!-T<xte betreffende de wenselijkheid van bedrijfseeonoraische proeven !•»% jw«aechaniseerde kleine bedrijven in de Uoordoost-polder.

T,6n der moeilijkste vraagstukken, die zich bij de inrichting var. de duidelijke Folders zullen voordoer, is het bepalen van de recst \«msolijke bedrijfsgrootten.
Bloei: reeds bij het vaststellen ven het -litgifteplan voor £••_• " .''.:. hoe t-root bet
aantel factoren is, drt hierbij een rol speelt en hoe moeilijk het ie ecr< bevredigende oplossing te vinden, bij de Zuidelijke Polders is het probleem , so -iegelijk, nog ingewikkelder gevorc'en.
Sedert de bevrijding is iraers, door de omstandigheden, zoals zij zich sedertdien hebben voorgedaan, vrij elgerieen de overtuiging gegroeid, dat onze landbouw' in
een andere phe.se van ontwikkeling is getreden en in het bijzonder de l:we3tle van de
noest wenselijke bedrijfsgrootte in eon ander licht is konen te steen. .Oiïxrienl^ïide
gezien, is het belangri jkste verschijnsel in dit opzicht de verhoging van de Iwadarlxïiderslonen en de directe en indirecte gevolgen, die daaruit voortvloeien, focla
bekend, zijn de landarbeidersionen niet plleon absoluut, doch ook in verhouding
tot de andere lonen, sterk gestegen; het indexcijfer voor de lonen in de landbouw
en in de industrie bedrt^e^t, bij een basis 193? » IOC, respectievelijk 174. eu 244-.
Hoewel de oorlog medo do snelle ontwüieling in deze richting heeft verooraaakt,
\ f g iien wel oajsEer.eE, dat de aanpassing van de landarbeiderslonen aan de industriearbeiderclonen, die hieruit spreekt, in de toekonst zal blijven bestaan. De achtergrond van dit verschijnsel ligt in de algeraene ontwikkeling van do eoonordsche
structuur van ons land, waarin niet-cgrarisc'ie econa ische activiteit steeds neor
gaat overheersenj de sociale verhoudingen in deze niet-agrarisc-e bedrijven wor&on
hierdoor ster'.s neer ncafi; voor hot geheel, dus ook voor de agrarische bedrijven»
liet steeds sterker wordende contact van het plc tteland net do rest van de bevoUdxg.
door het toenemende verkeer, versnelt dit proces. Al is het geenszins sso, dat niet
tijdelijk zich nog weer veranderingen ten onguncte in de sociale positie van de
landarbeider kurnen voordoen, in grote lijnen gezien, is het te verwachten, dat d•.-?
landarbeidersionen in do toekor st blijvend op een relatief hoger peil zullen koren
te liggen dan in het verleden het geval was. Sen gevolg hiervan zal zijn, dat
onder overigens gelijkblijvende onston<ïigheden de loonkosten een relatief grotere
rol zullen gaan spelen in de productiekosten in het agrarische bedrijf. Dit zal er
weer toe leiden, dat r.sen door rationalisatie (het gebruik van arbeidsparende rjetheden) en reehanisetie (het gebruik van arbeidsparende i^achines) zal trachten ÓJBze loonkosten te drukken, lias In bet begin der dertiger jaren de oechaaisetiegolf,
die door de loonsverhogingen na de eerste wereldoorlog teweeg werdo gebracht, ongeveer tot staan gekouea -verlaging van de loonkosten in de crisisjaren werd hoofdzakelijk door arbeidssparende laothoden teweeggebracht- na de laatst® oorlog kreeg
de drang naar mechanisatie een nieuwe inpuls en deze is voorlopig nog niet uitgewerkt. Het resultaat van deze nechanisatie is uiteindelijk een verhoging van de
oppervlakt® cultuurgrond, die per bodenbewerker wordt bewerkt. Tussen 1920 en 1930
steeg de oppervlakte cultuurgrond per nannelijke bodembewerker (boer ea landarbeider) in de akkerbouw en veeteelt in Sfederland set ongeveer 10$ ea er is alle reden
o: aan te nemen, dat de stijging, die door de na de laatste oorlog •waar te nemen
ontwikkeling teweeg zal worden geroepen, nog groter zal zijn.

