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WOORD VOORAF
Sinds 1937 werden over een steeds toenemend aantal bedrijven de gegevens
der fiscale landbouwboekhouding ter beschikking van de Directie van de Landbouw gesteld. Dit heeft de vraag doen opkomen, of dit materiaal ook voor het
uitvoeren van bedrijfseconomisch onderzoek zou kunnen worden gebruikt.
Vanwege de toenmalige Afdeling Bedrijfseconomie der Directie van de Landbouw werd in 1943 aan Dr Ir A. W. G. Koppejan de opdracht verstrekt een
onderzoek naar de mogelijkheden van deze vorm van onderzoek in te stellen.
Bij de uitvoering van deze opdracht bleek al spoedig,dat de bestaande indeling
in groepen van vergelijkbare bedrijven, zoals die bij de samenstelling der
bedrijfsuitkomstenstatistiek werd toegepast, ernstige gebreken vertoonde en als
grondslag voor het onderzoek ongeschikt was. De verstrekte opdracht moest
daarom worden uitgebreid tot het samenstellen van een nieuwe indeling in landbouwgebieden, grootteklassen en bedrijfstypen ten behoeve van bedrijfseconomisch onderzoek en statistiek.
In het thans gereedgekomen rapport is het eerste deel gewijd aan de nieuwe
indeling der bedrijven en de daarbij aansluitende hervorming der bedrijfsuitkomstenstatistiek. In het tweede en derde deel wordt een systeem ontwikkeld, met
behulp waarvan uit de gegevens der fiscale landbouwboekhouding aanwijzingen
voor een rationele bedrijfsvoering kunnen worden verkregen.
Daarmede is deze publicatie de eerste, waarin een op Nederlandse verhoudingen ingestelde methode van bedrijfseconomisch onderzoek wordt uitgewerkt. Zij
is gereedgekomen aan het begin van een periode, waarin meer dan ooit behoefte
bestaat aan aanwijzingen ten dienste van de rationalisatie van onze landbouw.
Moge dit resultaat van een midden in de oorlog genomen initiatief een bijdrage
leveren tot de oplossing der huidige landbouwproblemen.
De Directeur-Generaal van de Landbouw
C. STAF
Mei 1948.

INLEIDING
In de geschiedenis van de Nederlandse landbouw neemt het jaar 1923 een
belangrijke plaats in. In dat jaar werd door de Directie van de Landbouw
namelijk een begin gemaakt met het verzamelen van gegevens over de financiële
uitkomsten van landbouwbedrijven en de publicatie daarvan in de vorm van een
bedrijfsuitkomstenstatistiek *. De benodigde gegevens werden verkregen, doordat
verschillende landbouworganisaties zich bereid verklaarden het cijfermateriaal
van de boekhoudingen, die zij voor hun leden voerden of controleerden, ter
beschikking te stellen.
Hiermede was de eerste stap gezet op de weg naar een zeer vruchtbare vorm
van samenwerking tussen de Directie van de Landbouw en de landbouworganisaties, (later ook vele particuliere boekhoudbureaux),ten dienste van een bedrijfsuitkomstenstatistiek, die bij haar stopzetting in 1943 ruim 12000 bedrijven omvatte.
Het belang van deze statistiek behoeft langzamerhand weinig toelichting meer.
Zij toch vormt de enige mogelijkheid om een duidelijk overzicht te verkrijgen
van de economische toestand van de landbouw inbet algemeen en van de rendabiliteit van de verschillende vormen van het landbouwbedrijf in het bijzonder.
Voor de verwezenlijking van dit doel moet het gebezigde cijfermateriaal aan
verschillende eisen voldoen.
In de eerste plaats moeten de gegevens, die van ieder der medewerkende instellingen binnenkomen, met die der andere vergelijkbaar zijn. M.a.w. er dient
een uniform systeem van opzet en uitwerking der boekhoudingen te worden
aangegeven, dat door ieder bureau wordt gevolgd. Dit systeem dient er tevens
op te zijn gericht ook de gegevens der individuele bedrijven onderling vergelijkbaar te doen zijn.
In de tweede plaats dient het totaal der beschikbare gegevens te worden ingedeeld tot groepen van bedrijven met eenzelfde karakter. Hoever deze indeling
kan gaan, wordt bepaald door de mogelijkheid om de te vormen groepen eenvoudig en objectief van elkaar te onderscheiden en door de wenselijkheid, dat
iedere groep een voldoend aantal bedrijven omvat om betrouwbare gemiddelden
te verkrijgen,
In de eerste jaren der statistiek waren deze voorwaarden slechts zeer onvolledig vervuld.
Ten aanzien van het systeem van boekhouding werden alleen voor verschillende kostenfactoren een aantal aanwijzingen gegeven. De, toch minstens even belangrijke,bepaling der bruto-opbrengst, waarbij o.m. de waardering der inventaris
tepas komt, werd volkomen vrij gelaten.
De onderverdeling der bedrijven ging niet verder dan de in 1912 tot stand
gekomen indeling van Nederland in 83 landbouwgebieden. Het aantal bedrijven
per landbouwgebied was desondanks slechts in enkele gevallen boven de 10,het
minimum voor een enigszins betrouwbaar gemiddelde.
De gegevens werden bovendien door de bureaux niet voor de individuele
bedrijven verstrekt, maar reeds direct in devorm van gemiddelden per landbouwgebied.
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Hoe onbevredigend deze werkwijze op het ogenblik ook moge voorkomen,
de omstandigheden, waaronder de statistiek werd opgezet, maken haar volkomen begrijpelijk. De eerste statistiek werd samengesteld uit de gegevens van
852 bedrijven, verstrekt door een zes-tal organisaties en waarvan het overgrote
deel uit Groningen: 251, en Friesland: 527, afkomstig was. Welke zin had het
dus in die tijd om een verdere indeling te gebruiken, die eigenlijk alleen in de
Noordelijke Bouwstreek van Groningen en in Friesland behoorlijk uitvoerbaar
zou zijn geweest.
