbrengsten 'begrepen zijn
de renten van houl:voorraadkapitaal, van het grondkapitaal
en van 'het inven'tariskapltaal.
Hoe grooter .dus ·de som van .deze kapitalen is, des te groote~ zal de opbrengst moeten zijn om de renten te kunnen vergoeden. Maar omgèkeerd zal in vele gevallen ,de opbrengst
toenemen, n~arma'te meer kapitaal' kan' worden aangewend:

Juist .hertzeUde'geli:\.tvoor den arbeid. Hoe meer men laat
verwerken, .hoe grooter moèt -de opbrengst 'zijn om dezen arbeid ·te kunnen betalen. ·en omgekeerd: in veel gevallen zal
de opbrengst -stijgen. door meer arbei·d aan het bosch ten
koste te 'leggen. Er zal een evenwichtstoestand moetel) zijn.
w,,:.arbij een hepaaldgebruik van kapitaal en arbeid 'en de
daardoor verkregen opbrenjlst in ·de denkbaar gunstigste verhouding zullen staan.
H"t zij mij vergund in abstracto na .te gaan. hoe deze
'meest 'gunstige .toestand wordt verkregen.
Stelt U ziCh voor ·.en vliegdennenopstand op de w,lde
heid". Dit .bezit kan U'een opbrengst geven. zonder ·dat U
kapitaal of arbeid aanweIidt. anders dan voor aankoop van
die heide.
.
U kunt echter ook ,door arbeid en kapitaal 'deze wildernis
omzetten in een 'Doschbedrijf en' de opbrengst zal dan grooter worden. De hoegrootheid van .die opbrengst zal afhangen
van -de hoeveetheid kapitaaIen arbeid. die U in het bedrijf
steekt, óf. zooa·ls men .dat gewoonlijk uitdrukt. van de hoeveelheid aang..w"ndemlddcl'en.
Op eenvoudige wijze laat zich .dit als volgt voorstellen:
Natuurgrond
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Nu doet zich steeds en overal het 'verschijnsel voor dat:
bi >, b2 >. b3 >, b4 > enz.
.
.
Men noemldit verschijnsel de uiting van "de wet ·der afnemende meeropbrengsten".
'
.
Overigens laat zich deze zaak geredelijk verklaren. Stelt U
zich voor, dat Uw vliegdennen 20 m hoog werden. We
weten, dat een grove den 35 m en meer hoog kan worden,
indien de omstandigheden gunstig zijn. Eén ding weten we
niet, n,l. hóé 1:toogdie boom maximaal kan worden en één
ding weten we zeker, n.l. dat hij niet zoo hoog als de domtoren ,kan !\Vorden. Er is ergens een grens: wáár die ligt we...
'ten we Jliet, maar wel weten we, dat bij verbeter.ing van de
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groei-o mstand ighede n die grens niet in eens, <maar geleidelijk
bereikt wordt Ook weten we, dat de ontwikkeling heheer scht

wordt door ,de factor, die in Ihet ,minimum is. hetzij deze fac-

tor van chemischen dan wel physis chen of klîmatolog,ischen

aard is.

Bij onze vliegde nnen zal ,de groeibeperkende factor vermoedelijk van chemischen en physisc hen aard zijn, lIl;et van kli-

matologischen. Er zal dus een factor in, 'het minimum zijn,

die gemakkelijk door kapitaal en arbeid verster kt ·kan 'Worden en uit 'de minimum positie verlost . Dat wil dus zeggen,
dat met betrekkelijk weinig middelen véél resulta at kan worden verkregen.
Zijn ·dezee erste minima opgehe ven, dan zijn allen gs zulke

factore n lin ,h,~t minimum. dat verster king .daarvan veel fmeer

middel en zal eisehen, b<v. ,de watervoorziening e.d., en zoo zal
het steeds moeilijker worden het minimum op te heffen , totdat dit ,tenslotte, zoodra het gaat om liehtintensiteit e.d geheel onmogelijk wo~dt en de aangew ende midd'elen dus in
'het geheel geen meerop brengs t tengev olge zU'I1en hebben.
Hie.bij merk ik dan verder nog op, dat volgen s Mi ts e her I i chook tijdens ·de beheer sching der factoren in het
minimum ,de plant ·reeds een .geleidelijk afneme nde meerontwikkeling vertoont. Dus ook, <wanneer wij het de plant ,in
alle opzichten ;bij voortd!,ring beter gçven,. verloop t de
groei volgens een parabolische kromme, d.w.z. géén toenam e
die evenredig is aan de aangew ende hoeveelheden kapitaal
en arbeid.
In ,ieder ,geval constat eeren we dus, dat de b's bij voortduring kleiner worden .
Hóé groot die verschillen zullen zij!l tusschen b" b , ba enz.
2
hangt 'inde eerste plaats van verschillende zaken
af, in
hooEdzaak vijf. n:I. :
Ie< We hebben het niet steeds in onze macht, den groeifactor, die in het Iminimum is .te wijzige n Ctemperatuur, voC'h-

