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) Naar de toestand op 31 december 1955.

JAARVERSLAG

Met het jaar 1955 werd de eerste tienjaarlijkse periode na de reorganisatie van het Landbouw-Economisch Instituut kort na de bevrijding
van ons land, afgesloten. Achter in dit verslag is een overzicht opgenomen van de onderzoekingen, welke in de afgelopen tien jaren
op de verschillende afdelingen zijn verricht.
In het jaar 1955, waarop dit 15e jaarverslag betrekking heeft, vond
de ontwikkeling der werkzaamheden goede voortgang. De uitbreiding
in het kader van het z.g. vierjarenplan werd gedurende dit jaar voor
de helft voltooid.
In het bestuur werd de heer Elfferich, die van 1949 af met veel
toewijding zijn bestuursfunctie heeft vervuld, vervangen door ir. G.
Wansink. Als adviserend lid werd benoemd mr. J. H. Kiewiet de
Jonge, voorzitter van de Stichting van de Nederlandse Visserij.
Naast de bestaande Vaste Commissies van Advies voor de afdelingen Streekonderzoek, Bedrijfseconomisch Onderzoek Landbouw, Tuinbouw en Visserij werd ook een dergelijke commissie ingesteld voor
de afd. Algemeen Economisch Onderzoek. Het nuttige werk, dat
de bestaande commissies reeds jaren verrichten, wettigt de verwachting, dat ook het algemeen economisch onderzoek gebaat zal worden
met de adviezen van deze commissie. Evenals vorige jaren heeft een
groot aantal deskundigen in de toetsingscommissies op welwillende
wijze onze concept-rapporten duchtig aan de tand gevoeld. Deze uitgelokte critiek is voor ons werk van grote betekenis.
De uitbreiding van de werkzaamheden kwam vanzelfsprekend tot
uiting in het aantal leden van het personeel. De toeneming in 1955
bedroeg 25, zodat eind december totaal 253 medewerkers en medewerksters in dienst waren. De uitbreiding maakte de toch al nijpende
huisvesting tot een ernstig probleem. Gelukkig is de uitkomst uit deze
moeilijkheden in zicht. In april hadden aanbesteding en gunning van
het nieuwe kantoorpand plaats, terwijl in november diverse onderdelen werden gegund. Gedurende 1955 was de groei al zichtbaar,
maar het zal toch nog wel tot het voorjaar van 1957 duren, voordat
het nieuwe pand zal kunnen worden betrokken. Ondertussen zijn wij
voor de tussenliggende periode uit de moeilijkheden geholpen, doordat
van 1 januari 1956 af een gedeelte van het nieuwe kantoorpand
van het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten in gebruik kon
worden genomen door de afdeling Tuinbouw.
Tot grote voldoening van het personeel lukte het eindelijk dit jaar
de reeds lang hangende kwestie van de herziening van het arbeidsvoorwaardenreglement tot een goed einde te brengen. De reeds
officieus bestaande Personeelscommissie kreeg nu ook officieel erkenning en een geregelde status.
De belangrijkste gebeurtenissen op het gebied van ons speurwerk
zullen afdelingsgewijs de revue passeren.

Het onderzoek binnen de afdeling
ALGEMEEN ECONOMISCH

ONDERZOEK

concentreerde zich op drie onderwerpen: financiering van landbouwbedrijven en van aan- en verkoopcoöperaties, markt- en prijspolitiek
en marktonderzoek.
Sinds 1952 maakt het financieringsonderzoek op het gebied van de
landbouw en de daaraan verwante coöperatieve instellingen een belangrijk deel uit van de werkzaamheden van de afdeling.
In het begin van het jaar werden de uitkomsten gepubliceerd van
het onderzoek naar de financiële positie van landbouwbedrijven.
Het feit, dat dit onderzoek zich beperkte tot de vraag, hoeveel
middelen voor eventuele additionele investeringen beschikbaar waren,
is voor de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
en voor de Landbouw-Commissie van het Provinciaal Bestuur van
Overijsel aanleiding geweest het L.E.I. te verzoeken, een aanvullend
onderzoek in te stellen naar de kapitaalbehoefte, die samenhangt met
de gewenste additionele investeringen. Uit een nadere beschouwing
van deze vraag volgde, dat het niet mogelijk was een dergelijk onderzoek direct op representatieve schaal uit te voeren. Men kan pas zinvol
van een additionele kapitaalbehoefte spreken, indien voldoende vaststaat, dat een investering kan leiden tot een verbetering van de
rentabiliteit van het bedrijf. Met het oog hierop werd besloten eerst
een proefonderzoek in te stellen naar de rentabiliteit van concrete
investeringen, ten einde zo mogelijk een goed hanteerbare onderzoekingsmethodiek te kunnen ontwikkelen, die later eventueel op brede
schaal kan worden toegepast voor het eigenlijke onderzoek naar de
kapitaalbehoefte.
Het onderzoek naar de financiering van coöperatieve aan- en
verkoopverenigingen vond in het verslagjaar goede voortgang. W a s
het aanvankelijk de bedoeling — gezien het verzoek van de Nationale
Coöperatieve Raad — een diepgaand onderzoek in te stellen bij 40
verenigingen, als gevolg van moeilijkheden bij het verzamelen van
de nodige gegevens is de richting van het onderzoek iets gewijzigd.
Het kreeg een wat globaler karakter, doch omvat thans 216 coöperaties. Aan het einde van het verslagjaar was een conceptrapport over
het onderzoek van een deel dezer verenigingen vrijwel gereed, nl.
van de groep welke is aangesloten bij het „Centraal Bureau" te
Rotterdam.
In de loop van het verslagjaar werd besloten het onderzoek aangaande markt- en prijspolitiek van onderscheiden Europese landen
niet langer te richten op de per land geldende regelingen voor alle
belangrijke produkten, doch over te gaan tot het bestuderen van de
per produkt in de verschillende landen gevolgde politiek. In deze zin
werd een aanvang gemaakt met een onderzoek naar de markt- en
prijsregelingen op het gebied van de zuivelprodukten.
Het jaar 1955 werd begonnen in de mening, dat het marktonder10

zoek — althans voorlopig — een centrale plaats zou gaan innemen
in het werk van de afdeling. Voorlopig, omdat het marktonderzoek
betrekking heeft op het gehele „verticale" traject van producent tot
consument en dus, functioneel bezien, telg moet zijn van de familie
der Produktschappen. Het zou daarom slechts tijdelijk, als pleegkind,
onderdak kunnen vinden bij het L.E.I., dat immers uit de familie der
„horizontalen" is voortgesproten. Met het besluit van het L.E.I.bestuur, enkele onderzoekingen in het werkprogramma van de
afdeling op te nemen — inzake peulvruchten, varkens en tomaten —,
was het pleegkind in feite al aanvaard. De voor doeltreffende verpleging en ontwikkeling nodige middelen bleven echter steken in het
stadium van de begroting. Ten einde niet genoodzaakt te worden,
ook op langere termijn te moeten treden in de plichten van de rechtmatige ouders, besloot het Landbouwschap nl. aan het einde van
het verslagjaar de voor het marktonderzoek nodige middelen niet toe
te staan.
Hiermede is voor het L.E.I. het marktonderzoek voor afzonderlijke
Produkten uiteraard van de baan.
Aan het einde van het verslagjaar werd door het bestuur besloten
een vaste Commissie van Advies in te stellen voor het algemeen
economisch onderzoek op agrarisch gebied. Het plan daartoe is geruime tijd aangehouden in verband met de onzekerheid t.a.v. de plaats
die het marktonderzoek in het werkprogramma zou dienen in te
nemen.
Naast het beoordelen van bepaalde onderwerpen van onderzoek, is ook het motiveren van een logische en praktische begrenzing
van het werkgebied een punt, dat de aandacht moet hebben van deze
commissie. Aanleiding hiertoe zijn onder meer ook de volgende
projecten, die reeds een voorgaand jaar in het werkprogramma van
de afdeling werden opgenomen: welk deel van de consumentengulden
— betaald voor voedingsmiddelen — komt in handen van de agrarische producent; wat is, met het oog op afzet en prijzen, de betekenis
van de fondsvorming, zoals deze voor verschillende agrarische
Produkten wordt doorgevoerd? Inzake het eerstgenoemde project zal
de Vaste Commissie bij haar besprekingen gebruik kunnen maken van
een in het verslagjaar uitgevoerd proefonderzoek, waarbij is nagegaan,
welk deel de producent ontvangt van de door de consument bij aankoop van eieren bestede bedragen.
In het jaar 1955 heeft de afdeling
STREEKONDERZOEK
zich vooral bezig gehouden met een enquête onder de agrarische werknemers op de zandgronden en in het rivierkleigebied. Dit onderzoek
geschiedde in 60 gemeenten, verspreid over de provincies Groningen,
Friesland, Drente, Overijsel, Gelderland, Utrecht, Noordbrabant en
Limburg. Tegen het einde van het verslagjaar werd begonnen met
een onderzoek onder de tuinbouwarbeiders in de voornaamste tuinbouwcentra in het westen van ons land. Deze onderzoekingen zijn
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ingesteld om een volledig beeld te krijgen van de groep van agrarische
werknemers in ons land. In het vorige jaarverslag is reeds melding
gemaakt van de publikatie van het rapport over de landarbeiders in
de akkerbouwgebieden, weidestreken en veenkoloniën. Het accent bij
dit onderzoek lag op de ontwikkeling van het aantal, de seizoenwerkloosheid en de sociale positie van de landarbeiders.
Het sociaal onderzoek in de 9 „economische" ontwikkelingsgebieden
in opdracht van het Ministerie van Maatschappelijk W e r k en in
samenwerking met het Instituut voor Sociaal Onderzoek van het
Nederlandse Volk, het Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut en het
Sociologisch Instituut van de Nederlands Hervormde Kerk nadert zijn
voltooiing. In het verslagjaar waren oostelijk Noordbrabant, oostelijk
Groningen en zuidelijk Westerkwartier aan de beurt. In het voorjaar
van 1956 wordt deze reeks afgesloten met een onderzoek in oostelijk
Westfriesland, De samenwerking met genoemde instituten was zeer
intensief en had in prettige verstandhouding plaats.
Ook de samenwerking met de provinciale Economisch Technologische Instituten werd hechter; vooral met dat van Zuidholland,
Noordbrabant, Gelderland en Overijsel, in het bijzonder bij gemeentelijke welvaartsonderzoekingen.
In het verslagjaar werd begonnen met een fundamenteel onderzoek
ten behoeve van het opsporen van gebieden, die ten opzichte van de
omgeving zijn achtergebleven. Vastgesteld werd, welke kengetallen
of groepen van kengetallen als indicaties daartoe zouden kunnen worden gebruikt. In eerste instantie werd begonnen met de provincie
Overijsel, waarna vervolgens in een nader te bepalen volgorde de
andere provincies zullen worden „gezeefd".
Ten behoeve van de Staatscommissie Uitgifte Domeingronden werd
een vertrouwelijk rapport uitgebracht over verschillende sociale en
economische aspecten van de uitgifte van domeingronden. Deze commissie werd ingesteld door de Ministers van Financiën, Verkeer en
Waterstaat en Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.
Door de afdeling werd in het verslagjaar medewerking verleend
bij het opstellen van een urgentieplan voor ruilverkavelingen op
verzoek van de Centrale Cultuurtechnische Commissie.
Het kan wel niet anders of op een periode, waarin het onderzoek
in volle ontwikkeling is geweest — de afdeling bestaat nl. 10 jaar —•,
moet een periode van consolidatie en bezinning volgen. Bezinning
op aard en omvang van het werk en over de vraag in hoeverre bepaalde feiten continu waargenomen dienen te worden om hierdoor
verzekerd te zijn, dat de ontwikkelingstendenties in de economische
en sociale structuur van landbouw en platteland tijdig worden onderkend. Op deze vragen zal de nabije toekomst het antwoord moeten
leveren; zij zijn reeds bij de Vaste Commissie van Advies in discussie
gebracht.
In dit verslag is een overzicht opgenomen van de onderzoekingen,
welke in de loop van het verslagjaar zijn gereedgekomen en welke
aan het einde daarvan in uitvoering waren. Tevens is een overzicht
opgenomen van de rapporten en nota's, welke in de afgelopen 10 jaren
door de afdeling zijn uitgebracht; deze lijst geeft een indruk van de
12

