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Concrete gegevens, gedurende de laatste 3 jaren verzameld uit de resultaten van publieke houtverkopingen in het gebied van Noord-Overijsel, voornamelijk in de omgeving van Ommen, zijn de grondslag van
mijn onderzoek naar de afzet van hout in een bosrijke landbouwstreek.
Een grote hoeveelheid nauwkeurig geregistreerde gegevens van vele verkopingen, met betrekking tot geraamde en werkelijk verkregen opbrengsten per perceel, gesplitst naar houtsoort —- groveden, lariks, douglas,
fijnspar, eik enz, — was daartoe beschikbaar.
Een jarenlange ervaring heeft de verschillende beheerders de zekerheid verschaft, dat de afzet van lichte sortimenten, verkregen uit dunningshout, niet beter kan worden gewaarborgd dan door de bedoelde,
openbare ,,boerenverkopingen". Vooral gedurende de laatste jaren,
waarin de afzet van het dunnere hout steeds meer zorgen baarde, bleek
deze wijze van verkoop niet alleen een uitkomst, doch een absolute noodzaak. Het welslagen van een en ander blijkt geheel te worden bepaald
door het peilen van de behoefte op de sterk locale markt, opdat het
aantal verkopingen, en daarmede het aanbod, in de hand wordt gehouden.
Men ondervindt daarbij grote steun in het feit, dat deze verkopingen
traditioneel zijn gegroeid en reeds worden beperkt door de traditie zelf.
Zij vormen een jaarlijkse „gebeurtenis" voor de deelnemers en organisatoren, een brok „folklore" van de streek. Hoewel de verleiding groot is,
is het hier niet de plaats daarop nader in te gaan, doch het is wetenswaardig te vermelden dat dit vrijwel 'het enige gebied in ons land is, waar
nog met de notaris, bij opbod, „langs de percelen" wordt verkocht. D e
gelukkige omstandigheid doet zich hierbij voor, dat hevige koude of een
zwaar sneeuwdek geen belemmering vormen aangezien de boer juist dan
voldoende tijd vindt. W e l dienen de percelen in dat geval tijdig en naar
behoren vrij van sneeuw te worden gemaakt.
Het is gebruikelijk, dat de gewoonlijk 3-jarige dunningscyclus naar
plaats wordt bepaald door de te houden verkoop, opdat de te volgen
route tijdens deze verkoop niet te lang wordt. Het aantal percelen dat
per verkoping wordt aangeboden loopt namelijk uiteen van ongeveer
200—250. Deze dienen in een vlot tempo, waarbij onnodig geloop
uit den boze is, tussen 10 uur en 1 uur n.m. te worden verkocht.
D e notaris, of liever zijn secretaris, noteert daarbij de naam en het adres
van de koper, alsmede die van twee borgen, die terloops worden opgegeven in een gemompeld dialect. Hij ziet kans om onmiddellijk na de
verkoop van het laatste perceel, door de al even ervaren afslager, het
eindbedrag van de gehele verkoop te melden. O p deze wijze wordt het
tempo van 1 a l j ^ perceel per minuut bereikt en daarmede, dat de be-

80
langstelling tot het laatste perceel gaande wordt gehouden. D e inhoud
per perceel varieert van ongeveer 0,2— 1 m 3 , waarbij een gemiddelde
van 0,5—0,6 m 3 regel is.
Ongetwijfeld schuilt er een waarheid in de heersende opvatting dat,
in tegenstelling met de regel dat zwaardere sortimenten beter worden
betaald, het bij deze boerenver koping en zo is, dat boven een bepaalde
diameter een prijsval optreedt. W é l k e diameter dit is, en dit aan te tonen,
was één van de doelstellingen van mijn onderzoek. Daaruit zou moeten
blijken, dat bedoelde wijze van verkoop van lichte sortimenten verre te
verkiezen zou zijn boven afzet aan de handel of verwerking tot handelssortimenten in eigen bedrijf.
Hoewel kan worden geconstateerd, dat in het algemeen een hogere
tot zeer hoge prijs wordt betaald voor hout met een diameter, die de
10 a 11 cm op het midden niet te bovengaat, geheel overeenkomstig de
dienaangaande heersende mening, zijn er vele voorbeelden, dat ook de
2eer lage diameters (4, 5 en 6 cm) of de hogere (12, 13 en 14 cm) hoog
worden gewaardeerd. In het gunstigste geval is er een tendens waar te
nemen, duidende in de richting, dat de diameters 7, 8 en 9 cm — in deze
volgorde — de hoogste opbrengst te zien geven.
E r werd nu getracht een relatie tussen diameter en prijs te vinden.
Z o deze bestaat, wordt die ernstig gestoord door de reeds genoemde
afwijkingen, die door uitbreiding van de hoeveelheid waarnemingen, niet
worden genivelleerd. Dit geldt voor alle eerder genoemde houtsoorten.