tigheid ,e.d.)
2e< Tengev olge van de verand erlijke behoefte van de
planten ,in het algeme en en ·de :boomen in het !bijzonder gedurend e ,hun vegetatie-periode, 'za'I' gedure nde de geheeIe vegetatie-per:iode nu eens ·de ééne, .dan weer de andere factor
in het minimum 'Zijn.

3e< SIerhts in weinig gevaHen ·is het mogelijk op zek"r
oogeIlJbHk te :bepa'len, <wèlke factor ·in het minimum is.
4e. We ,beschikken nog slechts over zeer weinig middelen. ,die, wannee r we :hert .ffi,inimum wiHen opheffe n. een directe
werkin g hebben. Ik ·herinner er in dit verban d aan, dat
blijven:de verbete ring van denbo schgro nd dikwijls meer ,dan
een omloopstijd vordevt.
.
Se We moeten onderscheid maken tusschen dankba re en
ondank bare gronden, d.w.z. ,tussch engron den die veel of

sr
weInIg rèageeren op aanwending van arbeid en kapitaal. bit
versohijnsel. hangt samen met de '1lhysische gesteldhéid' van
den g r o n d . '
"
.
Deze vijf zaken zijn dus mede oorzaak, dat de meeropbri;i>g~ten
steeds kleiner zullen worden.
.
. .
Hóé sterk deze zaken z·kh zuIlen doen gelden hangt IVederom van verschillende omstandigheden af.·
.
Hèr fnuikendst (.des te eer en des te meer) zal' het verschijnsel der vermindering van ,de meeropbrengsten zich voordoen als:
'.'
a. . Er veel gevaar bestaat dat de factoren. die wij niet
b-eheërsc'hen in 11et minimum komen. m.a.w. wanneer !Wij wer...

ken hij slecht klimaat, op ondanlobare,gronden (physisch onvruchtbaar), dus in het algemeen onder een samenstel van
physisch ongunstige factoren.
Ij. Indien in alle factoren, waarin 'Wij wel kunnen voorZien 'Van ~huis uit 1'eeds in ruime ma'te voorzien 'is.

c. Indien onze cultuurzorgen min.der· doeltreffend zijn.
indien wij 'dus, ,door ·gebrek aan natuurwetenschappelijke kennis. weinig rationeel werken.
M;nder sterk ,daarentegen zal het verschijnsel ûch voordoen .inhet omgekeerde geval, d.w.z. a'lS wij werken onder
een gunstig kHmaat en wij op ·gemakkelijke wijze in verschillende behoeften van 'het bosèh kunnen voorzien en bovendien op. rationeele wijze. ,d.w.z. op juiste natuurweten-schappelijke basis werken..
.
. Hoe het zij, in ieder ·geval worden .de b's steeds kleiner
ten opzichte van de a's, tot het punt gekomen is, waarop b
kleiner wordt dan a en .dus eenomeer gebruik van kapi1aal en
anbeid on'Voordeelig wondt.
..
Wanneer dit het ·geval ",al zijn hangt af van. de reëele
grootte van aen ·de reëefe .grootte van· b, die op hun beurt
weer afhankelijk zijn van een vijftal, min of meer plaatselijke
omstandigheden. Deze veroorloven ons de volgende conclusies :
'
1e. Hoogere houtprijzen veroorloven een grooter gebruik
van kapitaal en arbe;d, immers vertegenwoordigt in dit geval
elke been ·groote waarde.
2e. Hooge arbeidsloonen .en ,dure hulpmiddelen verhinderen een groot ,gebruik van k. en a., immers maken zij ,de
a's onevenredig 'groot.
3e. Het gebruik van k. ·en a. wordt beperkt door ongunstige .geografische ligging, d.w.z. moeilijke afzet en ·dus ·betrekkelijk kleine opbrengsten.
4e. Op ondanlobare .gronden, waar dus de reaent op
meer k. en a. betrekkelijk gering is, d.w.z. ·de b's klein bl'ijven,
beperke men !het gebrUik van k. en a, en
5e. Een rationeel boschbeheer veroorlooft een grooter gebruik vaThk, ·ena..dan een weinig deskundigbe'heer ..