verscheidenheid der onderwerpen. Bij informatie tegen het einde van
het verslagjaar bleek de behoefte aan economisch-sociografisch en
sociologisch onderzoek bij diverse instellingen nog aanzienlijk te zijn.
Hierbij dient te worden opgemerkt, dat bij de beleidsinstellingen
naast basisonderzoek in toenemende mate ook behoefte wordt gevoeld
aan onderzoekingen, die meer direct op beleidsvragen zijn toegespitst.
Bij het overwegen van de vraag, wat belangrijk en vermeldenswaard
is omtrent de werkzaamheden van de afdeling
BEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEK LANDBOUW
kan het beste worden uitgegaan van de taak, welke deze afdeling te
vervullen heeft. Een bespreking van de wijze, waarop deze taak in het
verslagjaar is uitgevoerd, geeft de buitenstaander een voldoende indruk van het wel en wee van de afdeling.
De taak van de afdeling Bedrijfseconomisch Onderzoek Landbouw
bestaat, kort weergegeven, in het doen van waarnemingen en het uitbrengen van rapporten omtrent de economische toestand van de
landbouwbedrijven in Nederland. De studies, welke in dit kader worden verricht, kunnen in twee groepen worden onderscheiden, te weten
in studies welke voornamelijk dienen als grondslag voor het landbouw~
beleid en die, welke meer gericht zijn op verbetering van de bedrijfsvoering. Dit onderscheid heeft overigens meer theoretische dan
praktische betekenis. Deze beide vormen van onderzoek kunnen
namelijk wel onderscheiden, maar niet gescheiden worden. Noch in
de methodiek van het onderzoek, noch in het nut dat de resultaten
kunnen opleveren zijn er belangrijke verschillen aan te wijzen. Nog
maar al te veel heerst de mening, dat het kostprijsonderzoek van geen
of weinig belang zou zijn voor de voorlichting en de verbetering van
de bedrijfsvoering. Dat deze mening onjuist is, kan niet beter worden
aangetoond dan door er op te wijzen dat de elk jaar gepubliceerde
kostprijsrapporten een volledig beeld in cijfers geven van de voortbrenging der verschillende landbouwprodukten en van het bedrijf als
geheel. Nog veel te weinig worden deze gegevens door onderzoekers,
voorlichters en boeren gebruikt om er de bedrijfsresultaten van de
bedrijven, waarmee zij in aanraking komen, aan te toetsen.
Het verwijt, dat te veel middelen worden aangewend voor het
kostprijsonderzoek, ten nadele van het economisch onderzoek gericht
op verbetering van de bedrijfsvoering, is dan ook ongegrond. De
vraag zou kunnen worden gesteld of diegenen, die behoefte hebben
aan meer onderzoek, wel beseffen dat zij, door de kostprijsrapporten
te negeren, voorbijgaan aan een bron van gegevens welke elk jaar
rijkelijk vloeit.
Ook heerst nogal eens de mening, dat onderzoek ten behoeve van
de bedrijfsverbetering niet geschikt zou zijn voor het landbouwbeleid.
T.a.v. dit punt kan worden opgemerkt dat diegenen die verantwoordelijk zijn voor het landbouwbeleid, gebruik zullen maken van alle
gegevens welke over de landbouw bekend zijn. Geen enkele onderzoeker kan derhalve aan een bedrijfsleider de garantie geven dat de
resultaten van het onderzoek niet gebruikt zullen worden ten behoeve
13

van het beleid. De in zulke garanties gesuggereerde scheiding en
tegenstelling van belangen bestaan in feite niet.
Een tweede belangrijk punt bij het uitvoeren van de taak welke op
de afdeling rust, vormt de keuze van de bedrijven welke de basisgegevens voor het onderzoek leveren.
In alle provincies geschiedt de keuze van deze bedrijven in overleg
met het georganiseerde bedrijfsleven en de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst. Het is van belang hier te memoreren, dat van de zijde
van het L.E.I. de landbouworganisaties in de gelegenheid worden
gesteld actief deel te nemen aan de keuze van de bedrijven, welke de
gegevens leveren voor het onderzoek. Gezien de grote verschillen in
de uitkomsten van de bedrijven is het van groot belang, dat deze
keuze op de juiste wijze geschiedt. De tot nu toe het meest bevredigende werkwijze houdt in, dat in de allereerste plaats een aantal
criteria wordt vastgesteld, waaraan de te kiezen bedrijven moeten
voldoen. De hiervoor te verzamelen kengetallen omtrent grootte, veebezetting, bouwplan, enz. kunnen worden verkregen bij de Plaatselijke
Bureauhouder. Hierbij geldt als uitgangspunt, dat de te kiezen
bedrijven zo veel mogelijk het gemiddelde van de streek moeten
vertegenwoordigen wat betreft produktie-omstandigheden (bedrijfsgrootte, kwaliteit grond, verkaveling, bedrijfsgebouwen, enz.) en
bedrijfsplan (bouwplan, veebezetting, mechanisatie). De boer moet als
vakkundig bekend staan.
Op basis van deze uitgangspunten wijzen de plaatselijke afdelingen
van de organisaties adspirant-deelnemers aan en delen deze in drie
groepen in, nl. A-bedrijven, welke het meest voldoen aan de opgestelde
criteria; B-bedrijven, welke minder voldoen aan de criteria; Cbedrijven, welke, bij gebrek aan beter, desnoods nog kunnen meedoen.
De aldus opgestelde lijst wordt vervolgens, zonder de classificatie,
aan met de plaatselijke omstandigheden bekende mensen van de
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst voorgelegd, die eveneens classificeren in A-, B- en C-bedrijven.
Het L.E.I. kiest tenslotte uit de adspirant-deelnemers de AA-, de
AB-, de BA-bedrijven en eventueel, bij gebrek aan beter, ook bedrijven
welke met een C zijn geclassificeerd.
Overigens dient te worden opgemerkt, dat de organisaties in de
verschillende provincies nog op zeer ongelijke wijze aan deze bedrijfskeuze medewerking verlenen. In enkele provincies wordt deze keuze
zelfs voor het grootste deel overgelaten aan de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst.
Een derde belangrijk punt vormen de uitgangspunten voor de kostprijsberekening. Het mag als bekend worden verondersteld, dat de
kostprijsberekeningen steunen op bepaalde uitgangspunten, welke
destijds zijn gepubliceerd in de serie Bedrijfseconomische Mededelingen van het L.E.I.: No. 17.
In de loop van het jaar 1955 kwam naar voren, dat een van deze
uitgangspunten niet meer in praktijk kon worden gebracht. Dit punt
had betrekking op de betaalde lonen. Volgens het betrokken uitgangspunt moest de loonarbeid in de kostprijsberekeningen worden geM