De beperkte eisen, die ten aanzien van de uniformiteit van het systeem van
boekhouding werden gesteld, vonden deels hun oorzaak in het gebrek aan ervaring, dat op dit gebied nog bestond. Een tweede reden was echter, dat het
bestaan der statistiek geheel afhankelijk was van de volkomen vrijwillige medewerking der landbouwboekhoudbureaux en een voorzichtig begin was dus nier
anders dan een bewijs van een verstandig beleid.
De vruchten daarvan zijn niet uitgebleven. Zowel het aantal medewerking
verlenende bureaux als het aantal verwerkte bedrijven groeide gestadig, zodat
over 1935 van 13bureaux gegevens over ruim 6400 bedrijven verkregen werden.
Met deze toename van het aantal bedrijven, dat bovendien steeds beter over de
verschillende gebieden verdeeld werd, ontstond ook de mogelijkheid om over
te gaan op verdere indeling der statistiek.
Met ingang van die van 1936werd in de statistiek verder onderscheid gemaakt
tusschen 5 groepen van bedrijfsvormen in de landbouw, bedrijfstypen genaamd,
en werd een splitsing naar bedrijfsgrootte toegepast, overeenkomstig die bij de
intussen ingestelde officiële landbouwtellingen: 1—5ha, 5—10 ha, 10—20 ha,
20—50 ha, 50—100 ha, en 100 ha en meer. Voor de indeling in bedrijfstypen
werd als maatstaf het % bouwland van de totale bedrijfsoppervlakte gebruikt:
1. zuiver akkerbouw met 90% of meer bouwland,
2. overwegend akkerbouw met 70—90% bouwland,
3. gemengd bedrijf met 30—70% bouwland,
4. overwegend veeteelt met 10—30% bouwland,
5. zuiver veeteelt met 10% of minder bouwland.
Verder werden van dat jaar af de gegevens van ieder bedrijf afzonderlijk
verkregen, zodat de verwerking geheel op de Directie van de Landbouw kon
geschieden. Ook werd de vorm, waarin de gegevens werden verstrekt in zoverre
gewijzigd, dat de bruto-opbrengst in een aantal groepen van producten werd
gesplitst, hetgeen een inzicht in het belang van ieder van hen voor de verschillende bedrijfsvormen mogelijk maakt.
Volgens deze grondslagen werd de bedrijfsuitkomstenstatistiek voortgezet tot
in de'tweede wereldoorlog, gedurende welke zij na 1943 werd stopgezet. Bij
de laatste uitgewerkte statistiek, die van 1941,bedroeg het aantal medewerkende
bureaux 24enhet aantalverwerktebedrijven ruim 12.000.
Het beschikbaar komen van de gegevens der afzonderlijke bedrijven, zoals
dat na 1936het gevalwas, opende de mogelijkheid tot het verrichten van onderzoekingen op bedrijfseconomisch gebied. De enkele pogingen die in deze richting ondernomen werden, toonden echter aan, dat zowel aan de uniformiteit van
de door de verschillende bureaux gevolgde systemen van boekhouding, als aan

de wijze van indeling van het materiaal, nog te veel ontbrak, om de gegevens
als uitgangspunt voor bedrijfseconomische onderzoekingen te kunnen gebruiken.
Ieder onderzoek moest eigenlijk als een zelfstandig geheel worden opgezet,
waarbij zowel de indeling der bedrijven als de samenstelling der bedrijfsuitkomsten van die bij de statistiek afweek.
De tekortkomingen van de bedrijfsuitkomstenstatistiek werden dus steeds
meer en in steeds wijdere kring voelbaar.
Toen het nu in 1943 duidelijk werd, dat er toch een onderbreking van
enkele jaren zou ontstaan, werd in overleg met de leiding van de medewerkende
boekhoudbureaux besloten om voor de toekomst een systeem te ontwerpen,
dat zoveelmogelijk vande gebleken tekortkomingen zou ondervangen.
Het gedeeltelijk verloren gaan van de aansluiting met vorige jaren werd, door
dit gelijktijdig met de sprong van voor- naar na-oorlogse verhoudingen te doen
plaatsvinden, minder bezwaarlijk dan bij welke andere gelegenheid ook.
Ter uitvoering van dit besluit werden op de destijds met de zorg voor de
bedrijfsuitkomsten-statistiek belaste afdeling IXA van de Directie van de Landbouw de voorbereidingen voor een tweetal rapporten ter hand genomen.
Het eerste,dat betrekking had op de aard en de uniformiteit der te verstrekken
gegevens, hield zich bezig met het ontwerpen van een algemeen bruikbaar
systeem van landbouwboekhouding enkwam nog juist in Augustus 1944 gereed.1
Het tweede rapport, dat hierbij wordt aangeboden, diende zich bezig te
houden met:
A. De indeling van landbouwbedrijven naar landbouwgebieden, bedrijfstypen
en grootteklassen, alsmede de samenstelling der bedrijfsuitkomsten-statistiek
zelf;
B. Het gebruik van de gegevens der landbouwboekhouding als grondslag voor
bedrijfseconomisch onderzoek en de ontwikkeling van een daartoe geschikte
methode.
De werkzaamheden voor de samenstelling van dit rapport namen, vooral door
de tijdrovende omwerking van de bedrijfsuitkomsten-statistiek 1938/1939 als
model van de nieuwe indeling, aanzienlijk meer tijd in beslag en konden eerst
in deloop van 1947worden afgesloten.
De opzet en methodiek van het bedrijfseconomisch onderzoek, zoals die hier
zijn beschreven, zijn echter geheel ontwikkeld in het tijdvak voor de bevrijding,
dus voordat kennis kon worden genomen van hetgeen op dit gebied buiten het
bezette Europa, in het bijzonder in de V.S.A., in de laatste jaren was bereikt.
Het stemt tot voldoening, dat, voorzover tot nu toe kon worden nagegaan, de
ontwikkeling der inzichten elders zeer veel overeenkomst vertoont met hetgeen
hier te lande is verricht en dit voor ons geen nieuwe gezichtspunten oplevert.