•
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lik voer nu even een' nieuwe n te[lm in door te spreke n over
intensi eve en extens ieve bedrijven in econom ischen zin.

Een intensi ef bedrijf is ,dan zulk een ,bedrijf. waarin veel
kapitaal en veel arbeid rationeel 'Wordt 'aangewend.
Een extensief :bedrijf werkt met weinig kapitaal en weinig
arbeid.
Terloo ps merk ik op. dat de beÇJrippen economisch intensi ef
en technisch intensief. vooral bij het boschbedrijf. elkand er
niet behoev en te ,dekken. Ik ,kom ,hierop sbraks nOÇJ even teruÇJ.
Vatten wij de zooeve n gehoud en beschouwingen tezamen. dan zien wij. dat het versoh ijnseld er afneme nde meeropbren gsten.m et alles wat ,d-rum und dran hängt ons leert.
dat een .jntensief ,bedrijf op zijn plaat's ,is. wanne er we werken

onder:

A.

Gunsti ge economische omstandigh~den. t.w.:
a. hooge !houtprIjzen .
. b. lage ,loonen.
c. goede verkee rswege n.
d. goede ligging (nabijheid van 'Verbruikscentra ).
B. Gunsti ge physisChe omstan dighed en, t.w.:
a. dankba re gron,den.
b. gunstige physis che ligging (helling. waterspiegel etc.)
c. gunsó.ig klimaa t.
C. Hoogo ntwikk elde techn'e k. tengev olge van ÇJrondige natuurwe tenscha ppelijk e kennis van den boschbouw.- en in
verban d daarme de 'fationeel ,gebruik van den grond.
Al deze gevallen zijn omkeerbaar. ,d.w.z. er kunnen zich

voordo en:

,

.

A. Ongun stige economische omstandi!J'heden, (zie boven) .
B. OnÇJunsHge ,physische omstan di#led en.
C. Gebrek aan -technische kennis en irrationeel g~bruik van
den grond.
In dit geval is veel ,gebruik van kapitaa~ en arbeid, nie!
geoorloofoden is ,men aangew ezen op een extensi ef bedrijf .
Het is wellicht goed ,langs dezen bescho uwend en. min of
meer abstrac ten weg. tot de 'OvertuiÇJinq te komen. dat er
omstan dighed en zijn. waarbi j men. als ,ik 'het zoo mag uitdrukken. uiter:mate voorzkht-ig moet zijn met de uitgave n.

zoow.l de kapitaalsuHgaven als de vonr arbeid te bested en
kosten.

Hóéve r men ,kan gaan 'met intensi veering , d.w.z. met meer

qebruik van k. en a .• laat zich vastste llen door verÇJelijkiuÇJ
van de verschillende b's met a. niet door vergelijking van
de som van aHe ,b's van een even 'groot aantal a's.

