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ENKELEOPMBRKINGBNOVERDBBETEKENISVANDBMELKPRIJS
VOORDEPRODUKTIEENDECONSUMPTIEVANMELK.
/i

Hetisvoldoendebekend,datdeprijsvandemelkdelaatstejaren
isachtergeblevenbijdeprijzenvandeanderelandbouwproduktenenevenzeerbijdeprijzenvandeanderevoedingsmiddelen.Inditverbandkan
hetzijnnuthebbendevraageensonderogentezienofdezeafwijking
vandemelkprijsopdenduurgeengevolgenheeftvoordeproduktieenerzijdsenvoordeconsumptieanderzijds.Metdezevraagroertmeneen
economischvraagstukvandeeersteordeaan.Eetisnietzoheeleenvoudigdergelijkevragenvolkomenwetenschappelijkverantwoordoptelossen.
Indienmenprobeertopdergelijk©vrageneenvolkomenwetenschappelijk
antwoordtegeven,ervaartmenspoedig,datmenhierbijzoveelpunten
dientteonderzoekendatmenernietmeeruitkomt«
Menkanookeenanderewegbewandelenendezewegwil ikhiergaan.
Ikwiln.1.eenaantalfeitenonderdeaandachtvandelezerbrengenwelkenaarmijnmeningeenvoldoendduidelijketaalspreken.Verderlaatik
hetdanaanmijnlezersoveromdeconclusiestetrekkenwelkeeruitkunnenwordengetrokken.Gaarnewilikhierbijhetvoorbeeldgevenenalvast
mijneigenconclusiesaandelezeraanbieden.Alsvoorbeelddue,zonder
depretentiedatzijonaantastbaarzijn.
Hetwilmijvoorkomen,datikdeverschijnselenwaarvoorikhierde
aandachtvraaghetbestekanbeschrijvenmetbehulpvanenkelegrafieken.
Ditheefthetvoordeel,datdelezerdegrafiekenzelfstandigkanbestuderen,enditontheftmijdantegelijkvandeplichteenuitvoerigebesohrijvingte gQv&nvandeverschijnselenInkwestie,
IngrafiekIzietmendanallereersteenoverzichtvandeontwikkeling
vandeuitvoervanonslandsinds1949,waaruitblijkt,datdebetekenis
vandeagrarischeuitvoerdelaatstejarensteedsmeerafneemt.Inguldens
neemtdezeuitvoernogwolenigszinstoe,maardoandereuitvoerneemtnog
veelmeertoe,zodatdouitvoervanlandbouwprodukteninverhoudingtotde
andereprodukteninbetekenisafneemt.Terwijldelandbouw-uitvoerin1949
nogbijnadehelftvertegenwoordigdevandetotaleuitvoer,isophetogenblikde1andbouw-uitvoernogslechtsongeveereenderdevanhettotaal.Dit
betekent,datdelandbouwalsbronvanbuitenlandsebetaalmiddelensteeds
moerinbetekenisgaatafnemen.Hetbetekentook,datonslandsterkerdan
voorenigejarenhetgevalwas,wordtopgenomeninhetinternationaleruilverkecr.Hetkonookweleensbetekenen,datonslandmeerdanvroeger,afhankelijkisgewordenvandebuitenlandseeconomischeverhoudingenenin
zekeropzichtdaardoorookkwetsbaarderisgeworden.Hetisnietzondermoer
uittemakenofditlaatstealseennadeligefactormoetwordenbeschouwd.
Zekeriswel,datdelandbouwindeeerstejarennadeoorlogvooronsland
eenzeergrotebetekenisheeftgehadalsbronvanbuitenlandsebetaalmiddelen,
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Eenpuntwaaropiknoggraageventerugkominverbandmethetgeenis
weergegeveningrafiekII.Indezegrafiekzietmendoontwikkelingvan
domelkproduktioindeloopderjarensinds1920,metdaarnaastdoontwikkelingvanhetbinnenlandsverbruikaanmelke.-doontwikkelingvan
debevolking.
Detotalemelkproduktievertoonteonzeergelijkmatigverloop.Er
iseenzeerregelmatigestijgingwaartenementothetbeginvandecrisisjarenin1930.Hotuitbrekenvandecrisisendercgeringsmaatregolenhebbendemelkproduktienagenoegniettorugkunnenbrengen.In1930,1931en
1933bleefdeproduktievrijwelophetzelfdepeil,omdaarnawcortestijgen,
welkezodanigversneldplaat3vond,datdeoorspronkelijkeachterstandtengevolgevandestilstandindeproduktieindeeerstejarenna1930,in
1936alweervolledigwasingehaald.Inverbandmethotvolgendewilik
deaandachtvandelezeruitdrukkelijkvestigenophetfeit,datzelfs
decrisisdeontwikkelingindemelkproduktieniethooftkunnenonderbreken.