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I. DE INDELING DER BEDRIJVEN EN DE SAMENSTELLING DER
BEDRIJFSUITKOMSTEN-STATISTIEK
1. Inleiding.
De maatregelen om de bedrijfsuitkomsten-statistiek beter dan tot dusverre aan
haar doel — het verschaffen van een overzicht van en inzicht in de economische
toestand van de verschillende vormen van het landbouwbedrijf in Nederland —
te doen beantwoorden, kunnen in twee groepen worden gesplitst.
De eerste groep heeft betrekking óp de vergelijkbaarheid van de gegevens, niet
alleen in het algemeen voor alle boekhoudbureaux, maar ook voor alle bedrijven
afzonderlijk. Grotendeels is dit een zuiver boekhoudkundige kwestie van uniformiteit in het rekeningenstelsel en het systeem van inventariswaardering. Hiervoor moge verwezen worden naar het desbetreffende rapport-Leenvaar. Er zijn
echter twee onderwerpen van andere aard, die hier nader besproken dienen te
worden. Het is namelijk zo, dat ook bij een uniform stelsel van rekeningen en
inventariswaardering wel vergelijkbaarheid van de gegevens van verschillende
bureaux wordt bereikt, maar nog niet volkomen die van de afzonderlijke bedrijven. Daartoe dienen nog de verschillen te worden gecorrigeerd, die hun oorzaak
vinden in:
a. het aandeel van de gezinsarbeid in de post loon,
b. deextra-inkomsten van deboer als eigenaar van zijn bedrijf.
ad. a.
Tot nu toe werd de post arbeidsloon berekend als het werkelijk in geld betaalde loon plus de waarde van emolumenten plus sociale lasten plus een bedrag
voor kost en inwoning voor meewerkende meerderjarige gezinsleden, aan wie
geen loon wordt uitgekeerd.
Het is duidelijk, dat hiermede, vooral op kleinere bedrijven, de gezinsarbeid
zeer onvolledig wordt gewaardeerd. Zowel de handenarbeid van boer en boerin,
als die der minderjarige gezinsleden, blijven buiten beschouwing, terwijl die der
meerderjarige gezinsleden onvolledig wordt gewaardeerd. Het in de bedrijfsuitkomsten vóórkomende loonbedrag van een geheel met vreemde krachten
werkend bedrijf zal dus aanzienlijk afwijken van dat op een overeenkomstig,
doch geheel door het gezin bewerkt, bedrijf met alle overgangen daartussen.
Voor het verkrijgen van vergelijkbare loonbedragen van ieder bedrijf moet
daarin dus een bedrag aan gewaardeerd loon worden opgenomen, berekend
alsof ook alle handenarbeid van boer en gezinsleden door betaalde krachten
was verricht.
ad b.

Het verschil in bedrijfsuitgaven tussen gepachte (de pachtsom) en eigen bedrijven (grond- en eigendomslasten + onderhoud, assurantie en afschrijving van
gebouwen) werd tot nu toe gecorrigeerd door, voor iedere groep van bedrijven
in de statistiek, de gemiddelde pacht over de gepachte oppervlakte als die voor
allebedrijven in die groep inte voeren.
In de eerste plaats is het de vraag in'hoeverre dit toelaatbaar is. De mogelijkheid bestaat, dat de zo berekende pacht allerminst een juist beeld geeft van het

ware gemiddelde van de betrokken groep, hetzij doordat zij slechts een gering,
althans niet representatief, deel van de totale oppervlakte betreft, hetzij doordat
voornamelijk bepaalde bedrijfsonderdelen gepacht worden (afgelegen grasland
door bedrijven op de Veluwe), hetzij door overwegende invloed van bijzondere
pachtverhoudingen (Groningen),enz. Bovendien heeft dezemethode het bezwaar,
dat voor de vergelijkbaarheid der individuele bedrijven de gemiddelde pacht
een onbruikbare grootheid is.
Deze moeilijkheden kunnen alle worden opgelost door voor ieder bedrijf (dus
ook eigen bedrijven) in de uitkomsten een (zo nodig gewaardeerd) bedrag aan
pacht op te nemen, gelijk aan de voor een zodanig bedrijf in het betrokken
gebied normale betaalde pacht.
Indien deze beide correcties worden aangebracht blijft als eindsaldo een (thans
eveneens vergelijkbaar geworden) bedrag over, dat de beloning van de boer als
ondernemer weergeeft (ondernemersloon + ondernemerspremie + winst).
De verdere in het rapport-Leentvaar vervatte voorstellen betreffen een nadere
differentatie van de financiële gegevens, vooral een onderverdeling van de post
opbrengst akkerbouwgewassen en een uitbreiding van de technische gegevens.
Deze bestonden tot nu toe slechts uit een opgave van de bedrijfsindeling naar
bouwland, grasland en tuingrond. Hiervoor in de plaats wordt een volledige
opgave van het bouwplan voorgesteld, alsmede van de samenstelling van de
veestapel.
Met behulp van deze gegevens kan het verband tussen de omvang der verschillende bedrijfsonderdelen en de daaruit verkregen bruto-inkomsten worden
nagegaan, hetgeen zowel voor het inzicht in de statistiek als voor het gebruik
van het materiaal voor bedrijfseconomisch onderzoek van zeer grote betekenis is.
De tweede groep van maatregelen ter verbetering van de bedrijfsuitkomstenstatistiek heeft geen betrekking op de gegevens zelf, maar op de groepering der
bedrijven. De invloed dezer maatregelen gaat dus aanzienlijk verder dan alleen
de bedrijfsuitkomstenstatistiek. De indeling der bedrijven vormt tevens de brug
tussen de statistiek en het met behulp van haar materiaal uit te voeren onderzoek. De statistiek heeft ten doel het overzicht teverschaffen van de economische
toestand van de verschillende groepen van vergelijkbare landbouwbedrijven en
het onderzoek dient zich verder op ieder dezer groepen te richten.
Het begrip vergelijkbaar is ten aanzien van landbouwbedrijven altijd relatief.