Stelt U zich voor da't de jaaroohrençrt ner ha f 10.- bedraagt en de uitgaven - dus inclusief kapitaa lrente - ;f 5.-.
De netto-o pbreng st per ha hedraa gt dan f 5.- per jaar. Wij
verhoogen nu de uitgav en 'met f 5.-. dus samen f 10.-. De
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bruto-opbrengst ~tijgLtot 117.50. Netto 17.50. de a heeft ;ich
dus betaald gemaakt.
Wederom verhoogen we ·de uitgaven met .15.-. dus totaal f 15.-. De bruto-opbrengst stijgt tot f 22.50. netto dus
r 7.50. De laatste a !heert geen inNloed gehad.
Nogmaals een verhoogin'g der uitgaven met 15.-. dus ·to'taal. I 20.-. Bruto-opbrengst I 26.-. dus necto I 6.-.
De laatste a fr,eeft zich niet betaald gemaa,kt. we hebben
voor I 5.- slechts 13.50 terug gekregen; ergo is ,deirrtensiteitsgrens oversthreden. we hebben 'te veel uitgaven· gedaan.
Stelt U zich echter voor•. dat wij ineens ·de uitgaven van
15.- op 120.- hadden gebracht. dan zouden we slechts
co,!stateeren.dat de netto-opbrengst van 15.- op I 6.- gekomen was en zouden we dus kunnen vermoeden, -dat we
juist gehandeld hebben. We verzuimden evenwel de gefractionneerde vergd'ijking te maken en ontdekten daardoor niet.
dat er ,bij zuin;ger beheer ook een mogelijkheld had bestaan
om I 7.50 in plaats van I 6.- ne"to-winst te maken.
Het zal U bekend zijn, dat een belangrijk deel van het
boschkapitaaI - in de ideale sparrenbedrijlsklasse 80'% in het houtvoorraadkapitaal steekt.
Welnu. juist dit kapitaaldeel is veelal zoo g<oot, dat niet
de ,maximale ,noetto-opbrengst <wordt verkre.gen. Juist hierbij
verzuimt men veelal de gefractioneerde vergelIjking. Om bij
ons voorbeeld te ,blijven stelt men ziCh hierbij tevreden met·
de netto-winst van I 6. -, omdat die grooter is dan
I 5.- en onderzoekt ,men niet of er tusschen deze beide mogelijkheden nog een andere ligt, waarbij eengrootere nettowinst mogelijk is.' Ik ga hierop thans niet nader in, daar ik
zou vreezen mij op het terrein te::: begeven, waarop zich
collega B e e km 'a n overmorgen zal bewegen.
De moderne boschbouw voelt deze moeilijkheden deels bewust. d'eels meer of minder intuïtief. Ove",,1 is het streven
merkbaar naar kapitaalsverunindering, dJW.z. naar 'Verkleining
van den houtvoorraad, nu eens door uitsluitende omloopsverlaging (zuivere sparrenbedrijl Sachsen. Beieren, Wurttemberg) ,dan weer door gerin-ger stamtal per ha (althans in de
oude opstanden Bi 0 I I e y, Bärenthoren, etc.)
Ook het arbeidsprobleem wordt overal aangevoeld en uit
"ich in het "treven naar veel .goedkóopere. veelal natuurlijke
verjongingssystemen. minder diepegrondbewerkingen. invoering van mechanische hulpmiddelen,. enzoovoorts.
Daarnaast overal op de wereld een streven ·naar verhooging
vim ·de opbrengsten, vooral zich uitend in een voortdurend
stijgen van ,het Nutzholzprocent, een opwerking van steeds
kleinere stukken tot timmerhout.
Om U eenig idee te geven omtrent de kapitaalsvermindering
in moderne 'bedrijven, reproduceer ik enk<;le massa-gegevens
uit B ü h 1e r (bidz. 620).

•
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Per 100 ha aaJllWe~ig ,in de ideale hedrijfsklasse grovedennenbosch aan blijvend en opstand in Hessen volgens opname 1886 I bon. -1- 38000 fm, Il bon. -1- 30.000 fm ; in Pruissen . volgens "opname 1908 I bon. ± 30.000 fm. II bon.
-1- 25.000 fm.
Aannemende .dat ·de toestanden in Hessen en Pruissen in
hoofdzaak vergelijkbaar zijn, beteekenen deze cijfers een
vermindering

van.

Ihet ,houtvoorraadkapitaal in ·de' eerste

boniteit van 8000 fm of ± 21 %. in de 'tweede boniteit
van 5000 fm of -1- 17 % van den oorspronkclijken voorraad. Voor 3e .en lagere boniteiten was een dergelijk .. verminder,ing van den houtvoorraad nog niet ingetreden. waar...