Wijwetenallen'welkebuitengewoneomsta.ndighedenhiertoeindeoorlogwelinstaatv/aren.Ikkanhiergevoegelijkoverzwijgen.Duidelijk
demonstreertdegrafiekwelkeengroteterugvalerindemolkproduktie
ontstond.Nadeoorlogwerdin1950weereenpeilbereikt,datinovereenstemmingwasmetdevooroorlogsemelkproduktie.Ikwensernadrukkelijk
deaandachtoptevestigen,daterna1950 geen verderestijgingvande
produktieheeftplaatsgehad.Ookditachtikzeerbelangrijk,
Haarmijnmeninghebikhiergewezenoptweezeerbelangrijkeverschijnselen.Eendoorgaandestijgingvandoproduktieindecrisis-jaren
eneenstilstandna1950.Monkandevraagstellenwaterdanna195°
welaandehandmoetzijnomdezestijgingvandemelkproduktietoverhinderen.Hetmoetentochwelsterkekrachtenzijndieméérkunnendando
crisisindedertigerjarenvermocht.Ikhoopstraksaante geven welke
krachtenditzijngeweest.Allereerstwiliknogopmerken,dateenverdere
stijgingvandemelkpioduktiezeerwelindeverwachtingzouliggen.Juist
nadeoorlogiserimmersveelgedaanaaneenverdereopvoeringvande
melkproduktie inonsland.Deontwikkelingvandekunstmatigeinseminatie
isb.v.eenzeersterkekrachtwelkeproduktie-verhogondmoetv/erken.Ook
inanderopzichtwordternogregelmatig'gewerktaaneenverdereproductieverhogingvandeNederlandseveestapel.Alishetgemiddeldepeilvande
Nederlandseveestapelongetwijfeldthanshogerdanvóórdeoorlog,erzijn
nuwaarschijnlijkmoormogelijkhedenomtekomentoteenproduktie-verhogingdanvoordeoorlog.Nogmaals,ermoetenthansv/elsterkekrachten
aanhetwerkzijnomdezeverdorsstijgingvandemelkproduktieteverhinderen.

-3-

-3-

IngrafiekIIzietmentevensdeontwikkelingvanhetverbruikvan
melkinhetbinnenland.Ditbinnenlandsverbruikisberekendaandehand
vandegegevenswelkebeschikbaarzijnomtrentdetotaiemelkproduktie
endeuitvoer.Hetverschilmoetinhetbinnenlandzijnverbruikt.Uiteraardisdouitvoeromgerekendinvollemelk.ZuivelProduktenuitondermelk
e„d.zijnnietindeberekeningbetrokken.Hierdoorisbereikt,datookh^t
binnenlandseverbruikinvollemelkiauitgedrukt.Menkanditduszozien,
datdegrafiekaangeefthoeveelvollemelkervoorhetbinnenlandbeschikbaarmoetzijnomdebehoeftetebevredigen.Hetisnietmogelijkelkjaar
debinnenlandsebehoeftepreciesteberekenen.Hetisn.1.mogelijkdat
dooropslagvankaasenandereProduktendejaarlijkseuitvoernietinhetzelfdejaarbehoefttezijngeproduceerd.Vandaardaterindocijfersvan
jaartotjaarvrijgroteschommelingenkunnenvoorkomen.Uitdegrafiekblijkt
ditookduidelijk.Hetisdanooknoodzakelijkrekeningtehoudenmethetgemiddeldevaneenaantaljaren,zoalsdeindegrafiekgetrokkenlijnaangeeft.
Hetisgeenwonder,dathetbinnenlandseverbruikeensterkesamenhangvertoontmetdegroeivandebevolking.Ditisgeenwonder,maarwel
eenfeitwaarmenterdegerekeningmeemoethouden.Ikkomhierstraksnaderopterug.
Tijdensdeoorlogheeftdebevolkinglangniethaarbehoeftenkunnendekken.Duidelijkzietmendatdetotaleproduktievarachterbleef
bijdebehoefte.In1948washotbinnenlandseverbruikweerongeveeraangelandophetvooroorlogseniveau,maarha1948"zietmenhotbinnenlandse
verbruikplotselingscherpdalen.In1950gaathetweergelijkopmetde
ontwikkelingvandebevolking.DeoorsaakhiervanvindtmeningrafiekIII,
IngrafiekIIIishetbinnenlandsverbruikperhoofdderbevolking
weergegevenperjaar,enwelverdeeldoverdeverschillendemelkprodukten
welkedebevolkingopneemt.Allesisomgerekendopvollemelk.Menziót,
dathetverbruikaanboterthansaanzienlijklagerisdanvoordeoorlog,
maardateroverigensnietzoheelveeli3veranderdindevoedingsgewoontenvanonsvolkmetbetrekkingtotdemelk.Nietteminheeftdeteruggang
vandebotereenbelangrijkeffect.Voordebótetproduktieiaveelmelk
nodig,vandaar,datdeteruggangvandoboterzulkeengrooteffectheeft.