Oppervlakkig beschouwd raakt deze gang van zaken het kleine bedrijf, beter gezegd het gezinsbedrijf, niet. Formeel betaalt het iraaers geen ©f vrijwel geen arbeidsloon, daar de benodigd® arbeidskracht wordt geleverd docr d© boer en zijn gezinsleden. In feit© echter beïnvloedt de gang van zake® het kleine bedrijf evenzeer
als het grote bedrijf. Bewust of onbewust -thans veelal bewust- wordt bet looa
van de ikandarbeider beschouwd als een maatstaf voor de beloning van de ! leiise boer.
Gar.t het landsrbe:' dersloon GEhoog, dan zal de kleine boer, on zijn aaatschappelijke
positie relatief niet te zien dalen, er naar streven on ook zijn inkoken te doen
stijgen. Dit streven wordt bovendien versterkt, doordat de kleine boerraeeren 1 eor
naar de stad kijlrfc en in de beloning van do bevolkingsgroepen i» de stad en de industriegebieden een maatstaf zoekt voor zijn eigen beloning. Deze hogere beloning
voor do kleine boor is tenslotte alleen blijvend te bereiken door een grotere productie por werkzane, dus door hogere arbeidsproductiviteit. Daar intensivering
slechts beperlrfce mogelijkheden biedt -ten dele zal intensivering juist verhoging
van de hoeveelheid arbeid per eenheid van product neebrengen- zal ook in het kleine bedrij? oen drang ontctttan on do oplossing te zoeken in de richting van een ver- hoging -
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hoging van de hoeveelheid cultuurgrond per werkzame. De roods genoejade verhoging
va» de op|ervlakte cultuurgrond per werkzame viel tussen 1920 en 1930 in de gebiedt» siet kleine bedrijven dan in het algenseen ook evenzeer te constateren als in de
gebiedeÉi iaet grote bedrijven. Weliswaar » n , behalve door ontginning, ook door
splitsing het auastal bedrijven en daarmee het aantal zelfstandige b«ére» nog toe,
ds@b dit ging gepaard set ean relatieve vermindering van het aantal aiet-self standigea» ia de landbouw werkaawa. Opvallend is ook, dat het aantal bedrijve», in de
Ippöep 1-5 ha, dat tot 1920 éea snelle stijging vertoonde, sedertdien geleidelijk,
a»ar vejortduread, ie teruggelopen. De middelen, welke het kleine bedrijf voor het
bereiken m a ê&m uitbreiding van de bewerkte oppervlakte ©ultuurgrond per iuan
heeft geteuikt, si ja in wesen geen andere, dan hét grote bedrijf heeft gebruikt,
nl. rationalisatie &&fea^hanisatie.Hoeieer het kleine bedrijf in dit ©psleht ook
nog aebtsr staat bij het grote bedrijf en hoe v&cfc een verdere ontwikkeling ia deze
richting ook nog afstuit op de aanwezigheid va» goedkope geslnsarbeld is het kleine
bedrijf, waarde©* v*Xe vorfien van «chasisatle en rationalisatie hun aia verHesen,
bel&agrijke veraèderiage» in dit op&eht vielen tuegen de beide wereldoorlogen te
' «caïsletaren. Man dstóce b.v. aan hwfceer en weer algemeen worden van het gebruik
ven raalnaehiaes, ook voor da graanoogst, het toenesaend gebruik van andere werktuigen, aan het vrijwil volledig verdwijnen van het dorsen met de vlegel, aa&ersljds
aas d* toenemende belangstelling voor ruilverkaveling en andere jaaatrégelea, die
tot een B*mr ratienela bedrijfsvoering konden lelden.