waardeerd in overeenstemming met de geldende Collectieve Arbeidsovereenkomsten. Nu is er in deze arbeidsovereenkomsten sprake van
een zeker minimumloon (tijdloon), waarboven verschillende toeslagen,
afhankelijk van de omstandigheden, kunnen worden gegeven. Nu de
lonen zich in de laatste tijd boven dit minimum bewegen, zou het een
zeer omvangrijke administratie vereisen om na te gaan in welke mate
toeslagen worden gegeven of kunnen worden gegeven. In de praktijk
is het vaak zo, dat noch de boer, noch de arbeider dit weet en dat zij
een bepaald loon zijn overeengekomen, dat ligt boven het minimumloon volgens C A . O . Waarschijnlijk zal tijdelijk het maximum (volgens C.Ä.O.) ook wel eens worden overschreden, maar over het
gehele jaarj gerekend is dit veelal niet het geval. Om dit alles vast te
stellen zou een zeer uitvoerige loonadministratie nodig zijn, welke voor
een groot aantal bedrijven niet hanteerbaar is.
Om deze reden moest in zoverre van het uitgangspunt worden afgeweken, dat niet langer wordt gewerkt met een theoretisch loon
volgens C A . O . , maar dat de betaalde lonen, welke de boer dus werkelijk uitgeeft, in de kostprijsberekeningen worden opgenomen.
Een vierde belangrijk punt vormt de methodiek van kostprijsberekening. Tot nu toe week de methodiek bij het berekenen van kostprijzen van akkerbouwprodukten af van de gevolgde methode van
kostprijsberekening voor de produkten van het weide- en het gemengde bedrijf.
Voor de akkerbouwbedrijven werden z.g. typebedrijven opgesteld,
welke na een tijdsverloop van drie jaar werden herzien. Deze termijn
was noodzakelijk, omdat een herziening een zeer omvangrijk werk
was en daarom niet elk jaar kon geschieden. Bovendien was de
methode van het typebedrijf min of meer gebaseerd op de gedachte,
dat een herziening niet elk jaar nodig was. In de praktijk bleek deze
opzet bezwaarlijk, gezien de snelle ontwikkeling welke de landbouw
de laatste jaren te zien heeft gegeven (gebrek aan arbeidskrachten,
mechanisatie). Een jaarlijkse herziening was derhalve gewenst. Een
ander bezwaar was de bij deze methode nodige scherpe bedrijfskeuze. Het aantal bedrijven, dat ten aanzien van grondsoort, grootte,
bouwplan, arbeidsbezetting, trekkracht e.d. aan de te stellen eisen
voldeed en bij het onderzoek kon worden ingeschakeld, bleek zo
gering te zijn, dat de representativiteit van de kostprijsberekeningen
bij deze methode in het gedrang zou komen. Om deze redenen werd
in 1955 besloten de opzet van de berekeningen voor de akkerbouwbedrijven in dezelfde geest te houden als voor de weide- en
gemengde bedrijven. Dit betekent, dat elk jaar een volledig nieuw
rapport zal worden uitgebracht, gebaseerd op een groot aantal bedrijven, waarin de uitkomsten van het laatste boekjaar zijn verwerkt.
Het typebedrijf is sterk synthetisch van opzet. In feite is het een
begroting. Dit biedt voor bedrijfsstudie grote voordelen, omdat de
opzet van de berekeningen zo doorzichtig is en zeer ver is gespecificeerd. Voor bedrijfsstudie-doeleinden zal deze methode dan ook in
toenemende mate worden gebruikt. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek voor de Stichting Ontwikkeling Komgrondengebieden, waar15

bij — in afwachting van de uitkomsten van boekhoudingen — voor
een groot aantal bedrijven begrotingen werden opgesteld, aan de hand
waarvan reeds belangrijke conclusies konden worden getrokken.
Na de snelle uitbreiding van de documentatie in de jaren 1953 en
1954 besteedde de afdeling
TUINBOUW
in het verslagjaar vooral aandacht aan de opbouw van het onderzoek. Dit onderzoek voltrekt zich in een viertal afzonderlijke secties,
nl. de secties groenteteelt, fruitteelt, sierteelt en rentabiliteitsonderzoek.
De sectie groenteteelt voltooide in het kader van een algehele herziening van de kostprijsberekeningen in de groenteteelt een onderzoek naar de kostprijzen van aardbeien en spruitkool. Een onderzoek
naar de kostprijs van asperges en vroege aardappelen was per
31 december 1955 reeds in een vergevorderd stadium van bewerking.
De sectie fruitteelt concentreerde zich op de beide belangrijkste
fruitsoorten: appel en peer.
Een onderzoek naar de kostprijs van deze produkten in de provincie
Zeeland werd in juli 1955 afgesloten en gepubliceerd. Verrassend
was de grote belangstelling voor dit rapport in de kringen van de Nederlandse fruitteelt. Een onderzoek naar de kostprijs van dezelfde
fruitsoorten in het rivierkleigebied van midden-Nederland was aan
het einde van het verslagjaar vrijwel gereed.
De sectie sierteelt voltooide een onderzoek naar de kostprijs van
bloembollen (tulpen, hyacinten en narcissen) en van chrysantenbloemen in de opengrond en in warenhuizen. Een onderzoek naar de kostprijs van seringenbloemen in het bloemencentrum Aalsmeer kwam aan
het einde van het verslagjaar in concept gereed.
De sectie rentabiliteitsonderzoek publiceerde in maart 1955 een
onderzoek naar de rentabiliteit van de bloementeelt in Aalsmeer. Dit
rapport bevatte naast een statistiek over het jaar 1953 tevens een
begroting van de rentabiliteit voor het jaar 1954. Een rentabiliteitsonderzoek in de groenteteelt over het teeltjaar 1953 — omvattend
313 bedrijven, verdeeld over 10 tuinbouwgebieden — kwam in juli
1955 gereed. In de komende jaren zal het aantal bij het rentabiliteitsonderzoek in de groenteteelt betrokken bedrijven belangrijk worden
opgevoerd. Als basis voor deze uitbreiding is in het verslagjaar voor
een aantal tuinbouwgebieden een nieuwe steekproef uitgewerkt.
De documentatie, in de vorm van bedrijfsboekhoudingen en het
opbrengstenonderzoek, onderging in het verslagjaar geen verdere uitbreiding. De omvang van de aan de documentatie verbonden werkzaamheden nam echter belangrijk toe, daar thans de in het najaar
van 1953 in administratie genomen bedrijfsboekhoudingen voor het
eerst moesten worden uitgewerkt. In het verslagjaar werden in totaal
228 bedrijfsboekhoudingen van tuinbouwbedrijven afgesloten tegenover 121 in het jaar 1954. Per 31 december 1955 waren nagenoeg
alle bedrijven — met uitzondering van de bloementeeltbedrijven,
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welke op een later tijdstip afsluiten — uitgewerkt. De overzichten van
de bedrijfsresultaten zullen, zoals gebruikelijk is, in het eerste kwartaal
van 1956 verschijnen.
Ook op het gebied van de bedrijfsstudie werd in het jaar 1955
voortgang geboekt. Een nieuwe reeks van publikaties ten behoeve
van onderwijs en voorlichting werd geopend onder de naam „Het
tuinbouwbedrijf in cijfers". Het eerste nummer in deze reeks „De
Spruitkoolteelt" verscheen in december 1955. Enkele volgende nummers zijn in voorbereiding.
Medewerkers van de afdeling Tuinbouw verzorgden voorts tal van
lezingen voor bedrijfsstudieclubs, stands- en vaktechnische organisaties, terwijl in verschillende vakbladen regelmatig werd gepubliceerd.
De belangstelling van de praktijk voor de resultaten van het economisch onderzoek in de tuinbouw is evenwel van dien aard, dat aan
een aantal verzoeken geen gevolg kon worden gegeven, ten einde
de voortgang van de lopende onderzoekingen niet te schaden.
Het economisch onderzoek verricht door de afdeling
VIS SER IJ
kon in 1955, evenals in de voorafgaande jaren, slechts op beperkte
schaal worden verricht. Wel stond voor 1955 een iets groter bedrag
ter beschikking dan in 1954, in welk jaar het onderzoek van de
IJselmeervisserij, de Waddenzeevisserij en de oester- en mosselcultuur
moest worden gestaakt. De IJselmeer- en Waddenvissers konden
daarom in 1955 weer bij het onderzoek worden ingeschakeld. De
personeelsbezetting van de afdeling was echter te gering om het
rentabiliteitsonderzoek t.a.v. de oester- en mosselcultuur te hervatten.
Evenmin was het mogelijk een onderzoek in te stellen naar de rentabiliteit van de grote trawl- en haringdrijfnetvisserij. Het onderzoex
bleef dientengevolge in 1955 beperkt tot de kleine zeevisserij, de
garnalenvisserij, de IJselmeervisserij en de binnenvisserij.
Bij het opstellen der uit te brengen rapporten doet zich echter de
moeilijkheid voor, dat om verschillende redenen de rentabiliteits- en
kostprijsrapporten pas geruime tijd na afloop van het desbetreffende
boekjaar kunnen worden uitgebracht, waardoor de inhoud aan
actualiteit verliest. Ten einde overheid en bedrijf de beschikking te
kunnen geven over recente gegevens werd in 1955 overgegaan tot
het uitbrengen van een z.g. diagnose-rapport over 1954. Dit diagnoserapport gaf een beeld van de rentabiliteit van de takken van visserij,
waarvoor economisch onderzoek wordt verricht, over de periode 1950
tot en met 1954. De gegevens voor de jaren 1950 tot en met 1953
werden ontleend aan reeds eerder uitgebrachte rapporten. Voor 1954
werden tegenover de werkelijk gemaakte besommingen de zo nauwkeurig mogelijk geraamde kosten geplaatst.
In het laatste kwartaal van 1955 werd een aanvang gemaakt met de
berekeningen ten behoeve van het eind maart uit te brengen
„Diagnose-rapport 1955", hetwelk een beeld zal geven van het verloop
van de rentabiliteit in de periode 1950 tot en met 1955 van de haring17