DezeteruggangisbegonnenIn1948,enin195$"totstaangekomen.Enzo
zietmen,datdeafnamevanhotboterverbruikdegeheloteruggangvanhot
binnenlandsemelk-verbruikin1948tot1950opzijngewetenheeft.Deverklaringhiervanlaatzichvrijgemakkelijkvinder..Boteriszeerduurin
vergelijkingtotmargarine.Andersdanvoordeoorlogisdobovolkinger
aangewendmargarineteeten.Voordeoorloggoldvooralophetplatteland
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dathotniet"stond"vranneermenmargarineat.Althansvoorgrotegroepenvandobevolkinggingditop.Doalgemeneopinieisnadooorlogwel
geheelveranderd,entoendedistributiewordopgeheveneneeniederweor
geheelvrijwasindokeuzevanzijndagelijksmenu,bleekweldra,datdo
boterhetpleitvooreengrootdeelhadverloron.Wijmogenaannemen,dat
devoedingsgewoontenzichthanswelweerhebbengestabiliseerd,enikgeloofdanookwel,datopgrondvandoontwikkelingindebevolkingiste
voorspellenhoogroothetbinnenlandseverbruikaanmolknaenigejaron
zalzijn.
Uitdrukkelijkwilikernogopvijzen,dathetverbruikaandrinkmelk(aandedeurverkochtemelk)indeloopderjarennagenoeggelijk
isgebleven.Ditondankshetfeit,datdemelkprijsnadooorlogrelatief
laagisgesteldtenopzichtevanvoordeoorlog.Hieruitkanwordenafgeleid,datdebevolkingnietsterkopdeprijsvandemelkreageertbijhet
bepalenvanhetdagelijksemenu.Datmenditbijdebotorwoldoediste
wijtenaanhetfeit,datorindoogenvandobevolkingeengoedplaatsvervangendproduktwasindevormvandemargarine.Ditiserbijdemelk
niot,vandaardatmenzichhiervandeprijsnietsaantrekt.Ditism.i.
althansbewezenvooreonprijsverlagingonikmeenditooktekunnenaannemenvooreonprijsverhoging.Tenminstewanneerdezoprijsverhogingblijft
binnenbepaaldegrenzenwelkedâarliggen,waardemolkalsvoedingsmiddel
duidelijkduurderwordtdananderevergelijkbarevoedingsmiddelen.Deze
grensismeenikniotspoedigbereikt,
IngrafiekIVhebikweorgegevenhoethansdomolkproduktieinons
landisverdeeldoverdeverschillendeperiodenvanhetjaar,metdaarbij
tevenshotbinnenlandsverbruikzoalsdatinhet jaar1970ongeveerzal
zijn,V/atbetreftdeschattingvanhotlaatstev/iliknogopmerken,dat
ikhierbijbonuitgegaanvanhethuidigeverbruikendetoenamovando
bovokingzoalsdienaarallewaarschijnlijkheidin1970zalzijn.Het
'isnietonmogelijk,daterindetoekomstnogeenvernadcringkomtin
devoedingsgewoontenvanonsvolkmotbetrekkingtotdomelk.Ikmeen
echteraandevoorzichtigekantteblijvenindienikhethuidigeverbruikalsuitganspuntkies.Eenverdergaandewelvaartsstijgingbehoort
zekertotdemogelijkhedenenhetzouzeergoedkunnenzijn,dathetbotervorbrüikhierdoorweerietszoutoenemen.Hiermedehebikvoorzichtigheidshalvenietwillenrekenen.
IngrafiekIVisdanverderaangegevenwatheteffectzalzijnvan
eenvormindoringvandomelkproduktie.Hetblijkt,dateenproduktievorminderingvan15$totgevolgzalhebben,daterinonslandin1970
gedurende4wintermaandeneenabsoluutgebrekaanmolkzaloptreden.
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Monzalditnogkunnen'opheffendoorhetverbruikaan"boterenkaas in
deze tekort-maandenuitvantovorengovormdevooradentedoengoschieden.