Men naj? dsai ©eik V4&rwaehf5e», dat Ie verhoging van de laadarbèiderslonea na
de tweode wereldoorl®g haar tegenhanger zal vinden in een blijvend streven van de
kleise boeren naar een hogere aaloning, die ook in het kleine bedrijf een versterkte
neiging tot verlaging van de oppervlakte suliuurgroöi per bodecibewerker zal nsebrengen»
Bat één en ander sal lelde» tot een sterke uitbreiding van het aantal grote
bedrijven in Hederïaad 6f aelfs tot een belangrijke verhoging van de geniddelde bedrl^njrootte, la niet zeer waarschijnlijk^ de draag saer eest zelfstandig boerwnbe4rljr sal, «eziaa het ste*4% te grote aantal jonge boerea, so groot blijvea, dat
ateidt een örang tot splitsing van bedrijven, die hiervoor neg een mogelijkheid
Mede», aal bil jve» bestaan. Zal d# ontwikkeling v*n de meohasigatie er toe leiden,
dat Machine* la getürulk worden gesÊèaen, dia enkel op een groot bedrijf rendabel
lom»» vf&§0& geèaakt, <ta» sal ss» de opleving zoeken ia leojarerk of ia coöperatie,
soels tb&is* £*©is valt op te jaerfcea* Mat oen echter aal stegen verwachten, ie, dat
«Ét wat nog als eea re$&ll$fe g»si»sbedrijf »«1 worden beseheuwd»
dst 4« kleine bier een inkqaen geeft, dat ia redelijk* verhouding
ete*t tot het inkesften van éte laadarbéider ea andere csaataohappelljke groepen, waar30$ hij « Ü & vergelijkt, naar alle waarschijnlijkheid verder m l stijgen.
Nu de ptRaséti veor Ie inrishting van de Zuidelijke Polders geleidelijk een
steer •©nerete vorm aanaejsaa m de overtuiging ie gegroeid, dat reed» la het verkaveliagspls® deaïébeeldisn ©mtreat de toekomatigé uitgifte tot op sekere hoogte hun
«•ergpiefftling «osten vinden* is het van bje^aag zich te realiseren, welk© betekenis
ée bsveageeÉhetate ontwikkeling, die zieh th&as reeês duidelijk aftekent, voor de
vestrbelliBg V*J& ée greotte van de bedrijven ia de Zuidelijke Polêers kan hebben.
Vat de heegüte klassen van de voer de N.O.P, voorgesteld» bedrijfögrootten betreft,
het lijkt fdJtt waarschijnlijk, dat de te verwaohten ontwikkeling op aiehaelf dwiagssiA» redenen sal leveren om de thaa© gevolgde politiek te wijsigen en er b.v. toe
$m aoeten leiden om meer bedrijven van meer dan 48 ha, te projecteren daa voor de
K.O.P. is vesegsafeeJUU Als voorteehrijdende mechanisatie en rationalisatie ten gevolge hebben, dat mm «f de»e bedrijven Bet 44® of enkele arbeidskrachten ainder
kam volstaat*,, verandert hienaee aan deae bedrijven principieel niot»# terwijl se»
Hsatla reeds weri opgemerkt- bij het eventuele gebrmlk van Mèohinep, die slecht»
op een grotere opfjêrvlakte rendabel zijn, in cö%eratie of looawerk eea oplossing
kan vinden»,
Wel eehter is het eea vraag, ©f het klelaste type, dat thans voer de ïï.o?P.