drijfnetvisserij, de kleine zeevisserij, de garnalenvisserij, de IJselmeeren de binnenvisserij, alsmede van de voornaamste oorzaken van de
veranderingen in de rentabiliteit.
Uiteraard brengt het samenstellen van een diagnose-rapport zoveel
werkzaamheden mede, dat het niet mogelijk is de overige rapporten
tegelijkertijd uit te brengen. Om deze reden werd er noodgedwongen
toe overgegaan voor sommige takken van visserij twee boekjaren in
één rapport te verwerken.
Aan bedrijfsstudie kon slechts weinig worden gedaan. Vele vragen
moesten dientengevolge onbeantwoord blijven. Naar men hoopt zullen
in de komende jaren middelen ter beschikking komen om ook daaraan
de gewenste aandacht te besteden.
Thans moest worden volstaan met een eenvoudig overzicht voor
bedrijfsstudie, hetwelk in de plaatselijke verenigingen met de vissers
werd besproken. Daarbij kwam uit de kring van de vissers de wens
naar voren de bedrijfsresultaten te verbeteren door coöperatieve aanen verkoop. In verband hiermede werd door de Stichting van de
Nederlandse Visserij een Coöperatie-commissie ingesteld ten einde
de coöperatieve gedachte in de visserij te bevorderen en de visserijcoöperatie te bestuderen. Hieraan wordt medewerking verleend door
de Nationale Coöperatieve Raad en het Centraal Bureau van Aanen Verkoopverenigingen te Rotterdam.
Voorts kwam uit de kring van de vissers de wens naar voren naar
algemeen vormend onderwijs, ten einde beter in staat te zijn de voorlichting te verwerken. De Stichting van de Nederlandse Visserij
kwam aan deze wens tegemoet met de instelling van een Onderwijscommissie.
Voor beide genoemde Commissies werd het hoofd van de Afdeling
Visserij aangezocht als adviseur voor de economische aspecten.
De financiering van het onderzoek had plaats op basis van pariteit
tussen overheid en visserijbedrijfsleven.
Door de verschillende visserij-instellingen, reders en vissers werd
bij de inzameling der gegevens veel en welwillend medewerking verleend.
De afdeling
STATISTIEK

is opgebouwd uit drie duidelijk gescheiden secties, ni. de secties:
mathematische statistiek, verzamelende statistiek en bibliotheek.
Deze secties hebben met elkaar gemeen, dat haar hoofdtaak bestaat
uit dienstverlening aan het wetenschappelijk werk van de andere
afdelingen.
Daarnaast heeft een aantal activiteiten een meer onafhankelijk en
blijvend karakter.
Als zodanig kunnen genoemd worden onderzoekingen naar:
1. het verloop van de prijzen af-boerderij der landbouwprodukten;
2. het verloop der prijzen, franco boerderij, der produktiemiddelen;
3. prijzen en technische gegevens van praktisch alle in Nederland
voorkomende land- en tuinbouwwerktuigen;

4.
5.
6.
7.
8.

diverse typen beregeningsapparaturen in land- en tuinbouw;
bouwkosten van de bedrijfsopstanden in land- en tuinbouw;
nieuwwaarde bedrijfsgebouwen en installaties;
invoer van landbouwtrekkers per merk en per type;
het verloop van de opbouw van de landarbeidersionen in verschillende delen van Nederland.

Een gedeelte van genoemde statistieken wordt regelmatig aan
derden ter beschikking gesteld; een ander gedeelte heeft een meer
vertrouwelijk karakter en dient slechts voor intern gebruik.
Verder houdt de afdeling zich bezig met het bijeenbrengen van
verspreid statistisch materiaal. Wekelijks wordt een „Weekbericht"
uitgegeven met cijfers over de handel in agrarische produkten en
bedrijfsbenodigdheden. Eenmaal per jaar verschijnt „Landbouwcijfers", waarin een algemene documentatie van de landbouw wordt
gegeven.
Al de genoemde activiteiten zouden niet mogelijk zijn, indien niet
een ruime medewerking werd verkregen van vele landbouwers,
particuliere handelaren, coöperatieve aan- en verkoopverenigingen en
allerlei instellingen welke statistieken verzamelen. Met name zij hier
het C.B.S. genoemd, welke instelling met het L.E.I. samenwerkt bij
het samenstellen van „Landbouwcijfers".
De Bibliotheek wordt intensief gebruikt. Dit blijkt wel uit het aantal
uitleningen, nl. 12733 uit eigen bezit en 777 uit het bezit van andere
bibliotheken. Gedurende het verslagjaar werden er 366 literatuurrecherches uitgevoerd.
De sectie Bibliotheek werkt regelmatig mede aan het blad
,.Landbouwdocumentatie".
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NADERE BIJZONDERHEDEN O M T R E N T HET ONDERZ O E K 1 N G S W E R K O P DE A F D E L I N G E N IN 1955

ALGEMEEN ECONOMISCH ONDERZOEK
a. Onderzoekingen, welke in de loop van het verslagjaar zijn gereedgekomen.
1. Onderzoek naar de financiële positie van landbouwbedrijven in
Nederland.
2. Welk deel van de consumentengulden voor eieren komt in handen
van de agrarische producenten?
b. Onderzoekingen,
welke aan het einde van het verslagjaar in
uitvoering waren.
3. Onderzoek naar de financiering van coöperatieve aan- en verkoopverenigingen.
4. Onderzoek naar de markt- en prijspolitiek voor zuivelprodukten
in de voor Nederland van belang zijnde landen.
5. Marktonderzoek peulvruchten.
6. Marktonderzoek varkensvlees.
7. Marktonderzoek tomaten.
c. Opdrachten, welke aan het einde van het verslagjaar in portefeuille
waren.
8. Onderzoek naar de omvang en de betekenis van fondsvorming in
de landbouw.
9. Onderzoek naar de additionele kapitaalbehoefte van landbouwbedrijven.

STREEKONDERZOEK
a. Onderzoekingen,
gereedgekomen.

welke in de loop van het verslagjaar zijn

1. De voorbeelddorpen Kerkhoven en Rottevalle. Een nieuwe
methode van landbouwvoorlichting. Vertrouwelijk rapport uitgebracht aan de afdeling Akker- en Weidebouw van het
Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.
2. Sociaal-economische aspecten van de uitgifte van domeingronden.
Vertrouwelijk rapport uitgebracht aan de sociaal-economische
subcommissie van de Commissie Uitgifte Domeingronden, ingesteld door de Ministers van Financiën, Verkeer en Waterstaat
en Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.
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3. De landarbeiders in Nederland. Verkorte uitgave van rapport
No. 187.
4. Bijdrage aan een rapport van de Scheenekavel-commissie over de
wenselijkheid van ontginning van de Scheenekavel.
5. Een aantal sociaal-economische vraagstukken, verband houdende
met de positie van het landbouwbedrijf in de Veenkoloniën. Vertrouwelijk rapport uitgebracht aan de sociaal-economische subcommissie voor de Veenkoloniën.
6. De arbeidsvoorziening in het landbouw- en veenbedrijf in zuidoost-Drente. Rapport uitgebracht aan een werkgroep, ingesteld
door de Stichting voor de Landbouw.
7. Bijdrage aan een rapport van het E.T.I. te Zwolle, over de
bestaansbronnen in de gemeente IJselmuiden.
8. Bijdrage aan een rapport van het E.T.I. te Arnhem over de
gemeente Renkum.
9. Bijdragen aan rapporten van de Gewestelijke Raad voor het
Landbouwschap in Noordholland over: a. de Horstermeer polder
b. de Grote l]-polders.
10. Deelrapport van een sociaal-economisch rapport van het E.T.I. te
Rotterdam: „De landbouw in de Hoeksche Waard".
11. Deelrapport van een welvaartsrapport van het E.T.I. te Rotterdam e.a.: „De werkgelegenheid in de landbouw te Zoeterwoude".
12. Een agrarisch welvaartsplan voor Noordbrabant. Deze publikatie,
welke in oktober 1954 verscheen, werd voorbereid door een werkgroep, waarin twee vertegenwoordigers van het L.E.I. zitting
hadden.
13. Bijdragen aan welvaartsrapporten van het E.T.I. te Tilburg over
de gemeenten Roosendaal en Nispen, Oosterhout en Oud- en
Nieuw~Gastel.
14. Verhandeling over de pluimveestapel in Noordbrabant,
men in het kwartaalverslag van het E.T.I. te Tilburg.