Eenverdoroverlagingvandoproduktiozalechter deoonsumptio-molk
voorzieningdireot ingevaarbrengen.Ookdit isnogop tehoffendoor
molktemakenuitmelkpoeder,maar indopraktijk gaathiermede een
kwaliteits-vcrminderinggepaard.Intijdenvannoodkandit inderdaad
geschieden,maar ikbonvanmening,datv/ijthan3zekernogniet zover
zijn,datwijdergelijkemaatregelenkunnenrechtvaardigen.Bovendien
zouditdegeheleuitvoeraanmelkproduktenonmogelijkmaken,zodatik
vanmeningben,dat eenverderoproduktie—verlagingdan 15$nietwenselijk
is,althansaanleidingzalzijntotvergaande,than3nietteovorziono,
gevolgenvooronze gehele ocononio.
Ikwijs erbovendiennogop,dat eentekort aanmelk inzekeroperiodonaanleidingzal zijntot oensterke stijgingvandemelkprijsin
dezeperiodenenwaarschijnlijk ook inandore tijdonvanhot jaar,'
Devraag isduswatmoetenwijdenkenomtrenthet toekomstigeverloopvandemolkproduktio inonsland.Hiervoorverzoek ikdelezer
grafiekVeonsaandachtigtewillenbestuderen onmede inverbandhiermodo grafiekVI.
GrafiekV geeftdo samenhangtezientussendemelkprijs,dovleesprijsenhetalgomonokosten-enprijsniveau in.ons,land.Dit laatste
wordtweergegeven doorhet indexcijforvan de groothandolsprljzcn.
Inhot algemeenkanwordenopgemerkt,dat eroonnauwe samenhang
bestaat indoontwikkelingvandezedrie index-cijfors.In1930werd
do eoonomischetoestand inonsland snol slechteronditweerspiegelt
zioh goed indeopgenomen indexcijfers.Het isookbekend,datde economische toestand indelandbouwhetmoestverslechtordoenmonziet
danook,dat do indexcijfersvoordemolk enhetvleeslagenbeneden
diedergroothandelsprijzen.Dezo toestandhoeftvoorhetvlees geduurd
tot 1938.Nadezo tijdkomthet indexcijfervoordovleosprijzen toliggenbovendatdergroothandelsprijzen.Hetiswol opmerkelijk,datdeze
toestandheeft geduurd tot 1950,waarnadezebeide indexcijfers om elkaar
gaanschommelen,hetgeenerm.i.opwijst,dat devloosprijzen schorp
reageronopdoeconomischetoestand endozc goedblijvenvolgen.Ikvind
dit oenbelangrijke conclusie.M.i. i3dit teverklarenuithotfeit,
dathetvleesverbruik sterkonder invloedstaatvanhet inkomenvande
bevoking.Dalenofstijgendolonendandaalt of stijgthet vleesverbruik
indezelfdomate.Ikwil or inditvorband opwijzen,datdoloonontwikkelingeennauwverbandhoudtmetdoontwikkelingvandogroothandolsprijzcn.
Hetbehoeft ook geenbetoog,dat zov/eldeloonontwikkelingalsdeontwikkelingvando groothandelsprijzeninnauwvorband staanmet doontwikke-
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lingvande economische toestandbuitenonsogrenzen.
Ikheb zojuist aangetoond,datdevleesprijzen deze ontwikkeling
vrijnauwkeurigplegentevolgen.Debelangrijkheid vandeze conclusie
ligtm.i,hierin,dathieruit "blijkt,datv/ijons.geenzorgenbehoeven
temakenoverhetverloopvandevleesprijzen,althansniet oplango
termijn.Infeitehebbenv/ijdit ooknooit gedaan,ener isdanook
nooit enigebehoefte gevoeld aaneengarantieprijsvoorhotrundvlees.
Eenanderebelangrijke conclusiehieruitv/ilikU zometeengeven.
Beziet men ingrafiekVdeontwikkelingvandonolkprijo,dan
krijgtmen eenheel anderbeeld onderogen.Demelkprijsheeft zich
evenalsdevleesprijsnadocrisisjarenhersteld,al gingditherstel
ietsmoeizamer.Pas in194-1»dusindeoorlogsjaren onderwel buitengewoon
ongunstige enabnormale omstandigheden,enbijoengebondenprijsvorming,
kwamdemolkprijsindcxbovonde indexvande groothandelsprijzen.Dit
hoeftmet conkleine onderbreking geduurd tot 194Ö« Duidelijk zietmen,
datdemelkprijs zichdaarna opdrastischewijzeuithetverband schijnt
lostemaken.Terwijl deandereprijzenblijven stijgen,zietmendat
demelkprijs indeeerste jarenna 1948zelfs gaatdalen,omdaarnain
geringemate tegaanstijgen.Maarna 1952isdeze stijgingerookniet
meerbij,enzienwij, dat demelkprijsdelaatstevier jarenvrijwel op.