is gepa^ejeoteerd, het 12 ha-bedrijf, v®or de Zuidelijke Polders kan werden overgeaöffiea, %pervlakkig besosouwi lijkt het verspil tussea eea beaedeagrens van 12 ha
en de feitelijke toestand, 2©als deae thaas op het oude laad ia de gebieden net
kleins bedrijven bestaat; %& groet, dat hier eea Mér daa ruine narge on de te verwaohten stijging vaa de bewerkte oppervlakte oultuurgrond per bodembewerk^ in de
konea&e jaren op te vaagea, aaaweaig sohijnt. In feite echter is deae marge, soals
uit het volgende noge blijkea^ veel minder groot, dan nen risschien geneigd is san
te nemen*
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• 3Voor een juiste beoordeling van de necst ^ewenerte bedrijfsfjrootte van bet
kleine bedrijf r..oot man er van uitgtcn, dat dit soveel productief werk dient op te
leveren, dat de gezin»lsde% die daar norr-aal bun arbeid verrichten, tot ©en productie per ncn kunneis konen, die xalaschien wel niet geheel gelijk is uan die van
«en volwaardige gehuurde arbeidskracht van de zelfde leaftijds»roep en het zelfde
gealeeht op een groot bedrijf, dooh deae dient te benaderen. Is dit niet bet geval,
de» is dit mtienaal«-econoniscb niet aantrekkelijk, ondat dan de Rrbeidel^acl-.t van
«Se klein» boer en aijn «edewerkers onvoldoende wordt gebruikt, doch bovendien B E I
dan de sociale positie van de kleine boor jjevarr lopen, oretot don zijn belening uiteindelijk in aen verkeerde verhouding tot die van de boer en/of do landarbeider in
het grotere bedrijf scl !:oznen te ptaan • Hatuurlijk betekent dit niet, dat het kleine bedrijf per volwaardige arbeidskracht evenveol ha cultuurgrond ter beföoikking
sol moeten hebben al? in het grote bedrijf •p&t arbeidskracht ger&d&eM worden feew e k t . Fet kleine bedrijf, zoals wij dat in ons land kennen, beeft een andere struetuar dan het grote bedrijf} door s&^n intensieve voortbrenging van dierlijke producten ±B het aantal arbeidsuren, dat het, onder overigens gelijke omstandigheden, al
met al per ha vraagt, geniddeld hoger das in hst grote bedrijf, Dese intensieve productie in hot kleine bedrijf tai ook ia de toekomst dienen te blijven bestaan, dasr
on allerlei redenen Be&eriand zich niet kaa veroorloven een verhoging van de arbeid opreductivlteit in de landbouw gepaard te doen gaan met oen eacfeensiveriag van de productie. Beslissend voor de al of niet voldoende grootte van het bedrijf is niet het
aantal ha, dat por arbeidskracht beschikbaar is, dooh het aantal 3tandaarduren
werk,j dat het per aanwezig© arbeidskracht oplevert, waarbij onder een standawduur
w«rk wordt verstaan, de hoeveelheid werk, die, is een goed geleid bedrijf, op een
e Ie redelijk te aanvaarden technisch peil staand, bij een doelratige besteding van
de aanwtaige arbeidskracht, door een volwaardige arbeidskracht per uur gemiddeld
wordt verricht. 2 o vraagt b.v. de verzorging van een nelkko© ongeveer 300 standaarduren werk per jaar, één ha groente in de voll© grond ongeveer 2000 standaarduren, enz
Wil het kleine bedrijf dus een redelijke grootte hebben, dan moet het, uitgaand* van
het op een bepaald ogenblik als redelijk aanvaard technisch peil, de daarin werkza* *
arbeidskrachten &e gelegeïfeeid geven een hoeveelheid prodtosrtief werk te doen, die
niet al te veel beneden 2400 standaarduren par jaar blijft» Het sou echter verkeerd
lijn de conelasie te trekken, dat als ïaiaiBna*-grootte voor het kleine bedrijf ie te