Vrijwel geen twee landbouwbedrijven zijn werkelijk volkomen vergelijkbaar. Zowel voor de statistiek als voor het onderzoek ishet echter nodig tot groeperingen
van enige omvang te komen.
Het is dan ook gebruikelijk de vergelijkbaarheid tot een aantal hoofdpunten te
beperken door een onderscheiding naar drie kenmerken: landbouwgebied,
bedrijfstype en grootteklasse. De mate van gradatie, die hierbij wordt toegepast,
bepaalt dan de vergelijkbaarheid der tot iedere groepering behorende'bedrijven.
Hoe meer gebieden, typen en grootteklassen er worden onderscheiden, hoe beter
de vergelijkbaarheid binnen iedere groep.
De sinds 1936gebezigde indeling maakte gebruik van:
1. 83 landbouwgebieden volgens de indeling van 1912,
2. 5 bedrijfstypen,
3. 6 grootteklassen.

In theorie kunnen de Nederlandse landbouwbedrijven dus i n 8 3 x 5 x 6 =
2490groepen worden onderscheiden. In depractijk isdit aantal echter aanzienlijk
kleiner, daar niet alle grootte-klassen en zeker niet alle typen in ieder gebied
vertegenwoordigd zijn. Bovendien isde verdeling niet gelijkmatig. In ieder gebied
omvatten slechts een of enkele typen en enkele grootte-klassen het overgrote
deel aller bedrijven.
Uit de met deze indeling opgedane ervaringen bleek, dat de vorm als zodanig
zeer goed voldeed, maar de nadere bepaling vde tekortkomingen had.
2. De landbouwgebieden.
Bij de indeling van 1912 is een landbouwgebied in principe gedefinieerd als
een gesloten geheel van bedrijven, die naar grondsoort, ligging, klimaat, enz., dus
naar geografisch bepaalde factoren, vergelijkbare mogelijkheden van bedrijfsvoering hebben. Dit principe is echter in vele gevallen zeer onvolledig verwezenlijkt. Deels was en is dit onvermijdelijk, omdat op een betrekkelijk kleine
oppervlakte soms nog zeer veel verscheidenheid, b.v. in grondsoort, voorkomt,
die moeilijk of niet kan worden begrensd. Bovendien strekken in deze gevallen
de bedrijven zich vaak over die verscheidenheid heen uit (omvatten dus meer
grondsoorten), waardoor het trekken van grenzen weinig of geen zin zou hebben,daar het bedrijf nu eenmaalde kleinste eenheid is.
Het merendeel der onjuistheden in de gebiedsindeling wordt echter veroorzaakt, doordat de grenzen der gebieden aan die der provincies en gemeenten
werden gebonden.
Een volkomen homogeen gebied, waar een provinciegrens door heen loopt
(Veenkoloniën, Gelderse Vallei) moest in tweeën worden gesplitst. Daarentegen
moest een gemeente, die uit twee, landbouwkundig zeer verschillende, delen
bestaat, in zijn geheel tot een gebied gerekend worden (de Hondsruggemeenten,
Friesland).
Ten slotte werden in enkele gevallen op grond van historische overwegingen
gebiedsgrenzen aangenomen, die landbouwkundig niet juist waren (bijv. zuidelijke en oostelijke zandgronden van Brabant, weidegebied van Overijssel).
Afgezien van de laatst bedoelde gevallen is een betere indeling der landbouwgebieden slechts mogelijk, wanneer daarvoor de provincies en gemeenten als
eenheden worden losgelaten. In verband met de wijze van verzamelen en verwerken van vele andere gegevens, waarvan statistieken volgens de landbouwgebieden worden opgesteld, stuitte dit op grote moeilijkheden. Nader overleg
met de betrokken instantie: het Centraal Bureau van de Statistiek, leidde echter
tot het verheugend resultaat, dat in principe de mogelijkheid tot het samenvoegen van delen van meer provincies en het splitsen van gemeenten werd opengesteld. Ieder gebruik dezer mogelijkheid vereist echter een dubbele codering der
gegevens, en dus veel extra werk, daar ook het samenstellen van statistieken
volgens provincies en gemeenten mogelijk moet blijven.
Vooral het splitsen van gemeenten dient dus beperkt te worden tot gevallen,
waarbij oppervlakten van belang betrokken zijn.
Volgens de hier genoemde overwegingen is nu een nieuwe indeling in 51
landbouwgebieden opgesteld, die zich van de oude onderscheidt door:
10'

a. meer nauwkeurige begrenzing van bestaande gebieden, voor zover deze inderdaad een agronomisch geheel vormen,
b. samenvoeging van de in meer provincies gelegen delen van hetgeen eigenlijk
één gebied is,
c. herziening van om historische of andere redenen minder juiste gebiedsgrenzen,
d. splitsing van gebieden, die geen agronomisch geheel vormen, voor zover dit
practisch uitvoerbaar is.
Deze indeling is bij Ministerieel Besluit vastgesteld volgens de in de bijlage
van dit rapport opgenomen gemeentenlijst en is met ingang van Mei 1947 als
zodanig in de plaats getreden van de indeling van 1912. Een beschrijving der
landbouwgebieden aan de hand van karakteriserend cijfermateriaal, zoals die het
laatst heeft plaats gehad in 19301, zal worden samengesteld zodra de uitkomsten van de Inventarisatie Mei 1947beschikbaar zijn.
Op deze plaats moge daarom worden volstaan met de beschrijving van de
hoofdpunten, waarop de nieuwe gebiedsindeling van de vorige afwijkt.
In de provincie Groningen is de Centrale Bouwstreek tot een ander, nieuw,
gebied gemaakt, omvattende de roodoorn-kleigronden van Oost-Midden-Groningen, die vroeger deels in de N. Bouwstreek, in het Klein-Oldambt, het N. deel
van Slochteren en het Z. deel van de oude Centrale Bouwstreek lagen. Het
overige deel van de oude Centrale Bouwstreek is, gezien de overeenkomst in
grondsoort, bij de Centrale Weidestreek gevoegd.