hetzelfdeniveaui3gebleven.Specialeaandachtvraag iknogvoor deontwikkelingvandemelkprijs inhetWestenvanonsland.De inde grafiek
opgenomen indexcijfersvoordemelkprijs inhetWestenvan onslandhebik
moeten stellenophet gemiddelde niveauvandemelkprijs inFriesland in
de jaren1938,1939en1940,omdatmijgeenprijzenbekend zijnoverde
melkprijs invroegere jaren inhetWestenvanonsland.Dit prijsniveau
indezedrievooroorlogse jaren isdushetuitgangspunt voordovergelijkingvandemelkprijzen inlatero jaren.Liendient ditniet tevergeten.Inde jaren1944» "1945e ^ 1946zijnmijookgeenprijzen speciaal
voorhetWestenvanonslandbekend.Maarvanaf 1947 isdopriJ3-ontwikkelinginhetWestenvanonsland goed tevolgen.Menzietdanzeerduidelijk,datuitgaandevandedrievooroorlogse jarendo prijsontwikkeling
inhetWestenbepaald ongunstig istenoemen. Inverhoudingtotdeprijs
vando industrie-melkblijkt doprijsvandeconsumptie-molk na 1947niet
hotniveautehebbonzoalsdat indedrievooroorlogso jarenhot gevalwas.
Trouwens men ziet,datookroods indooorlogditniveauniotwordbereikt.
Ikv/ilerinditvorbanduitdrukkelijk opwijzendatde indox-cijfersalleen
deverhoudingaangevenvandohuidigeprijzen tenopzichtevanelkaar in
vergelijkingmet devroegero prijzen.Overdeprijzenzelfzeggendo indexcijfersniets.Infeite ishetb.v.zo,datdoprijsvande consumptiemolk
thanshogerligtdandoprijsvando industriëlemelk.Het gaatmijechter
thansalleenomdeverhoudingen.Endezezijndusnuvoordeconsumptiomelk slechterdan indedrie jarenvoorafgaande aandooorlog.Men..ziet
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ookdatdezeverhoudingdolaatstetijdiets"boterwordt,maarhet"vroegere
peilisnogniotweerbereikt.
DeconclusieuitgrafiekVkandusgoenanderezijn,datdomelkprijs
dolaatstotijdnietmeekankomenmetdeandoroprijzenenkostenin
onsland.Ikwilernogopwijzen,datindegrafiekdeprijsverhoudingenalleensinds1929zijnweergegeven.Voordemolk-envlocsprijzen
hebikechterdeperiodevan1924tot1929op100gestold,zodatmenin
feiteeenvergelijkinghoeftoveroenlangereperiode.Deperiodevoorafgaandeaand©crisisjaren,van1924tot1929»geldtvoordegrafiek
alsuitgangspunt,entenopzichtevandezeperiodemoetmenhetverschilindeontwikkelingvandeindex-cijfersbeoordelen.
Inhetvoorgaandehebikenkelekerengewezenopdesterkekrachtenwelkeerdelaatstejarenmoetenhebbengewerktomeenverdereproduktiestijgingvandomelktegentegaan.Ikmeendatikdezethanswolvoldoendeduidelijkkanaanwijzen.Dezekrachtenvindenm.i.hunoorsprong
indeverhoudingvandomelkprijzentegenoverdeprijzenvanhetrundvlees.
Deverslechteringvandemelkprijstegenoverdeprijsvanhetrundvlees
ofzomenwil,doverbeteringvandovloesprijstegonoverdeprijsvan
demolk,hoofterongetwijfeldtoegeleid,datdeboorenzichminofmeor
vandemelkproduktiehebbonafgewendonietsmoeraandachtzijngaanbestedenvoor'deprodukiievanhetrundvlees.Derundveehouderijbrengttwee
Produktenvoort,nl. melkenvlees, onhetisnietzo,datdezebeide
Produktenineenvasteverhoudingwordenvoortgebracht.Erisenigoverschuivingmogelijkbinnenhetraamvandomolkveehouderij,enzelfsishot
zo,datmengeheeloverkanschakelenvandemelknaardevleesproduktie,
'Ditlaatstoisnietzoheelgemakkelijk,omdatdevleesproduktieaanmerkelijkminderarbeidvraagtdandemelkorij,maarhetistechnischheelgoed
mogelijk.Inwelkematedeboerenzullenovergaantoteenminofmeervolledigevleesproduktiehangtafvandevraaginwelkematemenkanbeschikken'overarbeidskrachteneninwelkematedezearbeidskrachtenoenredelijkebeloningkunnenvindenindemelkerij.Inwelkemateditthanshet
"gevalis,wiliknaderaantonenmetbehulpvangrafiekIV.Indezegrafiek
zietmennietdirect,watdebeloningisvandearbeidskrachtenindomelkerij,maarietswatzomogelijknogbelangrijkeris,Indezegrafiekziet
mennl« t/athetinkomenvandeboerisgeweestinvergelijkingmethetinkomon
vaneenlandarbeider.Alsvoorbeeldwordenhiergegevendecijfersuithot
Friesekleigebiodinvergelijkingmotdecijfersuittweeweidegebiedenin
Zuidholland.Menziet,dathetinkomenvandeboerdolaatstejareneendalondotendensvertoont.Vanjaartotjaarschommelthotinkomonvrijsterk,
maarinhotalgemeenbeweegthetzichindalendelijn.Intogonstelling
hiermedevertoonthetinkomonvandolandarbeideroenstijging.Opgemerkt
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zij,datdezestijgingovereenkomtmetdestijgingvandevelvaartin
onslandinachteronsliggendejaren.