opgeno-

15. Bijdrage aan een streekboekje van het Rijkslandbouwconsulentschap te Oss over de landbouw in de gemeente Heesch.
b. Onderzoekingen, welke aan het einde van het verslagjaar in
uitvoering waren.
16. Algemene documentatie ten behoeve van het streekonderzoek,
o.m. op het gebied van het land- en tuinbouwonderwijs, de
leeftijdsopbouw van agrarische beroepsgroepen, arbeidskrachten
in de landbouw, bedrijfsverkaveling, eigendom/pacht-verhoudingen, agrarisch inkomen per belastingplichtige, enz.
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17. De negen ontwikkelingsgebieden. Vertrouwelijke deelrapporten
kwamen gereed over zuidwest Noordbrabant, Noord-Limburg en
oost Groningen. Een concept-rapport over noordoost Noordbrabant werd bijna voltooid, terwijl in zuidwest Groningen een
aanvang werd gemaakt met het veldwerk.
18. Onderzoek naar de werkgelegenheid in het ontwikkelingsgebied
zuidwest Noordbrabant. De verzameling van statistische gegevens
kwam gereed.
19. Onderzoek ter bepaling van de landbouwkundig
onderontwikkelde gebieden in Nederland. Ten behoeve van dit onderzoek
werden enkele discussie-nota's samengesteld met het doel de
voor dit onderzoek geëigende methodiek te ontwerpen.
20. Onderzoek naar de sociaal-economische aspecten van de uitgifte
van domeingronden. Aansluitend aan het in 1955 uitgebrachte vertrouwelijke rapport werd studie gemaakt van de hoofd- en nevenberoepen van grondgebruikers met 1—10 ha cultuurgrond in de
zeeklei- en weidegebieden (steekproef).
21. Onderzoek naar de maatschappelijke aspecten van ruilverkaveling.
Ten behoeve van dit onderzoek werden vele gegevens verzameld
betreffende het land- en tuinbouwonderwijs, de boerenzoons, de
standsorganisaties en de melkcontrole. Discussie-nota's kwamen
gereed voor de provincies Noordbrabant en Gelderland.
22. Onderzoek naar de demografische ontwikkeling, de sociale positie
en de seizoenwerkloosheid onder de landarbeiders op de zanden rivierkleigronden. Ten behoeve van dit onderzoek werden in
60 gemeenten enquêtes gehouden. De statistische verwerking van
de enquête-resultaten werd voorbereid.
23. Onderzoek naar de demografische ontwikkeling, de sociale positie
en de seizoenwerkloosheid onder de werknemers in de tuinbouw.
Voor het einde van het jaar had de registratie van de berichtgevers in de 19 keuzegemeenten plaats gehad, terwijl in 3 keuzegemeenten tevens de enquêtes werden gehouden.
24. Voor het agrarisch welvaartsplan voor de provincie Friesland
werden verscheidene nota's opgesteld, in subcommissies besproken
en/of definitief vastgesteld, o.m. over de openbare nutsvoorzieningen, het landbouwonderwijs, afvloeiing en beroepskeuze,
bedrijfsgrootte, waterhuishouding, werkgelegenheid.
25. Onderzoek naar de positie van de landbouw op Terschelling. In
het kader van dit onderzoek had een enquête onder de grondgebruikers plaats. Met de statistische verwerking werd tegen
het einde van het jaar een begin gemaakt.
26. Ten behoeve van het welvaartsonderzoek in de Tielerwaard werd
voor Gedeputeerde Staten van Gelderland een survey opgesteld
over enkele aspecten van stichting van nieuwe landbouwbedrijven.
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27. Er werd gewerkt aan landbouwkundige bijdragen voor welvaartsrapporten van het E.T.I. te Arnhem over de gemeenten Wisch
en Gendringen.
28. Een inleidende nota inzake een agrarisch basisonderzoek in de
provincie Noordholland was aan het einde van het verslagjaar
nagenoeg gereed.
29. Ten aanzien van het onderzoek in Waterland werd besloten een
uitgebreide survey over dit gebied op te stellen. De reeds beschikbare documentatie werd geordend, terwijl ook nieuwe
gegevens werden verzameld. De statistische verwerking vond
voortgang.
30. Voor het welvaartsonder zoek in de Eilandspolder werden enquêtes gehouden in de gemeenten Graft en De Rijp.
31. De bijdragen aan het onderzoek naar de welvaartsbronnen van
7 gemeenten in de Bollenstreek naderden hun voltooiing; afzonderlijke beschrijvingen kwamen gereed over de veehouderij
in het gebied en over de gemeenten Sassenheim, Lisse, Hillegom,
Noordwijk, Noordwijkerhout, Warmond en Voorhout. Het sluitstuk, een beschrijving van de streek als geheel, was aan het einde
van het verslagjaar in een vergevorderd stadium.
32. Na de publikatie van het agrarisch welvaartsplan voor Noordbrabant, algemeen gedeelte, in juni 1955, werd begonnen met
de voorbereiding van een eerste regionaal welvaartsonderzoek
in deze provincie inzake de landbouw in de Lage Maaskant. Een
inleidende nota (methodiek) kwam gereed.
33. Er werd gewerkt aan landbouwkundige bijdragen yoor welvaartsrapporten van het E.T.I. te Tilburg voor de gemeenten Best,
Boxmeer, Oirschot en Valkenswaard.
34. Medewerking werd verleend aan de onderstaande streekonderzoekingen van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst in Noordbrabant:
a. Haarsteeg, gemeente Vlijmen (R.L.C. Tilburg); enquête
onder ruim 100 grondgebruikers;
b. De Heikant, gemeente Heesch e.o. (R.L.C. Oss); vraaggesprekken en tabellering van gegevens;
c. hierop, gemeente Someren (R.L.C. Eindhoven); enquête;
d. Stroomgebied van de boven-Dommel (R.L.C. Eindhoven);
enquête.
35. In het kader van een onderzoek naar de positie van de landbouw
in het Land van Gulpen werden, in samenwerking met het Rijkslandbouwconsulentschap Roermond enquêtes gehouden. De statistische verwerking van de enquête-gegevens kwam gereed; de
bijdrage der afdeling aan de tekst der publikatie werd voor een
deel geconcipieerd.
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c. Opdrachten, welke aan het einde van het verslagjaar in portefeuille waren.
36. Aanvullend onderzoek in 3 gemeenten op de n.w. Veluwe
(Hoevelaken, Nijkerk, Hattem), op verzoek van de „Stichting
Ontwikkeling N . W . Veluwe" te Harderwijk.
37. Bijdragen aan rapporten van het E.T.I. voor Gelderland over
de gemeenten Hattem, Herwen en Aerdt en Eist.
38. Bijdragen aan rapporten van het E.T.I. voor Noordbrabant over
de gemeenten Klundert, Werkendam, Heeze en Helmond.
39. Een onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de tuinbouw in het Delta-gebied, op verzoek van de afdeling Tuinbouw
van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.
40. Een streekonderzoek in het ruilverkavelingsgebied „De Kleine
Aa", op verzoek van de Cultuurtechnische Dienst van het
Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.
41. Een onderzoek naar de gevolgen van de inpoldering der
Lauwerszee voor het oude land (aangevraagd).
42. Een onderzoek in het kader van het streekyerbeteringsplan
„Haarle" (aangevraagd).
43. Een onderzoek naar de huidige en te verwachten werkgelegenheid
en arbeidsvoorziening in de Wieringermeer (aangevraagd).
44. Een onderzoek naar de positie van de landbouw op Voorne,
Putten en Rozenburg (aangevraagd).
BEDRIJFSECONOMISCH

ONDERZOEK

LANDBOUW

I. D o c u m e n t a t i e
Het aantal bedrijfsboekhoudingen onderging in het verslagjaar een
verdere stijging door het inschakelen van een groter aantal akkerbouwbedrijven, gemengde bedrijven op zee- en rivierklei, pluimveebedrijven
en varkensbedrijven.
Het een en ander blijkt uit het volgende overzicht.
Aantal boekhoudingen

Bedrijfstype
1. Akkerbouwbedrijven
2. Gem. bedrijven op zand
3. Gem. bedrijven op zeeën rivierklei
4. Weidebedrijven
5. Pluimveebedrijven
; 6. Varkensbedrijven

1951/52

1952/53

1953/54

1954/55

1955/56

251
821

232
843

204
755

258
777

365
813

74
604
196

101
640
213

88
638
223

—

—

108
709
215
95

240
692
321
186

2029

1908

2162

2617

1946
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II. O n d e r z o e k
a. Onderzoekingen, welke in de loop van het verslagjaar zijn gereedgekomen:
1. Onderzoekingen naar de kostprijs van varkensvlees, van consumptie-eieren en broedeieren, van melk op de weidebedrijven en
de gemengde bedrijven op zandgrond en van akkerbouwprodukten in enkele kleigebieden, de Veenkoloniën en de zandgebieden
kwamen in de loop van het verslagjaar gereed en werden in de
vorm van rapporten of inlichtingen gepubliceerd.
2. Onderzoek naar de herstelbewerkingskosten
produkten, oogstjaar 1954.