De Woldstreek is beter begrensd door er delen der omliggende gemeenten
bij te voegen, evenals het Oud-Oldambt. De Veenkoloniën zijn met de aansluitende delen van de Drenthse Hondsruggemeenten tot één gebied verenigd, waarbij ook hetW. deelvan Onstwedde isgevoegd.
Het Goorecht is bij het Drenthse zandgebied gevoegd en het N. en Z. Westerkwartier bij de aansluitende delen van Friesland: Bouwstreek en Wouden.
In de provincie Friesland zijn de bestaande gebieden beter begrensd door
gemeenten te splitsen.
Gaasterland istot een afzonderlijk gebied gemaakt samen met Steenwijkerwold
en het land van Vollenhove; de Veenweidestreek is uitgebreid met het aansluitende stuk van dekopvan Overijssel.
In de provincie Drenthe is het zandgebied in het Oosten beter begrensd met
de aansluitende delen van de Hondsruggemeenten en uitgebreid met deN. en een
deel van de Z. Randgemeenten.
De Z. Randgemeenten zijn verder verdeeld in het hoogveengebied, dat met
Smilde en omgeving en het veengedeelte van Overijssel tot één gebied is gemaakt
en het lage zandgebied, dat met het aansluitende deel van Overijssel is samengevoegd.
In de provincie Overijssel is het oude Weidegebied ontleed in de hoge delen
van Steenwijkerwold en Vollenhove, het nieuwe veenpoldergebied van Giethoorn,
het bij het Z.W. van Drenthe aansluitende gebied van Staphorst en Nieuw
Leusen, het lage weidegebied tegen Friesland aan en het nieuwe gebied de
IJsseldelta.
Het oude Zand- enVeengebied iszogoedmogelijk verdeeld inhetveengedeelte,
1
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dat bij Drenthe aansluit en het zandgedeelte dat bij het Zandgebied is gevoegd.
De Ysselstreek is in zijn geheel beter begrensd door gemeenten te splitsen.
In de provincie Gelderland is de gehele Veluwe met de aangrenzende zandgronden van Utrecht en het Gooi tot het Centrale Zandgebied gemaakt.
In feite had de Centrale Veluwe met de grote ontginningsbedrljven hieruit
gelicht moeten worden, maar het beperkte landbouwkundige belang hiervan
woog niet op tegen de zeer grote moeilijkheden bij de splitsing der vele betrokken gemeenten.
De Lijmers is uitgebreid met de gemeenten Ubbergen en Millingen en de aansluitende gemeenten van Ysselstreek en Graafschap, die zeer moeilijk te splitsen
waren, doch landbouwkundig overwegend bij de Lijmers behoren. Het Rijk van
Nijmegen is met de aansluitende gemeenten van Noord-Limburg tot één gebied
gemaakt.
Het O. deel van de Tielerwaard is met de Betuwe verenigd en het W. deel is
met de Vijfherenlanden en het gemengde kleigebied van Utrecht tot het Centrale
Rivierkleigebied gemaakt.
De Bommelerwaard is met het Land van Heusden en Altena verenigd en het
Land van Maas en Waal vormt met de Brabantse Maaskant het nieuwe Maasen Waalgebied.
In de provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland zijn het Noord-Westelijk
weidegebied van Utrecht met 't Gein, het weidegedeelte van de Meerlanden en
dat van het Noordelijk klei- en veengebied in Zuid-Holland en Rijnland verenigd tot het Hollands Veenweidegebieid, evenals de Lopikerwaard, het Land van
Gouda en Woerden, de Krimpenerwaard en de Alblasserwaard tot het Hollands
Kleiweidegebied.
In Noord-Holland zijn verder Noordelijk West-Friesland en Geestmerambacht
samengevoegd en is het Middengewest verdeeld in het veenweidegebied Waterland en de droogmakerijen, die met de Meerlanden en de Rijn-, Delf- en Schielandse Droogmakerijen verenigd zijn tot de Hollandse Droogmakerijen. De juiste
begrenzing van dit gebied maakte het splitsen van vele gemeenten noodzakelijk.
De Zuidelijke duinstreek is met de Bollen- en Weidestreek in Zuid-Holland en
het Westland samengevoegd.
In deprovincie Zeeland zijn, evenals op Goeree,dezandgebieden afgescheiden.
Van een verdere splitsing, de lage gedeelten:Midden-Schouwen, Midden-Tholen,
Ierseker Moer, de Poel ten Zuiden van Goes, enz., tegenover de hogere kleipolders, moest worden afgezien door het grote aantal te splitsen gemeenten en de
vaak zeer moeilijke grensbepaling. Bovendien liggen vele bedrijven op beide
gronden, hetgeen de splitsing weer een groot deel van haar effect zou ontnemen.
Teneinde toch een nader overzicht te behouden is voor de samenvoeging van
de Zuid-Hollandse eilanden, Zeeland en de Noord-Westelijke zeekleigronden
van Brabant tot het Zuidwestelijk Zeekleigebied de bestaande indeling als onderverdeling gehandhaafd.
In de provincie Noord-Brabant zijn de Westelijke zandgronden uitgebreid met
het W. deel van de Zuidelijke en Oostelijke Zandgronden, die daarbij naar
karakter geheel aansluiten.
Ook de Meijerij is uitgebreid met het aansluitende deel bij Eindhoven. Van
de gemeenten in het Land van Cuyk is het W. zandgedeelte afgesplitst en bij
de aansluitende Zuidelijke en Oostelijke Zandgronden gevoegd.
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Het grensgebied van zand, zee- en rivierklei van de Langstraat kon zonder
gemeenten te splitsen worden afgescheiden, hetgeen dan ook is gedaan.
In de provincie Limburg ten slotte is de grens van het lössgebied naar het
zuiden verschoven tot Sittard en het steile gebied in het Z.O. tot een afzonderlijk Land van Gulpen gemaakt.
Bij de groepering der landbouwgebieden zijn twee nieuwe groepen ingevoerd:
de Lössgronden, teneinde Zuid-Limburg van de Rivierkleigronden te onderscheiden, en de Duingronden, teneinde deze alluviale zandgebieden, die tot nu toe
bij de Weidestreken en de Tuinbouwgebieden werden gerekend, daarvan te
onderscheiden.