Dezetweetegenovergestelde"bewegingenhebbentotresultaatgehad,
datinhetlaatstejaardatindografiekisopgenomenindeZuidhollandseweidegebiedenhetinkomenvandeboerisgedaaldtotbenedenhetloon
vandearbeider.DitisnietalleenhetgevalindoZuidhollandseweidegebieden,maarmenkanditookwaarnemenindemoestewoidogobiedenin
onsland.Alleendekleiweidegebiedenvertonenhieropeenuitzondering.
Weldaaltookindokleiwoidegebiedonhetinkomenvandeboor,maarhet.
heeftdaarnogniethetlageniveaubereiktalsindeandereweidegebiedenhetgevalis.
Ikkanhiernogaantoevoegen,dathetbeeldindelaterojaron
welietsisverbeterd,maarveelisdittochnietgeweest.
Menmoetbovendienbedenken,dathethierweorgogevenbeeldeen
gemiddeldeis.Ditbetekent,daterbedrijvenzullenzijnwaarophet
beeldmindersomberis,maarhetbetekentevenzeer,daterookbedrijvenzullenzijn,waarophetbeeldnogslechterisdanhierisweergegeven.
Opzeervelebedrijveneninzeerveelgebiedenverdientdeboerdus
minderdandolandarbeider.Ditkomtdoordat dearbeiderinhetbedrijf
minderproduceertdanhijaanloonverdient.Watbetekontdit.Ditbetekent,dathetinkomenvandeboergaatstijgenindiendeboerzijnarbeiderontslaggeeft.Ditbetekentook,datwijeropkunnenrekenendatop
denduurveleboerennietlangermotbetaaldearbeiderszullengaanwerken.
Menkantochnietverwachten,datdeboerenopdenduurarbeidersaanhet
werkhoudenwanneerzijhiervanslechterworden.Indiendesituatiedan
ooknietverandert,benikvanmening,datwijopdenduurzullenzien,
datveleboerenhunmelkveestapelvrijdrastischzullengaaninkrimpen.
Ontslagvandearbeiderszalimmersbetekenen,datmenmindermelkvee
moetgaanhouden.EnkijkenwijnuweoreensnaargrafiekV,danzienv/ij,
dateendergelijkeomschakelingnietalleendegelegenheidgeefteenverliesbrengendetakvanhetbedrijfaftestoten,maarhetbetekentook,
datmenvoordezeschadeposteenwinstpost indeplaatskanstellen,nl.
devleesproduktie.Ennietalloendatditvandaagzois,maarwijmogen
erinverbandmethetvoorgaandeookoprekenen,datditookindetoekomstzozalblijven.DevloesprijzonhebbenimmershotkarakterinevenwichttoblijvenmetdeeconomischeontwikkelingnietaHeeninonsland,
maarookmotdeeconomischeontwikkelingbuitenonzegrenzen.
Ditalleszalerbijdehuidigeprijzenongotvijfoldtoeleiden,dat
v/ijiniedergevalgeenverderestijgingvandemelkproduktiemogenverwachten,endateenvrijsterkedalingvandemelkproduktiegeenszinstot
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deonmogelijkhedenzalgaanbehoren,Persoonlijkbenikvanmening,dat
indiendotoestandzoalsdioisweergegeveningrafiek"VTnogenigejarenzoblijfthetonvermijdolijkisdatveleboerenhunarbeidersontslag
geven. Weliswaarzouhiermedehotarbeidsprobleem,indolandbouwzijnopgelost,maarhetzouweleenskunnenzijndaterdanoenanderprobleem
zourijzen.Eenproduktio-beperkingvan155^zalimmersvrijspoedigzijn
bereiktendankrijgenwijtemakenmeteentokortaanmelkinonsland
enoendrastischeverminderingvandeuitvoeraanmelkprodukten.Ditlaatstezaltemerkonzijnindeopbrengstaanbuitonlandsebetaalmiddelenon
waarschijnlijkookineenverslechteringvandeNederlandseruilvoettegonovc
hotbuitenland.DetoegevoegdewaardevandeuitvoervanNederlandsezuirclproduktennaarhetbuitenlandmoetimmersvrijgrootzijn.Waarschijnlijkgroterdandetoegevoegdewaardevandeindustriëleuitvoer.Eenachteruitgang
vandeuitvoervanzuivelproduktenzaldanookdoneiginghebbendoruilvoettoverslechteren.Menkanhiertegoninbrengen,datindoplaat3van
deuitvoervanzuivelprodukteneenuitvoerkomttestaanvanvloes,maar
dowaardehiervanzalbijlangenanietzogrootzijnalsdewaardevan
dezuivoluitvoer.Deverminderingindemolkproduktiozalimmersniet
wordengoedgemaaktdooreenvermeerderingvandevleesproduktio.Do
vloesproduktioisdermateoxtcnsiof(kanookzonderarbeidskrachtenwordenbedreven),datergeensprakevan:is,datereenzelfdovervanging,
naardowaardegemeten,zalplaatshebben.