8%jjy&sr<3en e«?n ©rnvasg, waarbij het totale aantal standaarSarea, dat net bedrijf oplevert, ongeveer 24.ÖÖ bedraagt, cua.-w. een ©Evang, waarbij bet aan. één man een volledig© Éagteak geeft, soalg vaak nog ten onrechte wordt gemeend* Reöeste oixlêTzoekingen geven een ander beeM» Rangschikt men agrariawhe bedrijven naar het totaal aantal
8ta»daarduren werk,, dat de bedrijven opleveren en onderzoekt een daarna het aantal
stand?arduren werk, dat ger&ddeld door een volslagen arbeidskracht in deze bedrijven
wesedt verricht, dan/blijkt Bét het totaal aantel standaarduren per bedrijf, het aantal Blsejadaartee» per arbeidsfcraofat verricht, geleidelijk te daJB®, iet men op een
bepaald punt kesrt j da» wordt de daling plotseling veel sneller. Ueae knik in de lijn
blijkt «*voor so vér dit uit de ie* nu toe bekende gegevtne valt na te gaan- op het
punt te liggen, waar het totaal aantal stasdaardtwen, dat net bedrijf oplevert, ongeveer gelijk is aan het aantal' etandaarduren werk, dat door 1^ a 2 volwaardige aret&ds&arashtea kan worden verricht. Achteraf b##ch«»% is dit geesssins onbegrijpelijk. Het is iraaera snelden of nooit aé t dat op een gezinsbedrijf slechts één arbeidskracht ter beschikking staat. Ia Bij» jonge jaren vindt do ÜAine boer, die inner*
in de regel bij zijn ouders introuwt, een medewerker in sijn vader, die hst lichte
werk meedoet. Als hij ouder wordt , vindt hij in de regel rdnatens één aoon, die
hen Ie ter sal opvolgen, n&ast aish, terwijl tenslotte bepaalde werkzaamheden in de
regel aun de vrouw en de kleine kinderen worden over^laten. Baalt dus het totaal
aantal etaöéteerdartn per bedrijf beneden hart aantal benodigd ara 1*1- - 2 volwaardige
arbeidskrachten werk te geen,
dan vinden de aanveaige arbeid^raehten geen volledig
enplooij %e sullen hun tijd nog wel vullen, doch doen nog atechts ten d#le weaenlijk
productief werk» Koet men boven het kritieke punt, dan sullen de bedrijven bij toenemende grootte nog wel een hogere effieiesey en een hogere arbeidsfroductiviteit
bereiken, doch aal algeaseen de arbeid op redelijk doelmatige w i j » worden benut.
P&at :.ien het bovenstaando toe op de gen*engdc geainpbedrijven, soalU nen die
vindt op onze oostelijke zandgronden, dan aal ren vermoedelijk niet ver van de waarheid wezen, als F.en aanneemt, dat hior het kritieke punt, onder do verhoudin.'jan, soais zij vóór da oorlog bestondem, ongeveer ligt bij Ü ha of iets daar benedon. De
resultaten van enkele onderzoekingen wijzen inderdaad in deze richting. Ondanks de
voroalde verhoging van de oppervlakte cultuurgrond per bodenbewerlor en
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de geleidelijke afnari© van het acstal aaar 13.óine bedrijven, is op onze zandgronden
nog stoeds een groot maiU 1 bedrijven aanzienlijk kleiner , dan net ean redelijk
doelretig gebruik van de aanwealge arbeidskracht ©verecnatert.
Kondtraener nu rekening nee, dat door de ideële verkavollng, de goede ontsluiting, de uitatekanda cxiltmir-teöhnische toestand on de doelr-ntige sedrijfsgebouusa, op de bedrijven in de £fsse3seerpolder0 een «elfde productieraetaanaienlijk niader arbeid ken worden verkregen, dan op het oude land., dan ligt het wel
voor dG hand, dat bij een graad van ^jechoniaatie, zoels deae vóór de oor leg op de
aendgronden ven het otide land bestond, de 12 he-bedrijven niet zo ers veel boven
het punt liggen, traar beneden «vergeleken net de grotere bedrijven in de poldnraanaienHjk binder doalrfltis gebruik var de beschikbare arbeidskracht en een eooita.