van akkerbouw-

3. In het kader van het bedrijfseconomisch onderzoek in het komgrondengebied werd een onderzoek naar de vaste kapitaalslasten
op nieuwe komgrondenbedrijven afgesloten.
4. Een onderzoek van enkele bedrijfseconomische problemen in de
pluimveehouderij werd afgesloten en in een Bedrijfseconomische
Mededeling gepubliceerd.
5. Een onderzoek naar de voedergraanbehoefte van de Nederlandse
veestapel als basis voor de restitutie van de heffingen op geimporteerde voedergranen in dezelfde periode werd afgesloten.
b. Onderzoekingen, welk© aan het einde van het verslagjaar in
uitvoering waren.
6. Onderzoekingen naar de kostprijs van akkerbouwprodukten, melk,
varkensvlees en eieren. Deze onderzoekingen vormen een permanente taak voor de afdeling. Er wordt bij voortduring gewerkt
aan het verzamelen van gegevens en aan het verbeteren van de
methode.
7. Onderzoek naar de bedrijfseconomische aspecten van het wisselbouwsysteem. Dit onderzoek geschiedt in samenwerking met het
C.I.L.O.
8. Onderzoek naar de rentabiliteit van het wintermeiken. Het cijfermateriaal is zoveel mogelijk verzameld. Met de verslaggeving is
een begin gemaakt.
9. Onderzoek naar de arbeidsaanwending. Op een aantal akkerbouwen gemengde bedrijven is een zeer vergaande tijdschrijving ingesteld. Er zijn besprekingen gaande om dit onderzoek in
samenwerking met het I.L.R. uit te voeren.
10. Onderzoek komgrondenbedrijven. Dit onderzoek wordt ingesteld
ten behoeve van de ruilverkavelingen in de komgrondengebieden.
11. De invloed van de melkproduktie per koe op de bedrijfsuitkomsten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de
Rijkslandbouwconsulent te Sneek.
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12. De invloed van de kwaliteit van de grond op de bedrijfsresultaten.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd in verschillende gebieden, waarbij gebruik wordt gemaakt van karteringen van de Stichting voor
Bodemkartering en genomen grondmonsters (o.a. in het Consulentschap Sneek).
13. Onderzoek naar de bedrijfseconomische invloed van de verkaveling. In verschillende gebieden werd voortgegaan met het verzamelen van cijfermateriaal.
14. Onderzoek naar de bedrijfseconomische invloed van de kunstmatige beregening. In twee consulentschappen worden boekhoudingen bijgehouden van bedrijven met kunstmatige beregening.
Voor twee bedrijven werden begrotingen opgesteld.
15. Onderzoek naar de rentabiliteit van het schuurhooien. Dit onderzoek verkeert nog in een beginstadium.
16. Vergelijkend onderzoek naar de uitkomsten van intensief gevoerde bedrijven tegenover extensief gevoerde bedrijven. In
samenwerking met de Rijkslandbouwconsulent te Arnhem werd
dit onderzoek opgezet, waarbij speciaal wordt gelet op de aspecten
van deze twee uiterste vormen van bedrijfsvoering.
17. Ontwikkeling van de methoden van onderzoek. Daar het bedrijfseconomisch onderzoek in de landbouw nog in de kinderschoenen
staat en het project van onderzoek (het landbouwbedrijf in zijn
geheel) buitengewoon complex is, is het gewenst, dat van de
ervaringen van anderen in binnen- en buitenland kan worden
geprofiteerd. Dit is tot nu toe slechts in beperkte mate het geval.
Dit maakt het nodig, veel tijd te besteden aan de ontwikkeling
van de methode van onderzoek.
18. Het trekker-paarden vraagstuk. Over de rentabiliteit van de
trekker op verschillende bedrijfstypen bestaat nog steeds geen
duidelijk beeld. O.a. in samenwerking met de Rijkslandbouwconsulenten te Emmen en te Veendam worden hierover gegevens
verzameld.
TUINBOUW
I. D o c u m e n t a t i e
a. Aantal
bedrijfsboekhoudingen
Het aantal bedrijfsboekhoudingen is de laatste jaren sterk gestegen.
Het een en ander blijkt uit onderstaand overzicht.
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Aantal
bedrijfsboekhoudingen
Teeltjaar
1953 1954
Groenteteeltbedrijven
76
148
Fruitteeltbedrijven
39
54
Sierteeltbedrijven
4
26

1955
185
94
49

Totaal

328

119

228

b.

Opbrengstenonderzoek
Het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten in de fruitteelt
en de sierteelt vond normaal voortgang. De resultaten werden samengevat in overzichten van tulpebollen, narcissebollen, trekseringen,
Amerikaanse anjers en snijrozen.
Het opbrengstenonderzoek in de groenteteelt beperkte zich tot
documentatie van de in vorige jaren verzamelde opbrengstgegevens.
Met de verzameling van nieuwe gegevens in de groenteteelt werd
een voorzichtig begin gemaakt.

II. O n d e r z o e k
a. Onderzoekingen,
gekomen.

welke in de loop van het verslagjaar zijn gereed-

1. Onderzoek naar de kostprijs van aardbeien in de teeltcentra
Bommelerwaard, Zuidhollandse eilanden, Zundert e.o. en Kennemerland.
2. Onderzoek naar de kostprijs van spruitkool in de teeltcentra
noordelijk Groningen, midden Zuidholland, het Westland, de
Zuidhollandse eilanden en de Baronie van Breda.
3. Onderzoek naar de kostprijs van appelen en peren in de provincie
Zeeland.
4. Onderzoek naar de kostprijs van tulpe-, hyacinte- en narcissebollen in de Bollenstreek, Anna Paulowna-Breezand en Westfriesland.
5. Onderzoek naar de kostprijs van chrysantenbloemen
opengrond en in warenhuizen in het gebied Rijnsburg.

in de

6. Onderzoek naar de rentabiliteit van de bloementeelt te Aalsmeer
in de jaren 1953 (statistiek) en 1954 (begroting).
7. Onderzoek naar de rentabiliteit van de groenteteelt over het
teeltjaar 1953 in 10 tuinbouwgebieden.
8. Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in
de Bollenstreek, Anna Paulowna-Breezand en Westfriesland.
Teeltjaar 1954.
9. Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van narcissebollen
in de Bollenstreek. Teeltjaar 1954.
10. Onderzoek naar de kwantitatieve en geldelijke opbrengsten van
Amerikaanse anjers in de teeltcentra Aalsmeer en HoogezandSappemeer. Teeltjaar 1954/55.
11. Onderzoek naar de kwantitatieve en geldelijke opbrengsten van
trekseringen en snijrozen in het bloemencentrum Aalsmeer. Teeltjaar 1954/55.
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b. Onderzoekingen, welke aan het einde van het verslagjaar in
uitvoering waren.
12. Onderzoek naar de kostprijs van asperges in de teeltcentra NoordLimburg, Wijchen e.o. en Bergen op Zoom.
13. Onderzoek naar de kostprijs van vroege consumptie-aardappelen
in de teeltcentra de Streek, de Langedijk en 's-Gravenzande.
14. Onderzoek naar de kostprijs van appelen en peren in het rivierkleigebied van midden Nederland.
15. Onderzoek naar de kostprijs van trekseringen in het bloemencentrum Aalsmeer.
16. Onderzoek naar de bedrijfseconomische aspecten van het gebruik
van verrolbare kassen en warenhuizen.
17. Onderzoek naar de rentabiliteit van de bloementeelt in Aalsmeer
in de jaren 1954 (statistiek) en 1955 (begroting).
18. Onderzoek naar de rentabiliteit van de bloembollenteelt in de
Bollenstreek in de jaren 1954 (statistiek) en 1955 (begroting).
19. Onderzoek naar de rentabiliteit van de groenteteelt over het teeltjaar 1954 in 10 produktiegebieden.
20. Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van bloembollen
in de Bollenstreek, Anna Paulowna-Breezand en Westfriesland.
Teeltjaar 1955.

VI S S ER IJ
I. D o c u m e n t a t i e
Het aantal bedrijfsboekhoudingen, dat in 1954 belangrijk was
ingekrompen, kon in het verslagjaar weer enigermate worden opgevoerd. Het een en ander blijkt uit onderstaand overzicht.
Aantal bedrijfsboekhoudingen
Kleine zeevisserij
Garnalen- en waddenzeevisserij
IJselmeervisserij
Binnenvisserij
Totaal

per 31 december
1953 1954 1955
55
58
55
95
63
70
78
36
66
61
69
63
289

226

254

Het aantal bedrijfsboekhoudingen per 31 december 1955 was als
volgt over het land verdeeld.
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Aantal bedrijfsboekhoudingen van visserijbedrijven
per 31 december 1955
1. K l e i n e

zeevisserij

a. Goedereede
b. Stellendam
c. Scheveningen
d. Katwijk
e. Urk
f. Den Oever
g. Den Helder
h. Texel
Totaal

7
3
1
14
14
2
7
7
—
55

2. G a r n a l e n - e n
W a d d e n z e e v i s s e r ij:
a. Breskens
10
5
b. Vlissingen
c. Arnemuiden
10
d. Stellendam
5
e. Ouddorp
7
f. Den Oever
6
13
g- Harlingen
h. Zoutkamp
14
Totaal