Inhetvoorgaandeisreedsopgemerkt,dateen'verminderingvan de
molkproduktiovanenigebetekeniserreedsspoedigtoekanloidon,dat
ereentekortontstaataanmelkindenaastetoekomstovereengrootdoel
vanhotjaar.Iktwijfelernietaan,datmendangedwongenzalzijnom:
demelkprijsteverhogentenoindemelkproduktieopnieuwtestimuleren.
Hetgevaarisochtergroot,datmendanvoorhetfeitkomttestaandat
demelkproduktieslechtsmoeizaamopgangkomtomdaterdan geen arbeiders
meerzijn.Ookomandereredenenmootmenernietoprekenendatmenvrij
spoedigveranderingenkanaanbrengenindoomvangvandoproduktie.Wij
ziennuookdatdoproduktieslechtszeerlangzaamafneemt.Ditiseen
gevolgvar.hetfeit,datdolandbouwnietgemakkelijkvanproduktie-richtingverandert.Menmoetdanookwelgoedv/etenv/atmendoetindienmen
hetzoverzouwillenlatenkomen,datdemelkproduktieinonslandwerkelijkinbeduidendematezouafnemen.
Ofhetinderdaadgewenstistoteenverlagingvandomelkproduktie
tekomen,wiliktotslotnogenigszinsondordeogenzien.Menkannu
wolstollen,datdomelkproduktenopdawereldmarktvrijslechtliggon,
endathetderhalvegewenstzouzijnomtoteenproduktio-beperkingover
tegaan.Laatmendantweedingennietvergoten.Indeoorstoplaatsdit,
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- 10-

dathotvoor eengrootdeel zo is,datdezewereldmarkt zo slechtis,
omdatdeNederlandseexporteurselkaaropdozeweroldmarkt eenmoordende
concurrentie aandoen.Hetvoertmijvoel teveromditnaderaan tetonen.
Wie erde jaarverslagenvanverschillende exporteursenookvanhetBedrijfschapvoorZuivol opna slaat,kan ereen indrukvankrijgen.Althans
voor oendeel ishetduszo,dat dezelagewereldmarkt eenNederlandse
aangelegenheid is.Dit"betekentook,datv/ijaandohandvandeNederlandseinkomstennietkunnonafmeten ofdewereldmarktvoor onsgoed ofslecht
is.Wijzoudenmoetentrachtendoeigenconcurrentie dokop intedrukken,
hetgeenalleenmaarmogelijk isdoormiddelvaneengecentraliseerdeuitvoer enniotdooroenverbodvanhet opnemenvanprijzen"benedeneen"bepaaldminimum zoalsdat thanswordt geprobeerd"bijdeuitvoernaar enkele
landen,
Indetweedeplaats ishethelemaal eenopenvraagofv/ijernationaal-economisch gezienwerkelijkv/elzoveelheteräantoezoudenzijn
indienv/ijdezo zogenaamde onrendabele produktie zoudenafsnijden.Deze
vraagwordt desteklemmenderwanneermenbedenkt,datmenover enige
jarentoch opnieuwtot eenproduktie-verhoging zoumoetenovergaanen
deprijzen zoumoetenverhogen,
Inverband metdit allesmeen ik,dat er(zuivereconomisch gezien)
redenenteover zijnom zichaftevragenofdehuidigeprijzenvande
melkniet telaagzijn.Persoonlijkmeen ikdatdit inderdaadhetgeval is. Ikbenbegonnenmet optemerken,dat iknietalleswetenschappelijkkonbewijzenwat ikwilde zeggen.Ikben erdanookwelvan overtuigd,
datmijn slotconclusie nogwelbehoefteheeftaan eennaderewetenschappelijkebewijsvoering.Menkande eisen inwetenschappelijkopzicht echter
ooktehoogstellenv/aardoormen geen conclusiesdurft tetrekkenuit
voorhandenmateriaal.Menloopt danhet gevaar dathet wetenschappelijk
onderzoekachtergaatlopenbijdoontwikkeling indepraktijk.