niader bevredigende positie van.de kleine boer stal optreden, terwijl de kane bestaat, dat bij een enigssine ver doorgevoerde Tieoh&nisctie do rJMnoRgren* boven de
12 ha «al koren te liegen. Hoewel de poMers net eeo niniKUr. van 12 ha het oude lanc
Beker nog lang ver veor sullen blijven en het nooh eaonordseb, noen sociaal gewenst
ie het nieywe gebied tot een uitsluitend donain van het grotere bedrijf te mkem,
sou hot can de andere kant niet toelaatbaar zijn in do polders bedrijven te stichten, die, gezien do in do toekomst bestaande wenselijkheden en r.ogelijkbedoa, niet
?aa redelijke bedrijfa-eeonorisoho eisen soaden voldoe» en niet oen aUesBine aanvrerdbere sooiale positie van de exploitanten souden waarborgen*
T7et boverstr^nde wil niet reeds de conclusie suggereren, dat 12 ha als rdximir
bedrijf©gróótte voor de Zuidelijke Polders niet naaveerdfeasr souéiÊ sijti* Kiervoor
is de betekenis van verschillende faetoren, welke in bovenstaande beeehouwinsen
eer rol speler, nog niet voldoende bekend* In het bijsonder geldt dit ten aanzien
van de invloed welke doffieaba«i.saiievan het kleinbedrijf op den duur sal hebben op
de hoeveelheid ealtuurgrond, welke -uitgaande van een bepaalde bedrijfsstaruetmnv
t.a.t. op een geïteebedrijf, bij een doe&ctig gebruik van de aanwesige arbeid»*
1
-rr.oht, nialr*&l ter beschikking zal moeten zijn, V'el echter ie n.i, de gevol^trefc-*
king geoorloofd, dat het niet seker Ir, dat bij voortschrijdende nechanieatie een
niniitüïi bedrijfsgï'Oötte van 12 ha voer de Stddelijke Folders kan wordon aanvaard.
Tod: la het voor oen gedetailleerde plarntag van d<? Zuidelijke Peldera noodsakeli jk
orn op des© vraag een go goed mogelijk antsroord te geven* K.i, ka» het nodig» inslaat s" echts wordon verkregeaa door ni«t te eng opgezette eaeperi?»eat»m t.a.v. de invloed van de redelijk te verwachten riechanisatie op het gezinsbedrijf, F^periraenten
in desse richting werden in ons land op het ogenblik niet of naiamltjka ge#aan (zie
de opmerkingen over het proefbedrijf is Hein© in het :'aandblad «foor de Landboawvoor
lishtin^edienst, Septeniber 1945, bis, 403 e.v.). Selfs indien dit vel het geval was
sou het wenselijk sijn af^oaaderlijke proeven in de ÏJeeeljoeerpolders te nenen, daar
om re<*de geno@fide rtde»e% de verto&adiage» hier aadere auHen liggen dan in het *1#
*>een op het oude land het geval sal sij»,
a» te neigen proef sou man sich in grot» trekken als volgt kunnen voeerstellen t
1, "r wordt een rdet t» klidJi aantal (miasttms 10, liever mmt) feijeeeSiggtad*
klei»© bedrijven gerveaaad va® t&teealopeii&e groette» varilreaÉ b»v. vaa» 12 tot 20 ha
Dese vajrfJIreade plootte sou kunmn werdon gevonden door kavels tijdelijk anders dan.
op dn norrele wijs© te del§% of door het proefeoiipleae op een -sverigeee feaohikteplaats te leggen, waar afwijkende kavelgrootten voorkonen.
2» Dese bedrijven wordpn tiitgefeven aas paohters, kesneadi» uit het kleine bedrijf, deo8ï net enige ervaring nat- en kennis van moderne landhotwraehiöes.
3. Be pachters verplichte» «Isa opferaabedrijven een voor hst norral© geainsbedrijf te het Oosten van het land gebruikelijke bedrijfsetan»i*«iir (vwrtiowtag fecsw2*nd-greslend, dichtheid van de rundvee-*, varkens- en pluinveectapel, sas*), desa
ev»Bt«ie«l enigsiins pwijaigd in de riofctisg, als van thaös vo«r het getienfii bedrijf gewenst aeht (neer vèrbevs? van voedergewassen), te handhaven,
4* De pachters veiylielrfein %i&h op de»© bedrljvé» alle -nmmn van meobMsiietie
van agrerische werksstanihed^n, die ia Bederl&nd teohaieeh rïo^lijk sijn gebleken en
bedrijfs-eöonordeeh rendcbel blijken te zijn, toe te paecen, raat dien verstande, da
riaehiaes en werktuigen, die op de door hen gebruikte oppervlakten niet rendabel
sijn, ©oBperatief (so nodig tnet finaneiele steun) sullen word^i aangeschaft en gebruikt of wel, dat deso werkjseaahoden d^or loonwerkers Bullen wordan verrieht.