schijnlij)< omdat houtteeltkundÎ'ge bezwaren zich daartegen
nog verzet hebben.
Gemiddel per 'ha meende men dus in 1908 met 80 resp.
50 fun minder te kunnen 'Volstaan. Berekend tegen een gemiddelde waatde van f 7.50 per m3 beteekent dat dus, dat
men per .ha op de 1ste ,boniteit met f 600._. op doe tweede
boniteit met f 375.- minder kapitaal is meenen :te moeten
gaan werken.
Het schijn,t 'mij ni'et onwaarschijn1ïjk. dat nieuwere opnamen
opnieuw kleinere houtvoorraden zullen uitwijzen, althans bij
de lichthoutsoorten.
Een minder .gebruik van f 600.- xesp. f 375.- kapitaal per
. ha beteekent, dat jaarlijks resp. f 15.-en f 9.37)1 minder
noodig zijn 'Voor xentevergoeding ·van .het in het bedrijf werkzame .kapitaal.
Van welke ,beteekenis .dat "in wezen" is, heeft men even
kunnen aanvoelen .. toengemeend .werd. dat hier te lande
het staatsboschbeheer behoorde te worden omgezet in staatsboschbedrijf·
U behoeft niet bevreesd 'te zijn. dat ik op deze zaak hier
nader zal terugkomen. Zij isgelulokig van allekantelLaf-_ _ _ __
_ gedaan-.en~kan·a'lleen'nog .mMr dienen ',als 'Voorbeeld iu.. een
voordracht als dez·e.
Bij de instelling van hèt staatsboschbedrijf werd - overigens 'Volkomen .terecht - aangenomen. dat 'het hedrijf al
het in dat bedrijf werkzame kàpitaal' van de schatkist had
geleenden dus daa'rvoor rente verschuldigd was. Slechts een
"w~efial ,cardinale fouten, te wijten aan onvoldoende inzicht
in het boschbedrijf. wer·den ,begaan'•.t.w. :
a. de verondersteHing dat·'aHe Nederlandsche staatsbosschen productieboschen zijn. en
b, de veronderstelling. dat,voor het quasi van de schatkist geleende. kapitaal een rente van 5)1 % door het 'bosch.
.
bedrij f zou kunnen worden ver9'oed.
. Schwamm drüber. gelukkig is de groote vergissing spoedig
i,nge~ien en zijn we weer in normale banen teruggekeerd.
Ma'ar veronderstelt U eens, dat wel'ke1ijk een onderscheid
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gemaakt was tusschen productie- en niet-productiebosschen
en dat, zooals het hehoo"t, slechts .de productie-bosschen tot
een "beàrijf" in den zin van de bedrijvenwet van 1912 vereenigd waren, en ·dat door deskundigen de te verlangen rentevergoeding op b,v, 1Yz à 2 % was vastgesteld, dan zou het
van het uiterste belang geweest zijn, wanneer de kapitaalwaarde van de bosschen laag gehouden kon worden, door
met een zoo klein mogelijken houtvoorraad te werken, óf ·beter >Jezegd, met den kleinsten voorraad; die de hoogst mogelijke netto-opbrengst kan >Jeven. Men zou dan, om bij mijn
algebraïsche uitdrukkingen te blijven, zeer nauwkeurig moeten nagaan, waar a en b aan elkaar gelijk worden.
En thans om· te besluiten: Moeten wij, die met andermans
geld werken, niet steeds 'aannemen, ·dat .wij dit geld geleend
hebben en verplicht zijn, het zoo 'Voordeelig mogelijk te beheeren? Mogen wij, voor zoover 'het productie-bosschen betrdt, wel handelen, alsof al het kapitaal, dat. in het bedrij f
steekt, ,à fonds perdugestort is, en 'Wij de inkomsten hebben
te aanvaarden zonder ·rekening te houden met de hoegrootheid
van het kapitaal? Immers neen! en .nog eens neen! Het is

niet ons geM waarmed'e wij werken!.
Mogen wij verder een ,technisch intensief bedrijf. uitoefenen, als niet de kosten van den arbeid door de opbrengsten
volledig worden vergoed? Technisch intensief indien zin, dat
er véel en dikwijls met toepassing van veel :technisch weten

gewerkt wordt. Technisch in.tensief zonder tegelii·k 'economisch
intensief te zijn, d,w,z. zonder te hebben gezorg.d, dat de
.
b als gevolg van het ,technische werk de 'a overtreft! ,.
N een, ook ·dat is niet geoorloofd ,bij het productie-bosch!
Men overwege ·van ,tevoren grondig of de te beheeren
bosschen productiebosschen zijn (Montferland b.") of nietproductiebosschen (Haagsche bosch).
In het eerste geV181 gelden mijn beschouwingen onverkort,
in het tweede geval gelden zij., .. gedeeltelijk méér dan men'
in den regel' wil toegeven. Is ..het niet 'Zaak, de netto-opbrengsten der niet-productiebosschen zoo groot mogelijk. té doen
zijn, opdat deze o"erscbotten kunnen worden gebruikt om ook
deze bosschen zoo .goed mogelijk aan hunne sociale strekking
te kunnen laten 'beantwoorden,
Ik meen· hiermede de eerste voordracht op' boschhuishoudkundig gebied op onze cursussen te mogen besluiten. Wanneer het mij gelukt ,is U er van te overtuigen, dat er behalve
boschtechnische, ook nog andere zeer belangrijke overweg in~en zijn, die de uitkomsten van het bedrijf beheerschen, ben
ik volkomen tevreäen, Mocht deze uiteenzetting verder aanleiding zijn tot bespreking op volgende cursussen va,ri meer
in~ewikkelde onderwerpen op boschhuishoudkundig gebied,
dan zalmen mij daartoe steeds ber·eid 'vinden.