De groep Tuinbouwgebieden is vervallen. De spreiding van de tuinbouw over
het gehele land is langzamerhand van dien aard geworden, dat de beperking
van tuinbouwgebieden tot die achter de duinen en in Westfriesland weinig zin
meer heeft. Het merendeel der vroeger hieronder gerekende gebieden: Zuidelijke
Duinstreék, Bollen- en Weidestreek, Westland (thans Zuidelijke Duinstreek)
vallen nu onder de Duingronden.
Drechterland en Geestmerambacht (nu Westfriesland) zijn overeenkomstig
het oude gebied N. Westfriesland ingedeeld bij de Weidestreken.
Deze verdwijning der tuinbouwgebieden betekent allerminst, dat zij onbelangrijk te achten zouden zijn. In hun huidige vorm zijn zij echter te onvolledig om
een afzonderlijk bestaan te rechtvaardigen en een meer volledige indeling is,
althans in het kader van die in landbouwgebieden, onuitvoerbaar. Het verdient
echter zeer zeker aanbeveling de tuinbouwgebieden in ons land op overeenkomstige wijze als, doch naast, de landbouwgebieden te formeren en tot onderwerp
ener afzonderlijke statistiek voor de tuinbouw te maken.
3. De bedrijfstypen.
Bij de tot nu toe gebruikelijke bedrijfstypenindeling worden vijf typen onderscheiden:
zuiver akkerbouw, overwegend akkerbouw, gemengd bedrijf, overwegend veeteelt en zuiver veeteelt.
De onderscheiding geschiedt naar de mate, waarin bouw- en grasland naast
elkaar op het bedrijf voorkomen met als maatstaf het % van de totale oppervlakte cultuurgrond van het bedrijf. Zo wordt het zuiver akkerbouwtype gedefinieerd als het type van die bedrijven, die 90% of meer van hun cultuurgrond
in bouwland hebben enzo verder resp.70—90%, 30—70%, 10—30% en minder dan 10%.
Bij een indeling naar bedrijfstypen in economisch opzicht, zoals die voor de
bedrijfsuitkomstenstatistiek dient te zijn, gaat het echter niet om de aard van
het grondgebruik als zodanig, maar om de richting van de bedrijfsvoering, dus
om de aard der uiteindelijk voortgebrachte producten. Een veeteeltbedrijf is een
bedrijf dat veeteeltproducten voortbrengt en of het dit nu met behulp van bouwland of van grasland doet is van ondergeschikt belang. De tot nu toe gebezigde
indeling is dus alleen dan juist, indien de bouwland-graslandverhouding van een
bedrijf bepalend is voor de aard van de uiteindelijke productie. M.a.w. indien
een bedrijf met meer dan 90% bouwland alleen akkerbouwproducten voortbrengt en minder bouwland (dus meer grasland) evenredig gepaard gaat met
eentoenemend aandeel van deveehouderij indetotale productie.
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In de practijk blijkt echter wel, dat dit verband in vele gevallen verre van
evenredig is of zelfs geheel ontbreekt. Bij nadere beschouwing zijn deze gevallen
alle terug te voeren op een viertal principiëele tekortkomingen van de bestaande
indeling.
In de eerste plaats heeft de'kwaliteitvan het graslandgroteinvloed. Er zijn vele
bedrijven met meer dan 10resp. 30% grasland, vooral in het Zuidwestelijk zeekleigebied,waarvan dekwaliteitzeer matig of slechtis (demoeren).
De betekenis van dit grasland voor de bedrijfsvoering staat gelijk met die op
bedrijven met minder dan 10 resp. 3 0 % , maar goed, grasland. De betrokken
bedrijven behoren volkomen in het type zuiver resp. overwegend akkerbouw
thuis, maar worden door hun oppervlakte grasland in het type overwegend
akkerbouw resp. gemengd bedrijf gedwongen.
Een tweede bezwaar is, dat voor de bepaling van de oppervlakteverhouding
slechts met het blijvend grasland wordt gerekend. Er zijn echter vele bedrijven,
die daarnaast nog kunstweide en (of) groenvoeders hebben en wier bedrijfstype
in feite meer in de veeteeltrichting ligt dan uit de oppervlakte blijvend grasland
alleen valt af te leiden. Men kan dit bovendien ook zo stellen, dat deoppervlakteverhouding in feite anders is en zou moeten worden bepaald alsbouwland minus
kunstweide en groenvoeders. Hoewel deze maatstaf beter is dan de bestaande,
heeft zij ook bezwaren, die haar voor algemeen gebruik ongeschikt maken. Deze
bezwaren houden verband met de verschillen in productie van kunstweide en
groenvoeders en ook methet gebruik: voederwinning, zaadwinning en organische
bemesting. De oppervlakte is daardoor geen grootheid, waarvan evenredigheid
met dematevan veeteeltproductie kan worden verwacht.
Het derde bezwaar tegen de bestaande type-indeling is het belangrijkste. Op
het merendeel der Nederlandse landbouwbedrijven wordt een deel van de
productie van de eigen akkerbouw in eigen bedrijf vervoederd. In de uiteindelijke
productie is het aandeel van de akkerbouw dus geringer dan naar de oppervlakteverhouding mocht worden verwacht en het aandeel van de veeteelt groter. Dit
verschijnsel komt in zeer verschillende mate voor. Het uiterste zijn bedrijven,
vrijwel uitsluitend in Limburg, met meer dan 9 0 % bouwland, waarvan de
productie (nog afgezien van kunstweide en groenvoeders, dus de granen, hakvruchten, enz.) vrijwel geheel in eigen bedrijf wordt vervoederd. Gedurende de
oorlog en ook thans nog is het bestaan van deze gevallen en eigenlijk van het
gehele verschijnsel gedeeltelijk onmogelijk gemaakt door de verplichte levering
van akkerbouwproducten. Bij de terugkeer van meer normale tijden zal de vooroorlogse toestand zich echter snel herstellen, zij het wellicht niet in volle omvang (uitbreiding pootgoedverbouw) of in iets andere vorm (meer kunstweiden).