70

3. I J s e l m e e r v i s s e r i j :
6
8
3
17
4
7
6
6
1
8

a. Den Oever
b. Enkhuizen
c. Hoorn
d. Volendam
e. Harderwijk
f. Urk
g. Lemmer
h. Staveren
i. Workum
j . Makkum
Totaal

4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Binnenvisserij:
Friesland
Groningen
Overijsel
Utrecht
Zuidholland
Noordholland
Totaal

37
2
2
2
16
4
—
63

66

II. O n d e r z o e k
a. Onderzoekingen, welke in de loop van het verslagjaar zijn gereedgekomen.
1. Onderzoek naar de rentabiliteit van de kleine zeevisserij over de
jaren 1952 en 1953.
2. Onderzoek naar de rentabiliteit van de IJselmeervisserij over de
jaren 1952 en 1953.
3. Onderzoek naar de rentabiliteit van de binnenvisserij over de
seizoenen 1952/53 en 1953/54.
4. Begroting van de rentabiliteit van de kleine zeevisserij, de
garnalenvisserij en de IJselmeervisserij voor het jaar 1954
(Diagnose-rapport 1954).
b. Onderzoekingen, welke aan het einde van het verslagjaar in uitvoering waren.
5. Onderzoek naar de rentabiliteit van de kleine zeevisserij over het
jaar 1954.
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6. Onderzoek naar de rentabiliteit van de garnalenvisserij over het
jaar 1954.
7. Onderzoek naar de rentabiliteit van de I]selmeervisserij over het
jaar 1954.
8. Onderzoek naar de rentabiliteit van de binnenvisserij over het
seizoen 1954/55.
9. Begroting van de rentabiliteit van de kleine zeevisserij, de
garnalenvisserij, de IJselmeervisserij en de haringvisserij met
rederijloggers voor het jaar 1955 (Diagnose-rapport 1955).

STATISTIEK

I. D o c u m e n t a t i e
Het aantal berichtgevers voor de statistische onderzoekingen bedroeg in het verslagjaar:
Verbruikersprijzen produktiemiddelen
Verbruikersprijzen land- en tuinbouwwerktuigen
Telersprijzen van akkerbouwprodukten
Prijzen van rundvee, paarden, varkens en schapen
Prijzen van eieren
Landarbeidersionen

183
590
115
35
9
1082

II. P u b l i k a t i e s
De volgende statistische gegevens worden regelmatig gepubliceerd:
1. Landbouwcijfers1),
bevattende statistisch materiaal omtrent alle
gegevens, welke betrekking hebben op de Nederlandse landbouw
verschijnt sinds 1954.
Naast secundaire statistieken bevat de publikatie 1955 o.a. de
volgende statistieken, welke het resultaat zijn van eigen onderzoek:
a. de berekende nieuwwaarde land- en tuinbouwwerktuigen, tuinbouwbedrijfsopstanden (prijspeil 1952);
b. jaarlijks ingevoerde nieuwe landbouwtrekkers;
c. bouwkosten bedrijfsopstanden (indexcijfers);
d. prijzen van landbouwtrekkers (indexcijfers);
e. nieuwwaarde werktuigeninventaris (indexcijfers);
f. verbruikersprijzen van meststoffen en veevoeders (kracht- en
ruwvoeders);
g. verbruikersprijzen van vaste en vloeibare brandstoffen (indexcijfers);
h. telersprijzen van akkerbouwprodukten;
i. prijzen van rundvee, varkens en schapen;
1

) In samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek.
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j . producentenprijzen van eieren en wol;
k. produktie van akkerbouwprodukten, melk en eieren;
1. bedrijfseconomische resultaten van akkerbouw, weide- en
gemengde bedrijven.
2. Weekbericht. De periodiek verschijnende weekcijfers geven o.a.
een samenvatting van praktisch alle beurs- en marktoverzichten
van akkerbouw- en veehouderijprodukten (verschijnt sinds oktober
1954).
3. Maand- en jaarstatistieken van:
a. verbruikersprijzen van kunstmeststoffen, kracht- en ruwvoeders
(verschijnt sinds 1951/52);
b. telersprijzen van akkerbouwprodukten (verschijnt sinds 1951/
52);
c. prijzen van rundvee, varkens, paarden en schapen (verschijnt
sinds 1951/52);
d. producentenprijzen van eieren (verschijnt sinds 1951/52);
e. statistiek der verdiende lenen (verschijnt sinds 1951/52).
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VERSLAG
VAN HET RIJKSLANDBOUWCONSULENTSCHAP
VOOR BEDRIJFSECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN
Rijkslandbouwconsulent:
Medewerkers
:

Ir. C. M. Hupkes
E. Broekhuis (Zwolle)
P. C. Muntjewerf (Purmerend)
R. Westra

Algemeen
Het algemene karakter van de werkzaamheden van het consulentschap bleef geheel beantwoorden aan de omschrijving, welke in het
jaarverslag over 1954 werd gegeven. In de bezetting kwam geen
verandering; een vacature voor een landbouwkundig ingenieur bleef
daarbij onvervuld.
De bedrijfseconomische problematiek en methodiek geniet in steeds
toenemende mate de aandacht van alle werkers in de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, hetgeen als een onvermijdelijke consequentie
gezien moet worden van de snelle technische ontwikkeling en de
veranderde economische omstandigheden in de Landbouw.
De zaken waarmede het consulentschap in 1955 bemoeienis had
waren hierdoor talrijk en van zeer uiteenlopende aard. Naar vermogen
is getracht een bijdrage te leveren tot een verantwoorde ontwikkeling
van deze bedrijfseconomische aspecten van het voorlichtingswerk. De
bezetting van het consulentschap was hierbij een sterk beperkende
factor.
Opleiding
Ook in 1955 heeft het zwaartepunt van het werk gelegen bij de
opleiding van het personeel van de voorlichtingsdienst. W e r d vorig
jaar een twee-jarige z.g. „specialistencursus" afgesloten met de uitreiking van een diploma aan 31 cursisten, reeds in september van dit
jaar werd met een nieuwe soortgelijke cursus begonnen met in totaal
46 deelnemers.
Deze cursus zal weer twee jaren in beslag nemen met 3 cursusdagen
per maand. Hij wordt weer gehouden op het conferentie-oord ,,Woudschoten" te Zeist en moet voorzien in de toenemende behoefte aan
bedrijfseconomisch goed geschoold personeel in de consulentschappen,
welke behoefte o.m. wordt geaccentueerd door de toenemende werkzaamheden ten behoeve van advisering inzake Borgstellingsaanvragen,
ten behoeve van de uitvoering van Streekverbeteringsplannen en ten
behoeve van de voorlichting in ruilverkavelingsgebieden. Voor het
verzorgen van de lessen werd de medewerking (resp. toezegging tot
medewerking) verkregen van: G. Greidanus, ec. drs. (L.E.I.), ir. J.
G. W . Ignatius (C.B.S.), ir. J. Mol (Grond- en Pachtzaken), A. R.
van Nes, ec. drs. (L.E.I.), ir. J. W . van; Nieuwenhuyzen (R.L.W.S.,
Zwollerkerspel ) en dr. M. A. J. Visser (L.E.I.). Een deel der lessen
wordt door de consulent en zijn medewerkers zelf verzorgd.
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De bedrijfseconomische opleiding van de rayonassistenten in het
kader van de z.g. B-opleiding werd in 1955 voor een' belangrijk deel
voltooid. Het consulentschap voor bedrijfseconomie was belast met de
algemene coördinatie en de regeling van de examens. Incidenteel
werden de lessen ten behoeve van de regionale cursussen door het
consulentschap geheel of gedeeltelijk verzorgd. Voor het overgrote
deel was dit echter een taak van de Hoofdassistenten voor Bedrijfseconomie. Deze regionale cursussen werden veelvuldig ook gevolgd
door personeel van andere Diensten (Grond- en Pachtzaken, Cultuurtechnische dienst, Veeteelt- en Zuivelvoorlichtingsdienst ).
Onderwijs
Ook dit jaar werden door de heren Broekhuis en Muntjewerf
lessen verzorgd aan de Landbouwwinterscholen te Raalte en Meppel,
resp. Schagen en Alkmaar. Voorts werd medegewerkt aan vervolgcursussen voor oud-leerlingen van landbouwwinterscholen en aan
cursussen voor opleiding van leerkrachten voor het Lagere Land- en
Tuinbouwonderwijs.
Voorlichting
Werkzaamheden, welke in directe zin als „voorlichting" kunnen
worden aangeduid hadden slechts een incidenteel karakter. Dit hangt
samen enerzijds met de aard van het onderdeel „bedrijfseconomie"
van het voorlichtingswerk, dat als zodanig bezwaarlijk als een specialisatie gezien kan worden, anderzijds met de eisen, welke in 1955 de
opleidingstaak, als hierboven beschreven, nog stelde.
W e l werd gestreefd naar een zo intensief mogelijk contact met de
consulentschappen, hetzij individueel, hetzij door contactvergaderingen
met de bedrijfseconomische hoofdassistenten. Het werken met systematische bedrijfsbegrotingen als basis voor individuele adviezen bij
ingrijpende bedrijfsveranderingen werd verder ontwikkeld. Steeds
meer voorlichters krijgen hiermede ervaring. Het is gebleken, dat dit
werk niet beperkt behoeft te blijven tot bedrijven met een speciale
boekhouding, doch dat het ook meer betekenis kan krijgen voor nietboekhoudbedrijven, welke uiteraard de grote meerderheid vormen van
de bedrijven waarmede de voorlichtingsdienst bemoeienis heeft.
Een goede boekhoudkundige documentatie blijft als achtergrond
voor dit werk echter onmisbaar. Verheugend is in dit verband de uitbreiding van het aantal door het L.E.I. verzorgde boekhoudingen. O.m.
over de individuele verslaggeving van deze boekhoudingen bestond
een intensief contact met het L.E.I.
De mogelijkheden welke schuilen in het gebruik van tot dit doel
omgewerkte fiscale boekhoudingen waren onderwerp van uitvoerige
discussies. De resultaten van het werk van een door de Landelijke
Voorlichtingsraad ingestelde commissie, die deze mogelijkheden zal
bestuderen, moeten worden afgewacht.
Vooral in de akkerbouwgebieden lijkt de verzorging van een goede
bedrijfseconomische boekhouding door geïnteresseerde landbouwers
zelf perspectieven te bieden.
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Diversen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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De consulent maakte in 1955 deel uit van:
De Vaste Commissie van Advies voor Bedrijfseconomisch Onderzoek van het L.E.I.
Werkgroep Voorlichting inzake Beregening.
Werkgroep Bedrijfseconomisch Onderzoek Komgronden (voorzitter).
Contact-commissie L.E.I.-I.L.R. (voorzitter).
Commissie tot bestudering van de kostprijsverschillen in de Landbouw.
Commissie van de Landelijke Voorlichtingsraad voor Bedrijfseconomische analyse.