5, De pech tere verplichten zieh nauwkeurig anntekening te houden van de opbreni
sten en d? finsnoiëlo resultaten var hiua bedrijf en in het bijsonder ook van de hoeveelheid werk, die door gesinslod'nn en vreeude arbeidskrachten op het bedrijf wordoa
vorricht, at hot laatste betreft, zal het in hot algemeen niet noodsakelijk aijn
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voer de ver8ehiil©nd& fjewcosen enr. afzonder!!.!!-- te noierer hoeveel uren hierran
8ijn besteedj nat bet noteren van de hoeveelheid srbeid, dia ren het bedrijf cis
geheel ie besteed, aal in de-regel Imtmeu werden volctccir.
6, Lr wordt ©es deskundige aangesteld, die doze bedrijver» voortdurend ©ontrol»ert en, wa*x nodig, adviesen geeft ca ds voor do pc. oh tere uit de bijzondere
«» nieai» ©nstandighedom voortvloeiende r.oeilijI:hedarï op to lossen. Deso deskundige
«are b,v. een aedewerker van het aieuwe instituut voor l^ndbotiwwerktuigen, voor doge verkaaarheden bij de Directie van de Vierir.33r1.-eer to detacborer.
Toert m n op dese proefbedrijven « H e vormer, vnr. rMt-chrtnirtfitie in, die tfcuns in
ons irnd worde» "toegepast en redelijk e resultaten, bebbor loten sien, dan jw.£.j-ien
aanaaenon, dat deze tesacen een peil van naobï-niï^tie leverer, dat minstens zo hoog
ligt els voor de kenende tientallen jaret als ncrTCtJ. I'-'.n worclrai beschouwd. S.ierbij
*ij no» opgewerkt, dat vim. aiob er voor dient te boedes deze bedrijven te gebruiken
veer .^fgféj&ffi^ «xperiaenteia « 31a«hts die :x,ohinec en werkt? tigen er. die typen,
die reeds hebbenfcweaes.een redolijke bruikbaarheid to bezitten, dienen hier te
word«n jebruSkt» Hoewel de regeling kar. worde-? getroffen* dut voor sehade, ontati.an
door het feit, dat dese bedrijven het kartkter vr-n proefbedrijven dra?»en en verder
T<^or bijsond^re werks^aniheden, vergoeding ÏSMI vorder gegeven, roet toob, als goh JÉ-1
êe bedrijfsvoering voor de voile verantwoord 'lijkheid v?s d- betrouten peehter I:ow
oen, Bodat hij zieh tot het uiterste zal iïi5j>a:nren crz van sijn bedrijf te :.tken, wa
er var. te naken ie en $e goed r-ogelijk Eet zijn eigen rrbeid «krocht en die ven an~
deren aal omspringen. Allae» dan inaaers ken worden nagegaan, welke oppervlakten
gread binnen liet kader van bet geaiaabeérijf redelijkerwijs bewerkt kunnen worden.
*
Van vee.1 belang is, dat er bij de proef nauwlettend op wordt toegezien, dat
een veebeseifcing ens., goals die op bet gezinsbedrijf norrscl is, wordt gehnndk>'c.f&
Vergroting van de bedrijven gal, scala roads weerd epgeroarki, niet rvogon leiden tot
es^eneivering.
Fei spreekt vanzelf, dan een goedo opaet vnn deae fsroef een nauwkeurige voorbereiding aal eioe® en eventueel ware liiervoor eor. ccnralr;d.e in hèt leven te roepen* waarin, behalve de Directie van de • ierin-remeer, deskundigen van de betreïferde afdelingen e» diensten van bet Iftnisterie var Landbouw, Yiseerij en Toed'selvoöraieniïsg en verder o*a, vertegenwoordigers van hot Iasdbouw~rooncc-igeb Instituut
een plaats aasden kunne® vindon»
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