Aard en omvang van het hier beschreven bezwaar kunnen prachtig worden
voorgesteld'aan de hand van de gegevens der bestaande bedrijfsuitkomstenstatistiek, b.v. die van 1938—1939. Zo geeft deze statistiek voor Noord-Limburg 28
„zuiver akkerbouwbedrijven" met gemiddeld 13.40ha bouwland en 0.60 ha grasland (d.i. ruim 95% bouwland) en in totaal ƒ 1454.74 bruto inkomsten uit
akkerbouw, tegenover ƒ 1683,08 uit veeteéltproducten. De akkerbouwopbrengst
van gemiddeld nog geen ƒ 110,—per ha bouwland geeft reeds aan, dat een groot
deel der akkerbouwproducten vervoederd wordt. Gezien de cijfers behoren deze
bedrijven kennelijk tot het type gemengd bedrijf. Het uiterste komt in enkele
gevallen voor in Zuid-Limburg, b.v. een bedrijf van 4.92 ha geheel bouwland
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met ƒ27,50 inkomsten uit akkerbouw (ruim ƒ5,50 per ha) en ƒ2328,95 uit
veeteelt.
Zo'n bedrijf is met de typering overwegend veeteelt nog voorzichtig beoordeeld,het ligt vlak tegen zuiver veeteelt aan.
Iets minder opvallend, maar over veel meer bedrijven, bestaat het verschijnsel
ook voor, volgens de huidige indeling, overwegend akkerbouw- en gemengde
bedrijven. Voor de eerste, dus de bedrijven met 10—30% grasland, vooraf in
Brabant en Limburg, voor de laatste, dus de bedrijven met 30—70% grasland,
in alle zandgebieden.
De statistiek geeft voor de zuidelijke en oostelijke zandgronden van NoordBrabant in 1938—1939 38 overwegend akkerbouwbedrijven met gemiddeld
9.85 ha bouwland, 3.21 ha grasland (bijna 25%), ƒ881,01 bruto inkomsten uit
akkerbouw (bijna ƒ90,— per ha bouwland) en ƒ2786,68 uit veeteelt. In NoordLimburg waren 226 bedrijven met gemiddeld 10.23 ha bouwland, 2.92 ha grasland (ruim 22%), ƒ797,81 bruto inkomsten uit akkerbouw (bijna ƒ80,— per
ha bouwland) en ƒ 3250,65 uit veeteelt.
Gezien deze cijfers behoren de meeste van deze bedrijven dus eigenlijk tot
het gemengde type. Daar de gemiddelde akkerbouwopbrengst niethoog is,zullen
er verschillende bedrijven zijn met een zeer geringe akkerbouwopbrengst, die,
behoudens gevallen van misoogst e.d., zelfs meer een overwegend veeteeltkarakter hebben.
Onder de, naar oppervlakteverhouding, gemengde bedrijven zijn er in alle
zandgebieden, die,evenalshierboven isaangegeven, eigenlijk overwegend veeteeltbedrijven zijn. Zeer sterk is dit merkbaar in het zandgebied van Overijssel en
inde Graafschap, waar vrijwel allebedrijven hieronder vallen.
Zo geeft de statistiek voor het zandgebied in Overijssel 222 bedrijven met
gemiddeld 4.89 ha bouwland en 8.49 ha grasland (bijna 65% ) . Dit dicht tegen
de grens (70%) gelegen gemiddelde is op zichzelf al een teken, dat er iets „aan
de hand" is. De inkomsten waren verder gemiddeld ƒ 194,35 bruto inkomsten
uit akkerbouw (bijna ƒ40,— per ha bouwland) en ƒ3529,76 uk veeteelt. In de
Graafschap waren 195 bedrijven met gemiddeld 5.35 ha bouwland, 7.77 ha
grasland (bijna 60% ) , ƒ224,25 bruto inkomsten uit akkerbouw (ruim ƒ40,—
per ha bouwland) en ƒ 3857,86 uit veeteelt.
De drie tot nu toe besproken bezwaren hebben alle betrekking op gevallen,
waarin de betekenis van het grasland (het eerste) of van het bouwland (tweede
en derde) voor de uiteindelijke productie geringer is, dan op grond van de
oppervlakte mocht worden verwacht.
Het omgekeerde komt echter ook voor. Onder de bedrijven met 10—30%
bouwland zijn er een aantal, vooral in de Friese Bouwstreek en in Zuid-Limburg,
waar de akkerbouw vrijwel zonder verband met de veehouderij en zeer intensief
gedreven wordt. Het bedrijf heeft dan niet het karakter overwegend veeteek,
maar dat van het gemengde type.
De 15 overwegend veeteeltbedrijven uit de Friese Bouwstreek in de statistiek
van 1938—1939 b.v. hadden gemiddeld 7.47 ha bouwland (ruim 23% ) ,24.33ha
grasland, ƒ2444,48 bruto-inkomsten uit akkerbouw (ruim ƒ327,—per ha bouwland) en ƒ7600,64 uit veeteeltproducten.
Het geval, dat de betekenis van de veeteelt naar verhouding uitgaat boven de
oppervlakte grasland, valt in de practijk vrijwel steeds samen met het gebruik
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van bouwland ten dienste van de veehouderij. Dit behoeft echter geen eigen
bouwland te zijn. Ook met aankoop van voedermiddelen, voortgebracht op
andere bedrijven in binnen- en vooral buitenland (voedergraan uit Amerika,
enz.) kan een zodanige situatie worden bereikt. De afzet van veeteeltproducten
is dus geen maatstaf voor de productierichting van het eigen bedrijf, wel die
van akkerbouwproducten.