Samenvatting.
Als slotwil ikhierondermijnmeningpuntsgewijsweergeven.
1.Demelkprijsligtdelaatste jarenop oenrelatieflaagniveau
endevraag isgewettigd,ofdit geengevolgenzalhebbenvoor-do produktie endeconsumptievanmelk,
2.Het aandeelvandeagrarische export indo totale export isdo
laatste jarenvrijsterkafgenomen.Eenverdere afnemingmoostworden
verwacht,
3.Deontwikkeling indemelkproduktio is indocrisisjarenvoor
deoorlogniet tot staangekomen,
4.Na I95O isdeontwikkeling indemelkproduktiowol tot staan
gebracht.Dit ondankssterkeproduktie-verhogonde krachten.
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5.Infoitcisna195°domolkproduktiodanookteruggolopon.
6.Bohalvoeentoruggangtusson1948en195^1ontwikkeltdobinnenlandsebehoefteaanmolkzichinevonrodigheidmetdoontv/ikkelingvan
dobevolking.
7.Hotvorminderdebotervorbruikna1948isdeoorzaakvanhet
teruglopenvandebinnenlandsebehoefteaanmolktussendejaren1948
on1950.
8.Ondanksderelatieveveranderingenindomelkprijs,bleefdo
binnenlandsebehoefteaandrinkmelkindeloopdorjarenconstant(per
hoofdderbevolking).
9.Eenproduktie-vorminderingvan ïjfo ofmeerzalveroorzakendat
erin1970ingroteperiodesvanhotjaaroenabsoluuttekortaanmolk
zalontètaan.Ditzaltevensbetekenen,datdouitvoeraanzuivelproduktengrotendeelszalmoetonwordonprijsgegeven.
10.Dittekortzalzekerprijsstijgendwerken.Dozoprijsstijging
zalooknodigzijnomdeproduktieopnieuwtestimuleren.
11.Derundvleesprijzenvertoneneensterkeneigingomdoontwikkelinginhotalgemeneprijsnivoautevolgen.
12.Sinds1948iedoontwikkolingvandemelkprijssterkachtergeblevenbijdaontv/ikkelingvanhetalgomeneprijsniveau,
13«Hetniveauvandeprijsvandeconsumptio-molkligtthansten
opzichtovandeprijsvandoindustrio-melklagerdanindojaronvoorafgaandeaandooorlog.
14,Doongolijkoontv/ikkolingvandevlees-onmelkprijzeniser
deoorzaakvan,datdemolkproduktledelaatstejarontotstaanisgekomen(relatiefisachteruitgegaan).
15»Opzeerveelwoidebodrijvcnligthetinkomenvandeboerthans
lagerdandatvandolandarbeider.
16,Ditkomtomdatopdezobedrijvendonetto-produktielagorligt
danhetarbeidsloonbedraagt.Dehoofdoorzaakhiervanligtbijdomelkprijs.
17,Opdezobodrijvenzouhetinkomenvandeboerstijgenindien
deboerhotbodrijfzodanigorganiseerdedathijhetinhetvervolg
zonderarbeiderzoukunnendoen.
18,Opdenduurzalditbetekenen,datdomelkproduktiovrijdrastischwordtverminderd.
19,Hierdooriseenproduktie-vormindoringvan15$ofmoorindo
naastetoekomstzeerwaarschijnlijk,
20,Ditzalin1970eentekortaanmolkdoenontstaan,motalsgevolgeenprijsstijginginhotbinnenlandenoensterkeverminderingvan
douitvoeraanzuivclprodukten.
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21.DatdeNederlandsezuivelproduktonopdebuitenlandsemarkten
geenbetereprijsdoeniavooreendeeltewijtenaandeondorlingo
concurrentievandeNederlandseexporteurs(coöperatiesenparticulieren),
22.Verminderingvandeuitvoeraansuivelprjduktenisinnationaaleconomischopzichtwaarschijnlijknadelig.
23.Detoruggangindemelkproduktickanblijvendschadeberokkenen
aandenationaleeconomie,In1970zalmendomelkprodukticiniedergevalweermoetenstimulerenmethetrisicodatditnietofslechtszeer
moeilijkzalgaan,
24.Hotismijnovertuiging,dathetboterisaldezorisico'ste
vermijdenendemelkprijsthansreedszodanigvasttestellen,dateen
rondabelemelkproduktiemogelijkis.
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GrafiekVI.
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