BESTUUR EN VASTE COMMISSIES VAN ADVIES
ALGEMEEN BESTUUR
In de vacature, ontstaan door het aftreden van P. C. Elfferich, werd voorzien
door de benoeming van ir. G. Wansink, secretaris van de Nederlandse Christelijke
Boeren- en Tuindersbond, 's-Gravenhage. Voorts werd tot adviserend lid benoemd
mr. J. H. Kiewiet de Jonge, voorzitter van de Stichting van de Nederlandse
Visserij, Wassenaar.
Het Algemeen Bestuur was op 31 december 1955 samengesteld als is aangegeven
op blz. 4 en is gedurende het verslagjaar tweemaal in vergadering bijeengeweest.
Het Dagelijks Bestuur kwam gedurende het verslagjaar tienmaal in vergadering
bijeen.

V A S T E C O M M I S S I E S V A N A D V I E S V A N H E T DAGELIJKS B E S T U U R
Vaste Commissie voor Algemeen Economisch
Onderzoek
In de vergadering van het Dagelijks Bestuur dd. 23 december 1955 werd besloten
de volgende personen uit te nodigen zitting te nemen in deze1 commissie:
1. Prof. dr. H. J. Frietema, directeur Nat. Coöperatieve Raad, 's-Gravenhage
(voorzitter).
2. C. P . Driesprong, ec. drs., wetenschappelijk medewerker aan de Economische
Afdeling van het Landbouwschap, 's-Gravenhage.
3. C. P. Hazenbosch, ec. drs., economisch adviseur van het Christelijk Nationaal
Vakverbond, Den Dolder.
4. Ir. R. van Hees, lector Rijksuniversiteit te Groningen, Groningen.
5. B. Heringa, directeur van de afdeling Binnenlandse Economische Landbouwaangelegenheden van de Directie van de Voedselvoorziening, 's-Gravenhage.
6. Prof. dr. L. M. Koyck, buitengewoon hoogleraar aan de Ned. Economische
Hoogeschool, Rotterdam.
7. W . Ie Mair, ec. drs., hoofd afd. Agrarisch-Economische Vraagstukken van de
Directie Internationale Organisaties, 's-Gravenhage.
8. Prof. dr. Th. L. M. Thurlings, hoogleraar aan de Landbouwhogeschool, W a g e ningen.
Als secretaris is aan deze Commissie toegevoegd ir. J. F. van Riemsdijk, hoofd
van de afdeling Algemeen Economisch Onderzoek. De Commissie zal op 24 april
1956 worden geïnstalleerd.
Vaste Commissie voor Streekonderzoek
Gedurende het verslagjaar hadden geen mutaties plaats in de samenstelling van
de Vaste Commissie voor Streekonderzoek.
Deze commissie was per 31 december 1955' als volgt samengesteld:
1. Prof. dr. E. W . Hofstee, hoogleraar aan de Landbouwhogeschool, Wageningen
(voorzitter).
2. Dr. ir. G. de Bakker, Inspecteur van de Landbouw, belast met de leiding van
het tuinbouwkundig onderzoek, 's-Gravenhage.
3. Prof. dr. W . R. Heere, hoogleraar aan de Katholieke Economische Hogeschool,
Tilburg.
4. Ir. S. Herweyer, directeur van de Cultuurtechnische Dienst, Utrecht.
5. Prof. dr. J. P. Kruyt, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, Utrecht.
6. Dr. ir. F . P. Mesu, voorzitter van de Commissie Planologie van het Landbouwschap, Bilthoven.
7. Ir. J. M. A. Penders, Inspecteur van de Landbouw voor de landbouwvoorlichting, 's-Gravenhage.
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8. P. Stokman, voorzitter van de Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond,
Utrecht.
9. J. L. P. M. Teijssen, burgemeester, Waalwijk.
10. Prof. C. W . Willinge Prins-Visser, hoogleraar aan de Landbouwhogeschool,
Wageningen.
11. Mr. N. M. Zijp, secretaris van de Commissie Grondgebruik van het Landbouwschap, 's-Gravenhage.
Adviserend lid: C. D. Scheer, ec. drs., hoofd van de afdeling Tuinbouweconomische Aangelegenheden en Tuinbouwvestigingsplan, 's-Gravenhage.
Als secretaris is aan deze commissie toegevoegd dr. ir. A. Maris, hoofd van de
afdeling Streekonderzoek.
Deze commissie kwam gedurende het verslagjaar viermaal in vergadering bijeen.
Vaste Commissie voor Bedrijfseconomisch Onderzoek in de Landbouw
Gedurende het verslagjaar heeft de volgende mutatie plaats gehad:
Ir. T . A. Edzes, landbouwer, Sappemeer werd opgevolgd door ir. L. Troost,
directeur van de Chr. Landbouwwinterschool, Hoofddorp.
Deze commissie was per 31 december 1955 als volgt samengesteld:
1. Ir. H. T. Tjallema, directeur van de Akker- en Weidebouw, 's-Gravenhage
(voorzitter).
2. Jac. Blom, veehouder, St. Paneras.
3. Ir. H. de Boer, ingenieur bij de afdeling Veeteeltwezen, 's-Gravenhage.
4. B. A. A. Engelbertink, secretaris Kring Overijsel van de Aartsdiocesane R.K.
Boeren- en Tuindersbond, Oldenzaal.
5. B. Heringa, directeur van de afdeling Binnenlandse Economische Landbouwaangelegenheden van de Directie van de Voedselvoorziening, 's-Gravenhage.
6. Ir. C. M. Hupkes, rijkslandbouwconsulent in algemene dienst, 's-Gravenhage.
7. Ir. L. Troost, directeur van de Chr. Landbouwwinterschool, Hoofddorp.
8. N . Slot, ec. drs., wetenschappelijk medewerker aan de Economische Afdeling
van het Landbouwschap, 's-Gravenhage.
9. D. Tiggelaar, voorzitter van de Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond,
Utrecht.
10. Ir. J. G. Veldink, directeur van de Chr. Landbouwwinterschool, Putten.
11. Dr. ir. A. Vondeling, directeur van de Coöperatieve Centrale Landbouwboekhouding, Leeuwarden.
12. E. H. Waalkens, landbouwer, Nieuwolda.
Als secretaris is aan deze commissie toegevoegd ir. H. Dijkstra, hoofd van de
afdeling Bedrijfseconomisch Onderzoek in de Landbouw.
Deze commissie kwam gedurende het verslagjaar viermaal in vergadering bijeen.
Vaste Commissie foor de Tuinbouw
Gedurende het verslagjaar heeft de volgende mutatie plaats gehad:
H. Bosman, hoofdbestuurslid van de Ned. Kath. Landarbeidersbond ,,St. Deusdedit", Alkmaar, werd opgevolgd door: Th. Meester, bestuurslid van de Ned. Kath.
Landarbeidersbond ,,St. Deusdedit", Leidschendam.
Deze commissie was per 31 december 1955 als volgt samengesteld:
1. Ir. F. W . Honig, directeur van de Tuinbouw, 's-Gravenhage (voorzitter).
2. M. J. A. Camps, iur. drs., secretaris Hoofdafdeling Tuinbouw van het Landbouwschap, 's-Gravenhage.
3. Mr. F . G. van Dijk, hoofd van de afdeling Tuinbouw en Visserij van de
Directie van de Voedselvoorziening, 's-Gravenhage.
4. A. Hultink, tuinder (voor de groenteteelt), Apeldoorn.
5. N . Huysman, tuinder (voor de groenteteelt), Pijnacker.
6. D. Jonker, bloembollen- en zaadkweker (voor de zaadteelt), Andijk.
7. W . Kemmers, ec. drs., Centraal Bureau voor de Tuinbouwveilingen in Nederland, 's-Gravenhage.
8. W . Maarse, directeur van de Coöp. Aalsmeerse Veiling, (voor de sierteelt),
Aalsmeer.
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