T e r illustratie moge dienen, dat tijdens eenzelfde verkoop in 1957, voor
een perceel met een diameter van 6 cm, een opbrengst van f 170 per m 3
werd verkregen, terwijl een ander perceel, met eveneens een gemiddelde
diameter van 6 cm, slechts f 23 per m 3 opbracht; ongeschild aan percelen
langs de berijdbare weg.
Aangezien mag worden aangenomen, dat ook — of juist ? — voor
dit boerengebruikshout een optimum zal gelden, werd vervolgens getracht
de vermoede diameter-prijs-relatie te koppelen aan de lengte van de
percelen. D e teleurstelling die dit pogen opleverde, w a s zo mogelijk nog
groter dan bij de beschouwing van alleen de diameter-prijs-relatie en
geldt zowel voor groveden als douglas en lariks. W e l was er in dit
geval in zijn algemeenheid de tendenz, dat „lengte" wordt betaald, maar
het is dikwijls zo, dat hieraan blijkbaar géén waarde wordt toegekend.
Hoewél er naar mijn mening wel degelijk redenen zijn om de heersende opvattingen gemotiveerd te achten, zijn er blijkbaar toch zoveel
méér factoren, die juist bij deze wijze van verkoop een rol spelen, dat
een wetmatigheid, die voor het gestelde doel overtuigend zou zijn, niet
is te constateren.
Het zal voor de practicus zonder meer duidelijk zijn, dat onvoldoende
gegevens omtrent de mogelijk aanwezige andere factoren werden geregistreerd. D e z e factoren komen althans niet tot uiting in de vóórgetaxeerde bedragen. D e gegevens beperken zich tot soort, aantal, gem. diameter,
gem. lengte, inhoud en getaxeerde prijs per m 3 en per perceel. „Rechtheid" en „kwaliteit" van het betreffende perceel komen in de vóórcalculatie wellicht niet voldoende tot uiting en kunnen dus ook geen maatstaf
meer zijn bij de beoordeling van de verkregen opbrengsten. Wanneer
vervolgens wordt gedacht aan incidentele en persoonlijke behoefte of
voorkeur van de kopers, het onbekend zijn met de werkelijke waarde
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van het hout, de concurrentie tussen enkele gegadigden, het verschil in
weersomstandigheden bij twee opeenvolgende verkopingen, het aantal
gegadigden enz., dan is het niet te verwonderen, dat de resultaten zich
niet laten ordenen naar enkele in onze ogen zeer belangrijke factoren.
Al deze, ten dele psychologische factoren, beïnvloeden de absolute
hoogte van de prijzen. Deze prijzen hebben steeds tot grote tevredenheid
geleid en het is daarom, dat grote waarde wordt gehecht aan instandhouding van de traditie.
Een en ander leidt nu tot de navolgende conclusie:
Het is gebleken, dat er weinig lijn valt te ontdekken in de opbrengsten
per m 3 van percelen hout, die in openbare verkoop worden aangeboden,
wanneer alleen diameter en lengte van het hout als maatstaven worden
aangelegd.
Een nader onderzoek naar andere, voornamelijk psychologische factoren, welke mede prijsbepalend zijn, zou, indien zulks mogelijk is, gewenst
zijn. D e absolute hoogte van de opbrengst van hout met lage diameter,
is echter van dien aard, dat het aanbeveling verdient, in bosrijke landbouwgebieden waar dit nog geen traditie is, te komen tot publieke verkopingen langs de percelen. Vóór deze traditie is gevestigd, zal men
waarschijnlijk enige teleurstellingen boeken, die elders reeds werden
overwonnen.
In verband met het weinig bevredigende resultaat van dit onderzoek,
werd de behoefte gevoeld ook de gegevens van een zeer recente verkoping nog eens te verwerken. Een verkoping, gehouden op 5 februari
1959, werd daartoe van nabij gevolgd, zodat kennis kon worden genomen
van eventuele verschillen in rechtheid en kwaliteit. De gelukkige omstandigheid deed zich daarbij voor, dat een groot aantal larikspercelen
— 112 — , vrijwel géén verschillen vertoonden in kwaliteit, rechtheid of
anderszins. Voor deze percelen werden de verkregen opbrengsten per
perceel en per m 3 uitgezet naar diameter en lengte van de betrokken
percelen.
Het resultaat bleek voor deze partij geheel te beantwoorden aan het
in het voorgaande gestelde : een hogere prijs met ihct toenemen van de
diameter, in dit geval van 4 tot 7 cm, en met het toenemen van de lengte,
van 4 tot 8 m. N a het bereiken van een zeer grote hoogte in de prijs,
namelijk gemiddeld f 100 per m 3 voor 28 percelen met een diameter van
7 cm, trad een scherpe, doch regelmatige daling in voor de diameters
van 8 tot 11 cm op het midden.