In de bovenstaande voorbeelden blijkt dit in verschillende gevallen ook duidelijk. In het laatste b.v. is de afzet van akkerbouwproducten ruim ƒ 327,— per
ha bouwland, die van veeteeltproducten ruim ƒ312,—per ha grasland, dus bijna
even groot. Dit laatste bedrag wordt echter bereikt door een aankoop van veevoeder van bijna ƒ62,— per ha grasland. Aan „zuivere" veeteeltproductie
resteert dan ƒ250,— per ha grasland. Nu is dit nog een zwak voorbeeld, daar
op deze bedrijven vrijwel geen varkens- en pluimveehouderij voorkomt en de
rundveehouderij betrekkelijk extensief gedreven wordt. Naarmate de intensiteit
van de veehouderij toeneemt, stijgt de hoeveelheid aangekocht voeder en wordt
het verband tussen veehouderij-producten en grasland dus geringer, ook als een
eventueel aandeel van de eigen akkerbouwproductie in rekening gebracht
wordt.
Bij de beoordeling van de richting van de bedrijfsvoering op grond van de
totale productie moet hiermede ernstig rekening worden gehouden.
Er zijn nl. bedrijven, waar de akkerbouwopbrengst verre in het niet zinkt bij
die van de veehouderij, terwijl het eigenlijk toch nog gemengde bedrijven zijn.
Dit zijn dan bedrijven met een, althans deels, zelfstandige akkerbouw, maar
een zeer intensieve veehouderij, met behulp van veel aangekocht voeder. Veel
komen deze bedrijven echter niet voor. In het algemeen vereist het gebruik van
veel aangekocht voeder op deze bedrijven ook het gebruik van veel eigen akkerbouwproducten als ruwvoeder, zodat er voor een zelfstandige akkerbouw geen
plaats is.
Samenvattend komen de vier besproken bezwaren tegen een bedrijfstype-indeling volgens bouwland-graslandverdeling dus voort uit:
1'. Verschillen in kwaliteit van de grond, waardoor aan het grasland (naar de
oppervlakte gerekend) een te grote betekenis kan worden toegekend.
2. Gebruik van bouwland als tijdelijk grasland.
3. Gebruik van akkerbouwproducten, dus van bouwland, ten dienste van de
veeehouderij.
4. Verschillen in samenhang tussen de exploitatie van bouw- en grasland, waardoor in sommige gevallen aan het bouwland (naar oppervlakte gerekend) een
te geringe betekenis wordt toegekend.
Het bovenstaande laat geen twijfel, dat voor een indeling der Nederlandse
landbouwbedrijven volgens bedrijfstypën de bouwland-graslandverdeling een
weinig geschikte maatstaf is. Voor ieder der gebezigde typen zuiver akkerbouw,
overwegend akkerbouw en gemengd bedrijf worden de voor dat type karakteristieke bedrijven vermengd met bedrijven, die meer in de veeteeltrichting liggen
tot overwegend veeteelt-, in enkele gevallen zelfs vrijwel zuiver veeteeltbedrijven,
toe (althans in tijden zonder verplichte levering van akkerbouwproducten).
In veel geringere omvang bestaat hetzelfde verschijnsel ook in omgekeerde
richting, daar de voor het bedrijfstype overwegend veeteelt karakteristieke
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bedrijven, in sommige gevallen vermengd worden met bedrijven, die duidelijk
een gemengd karakter dragen.
Het is dus noodzakelijk om het begrip bedrijfstype op een nieuwe grondslag
te plaatsen.
De aangewezen oplossing daartoe is om, evenals bij typenindeling van alle
andere bedrijven reeds geschiedt, hiervoor een onderscheiding naar de uiteindelijke productie door te voeren. Deze toch is voor de bepaling van het bedrijfstype in economisch opzicht van beslissend belang als maatstaf voor de richting
der bedrijfsvoering. De aard van het grondgebruik, die als onderscheiding uiteraard meer op de primaire productie (als een der maatstaven voor de wijze van
bedrijfsvoering) gericht is, is daarbij van betekenis ter nadere bepaling van
overigens gelijkgerichte bedrijfstypen.
De uiteindelijke productie als grondslag voor bedrijfstypenindeling biedt,
gezien de enorme spreiding in aard, wijze en intensiteit der productie, vrijwel
onbeperkte mogelijkheden tot onderscheiding. Het aanvaarden van deze grondslag als die voor een nieuwe bedrijfstypenindeling, vereist dan ook voor alles de
oplossing van de vraag hoeveel typen er moeten worden onderscheiden. Men kan
zich daarbij bepalen tot het minimum van drie typen: akkerbouw-, gemengdeen veeteeltbedrijven, of vijf, door de overgangsvormen van zuiver akkerbouw en
veeteelt naar gemengd bedrijf tot afzonderlijke „overwegende" typen te maken.
Men kan echter ook verder gaan en binnen ieder dezer hoofdtypen nog onderverdelingen maken, van eenvoudige af tot zeer vergaande toe. Hierin kan een
zeker systeem gebracht worden door het invoeren van een trapsgewijze onderverdeling. De indeling wordt dan zo, dat ieder der 3 resp. 5 hoofdtypen in een
aantal typen wordt onderverdeeld, ieder van deze weer in een aantal ondertypen, enz.
De vraag naar het aantal typen, dat moet worden onderscheiden kan nu ook
worden gesteld als die naar het aantal trappen. In deze vorm sluit de vraag beter
aan bij net voorkomen van bedrijfstypen in de practijk en kan dus aanzienlijk
gemakkelijker worden beantwoord, waartoe met een beschouwing over drie
trappen kan worden volstaan. Ter vermijding van verwarring en in aansluiting
op de bestaande indeling zullen de 3 resp. 5 typen, die volgens de hoofdrichting
van de bedrijfsvoering (akkerbouw-veeteelt) kunnen worden onderscheiden,
verder ook als bedrijfstypen worden aangeduid, de eerste onderverdeling daarvan
naar voor de bedrijfsvoering karakteristieke producten of groepen van producten
als die naar bedrijfsvormen en de verdere onderverdelingen daar weer van als
die naar bedrijfswijzen.
De verhoudingen liggen in de practijk nu als volgt. Wanneer men spreekt over
een bepaald bedrijfstype in een bepaald landbouwgebied, dan steltmenzich daarbij in vele gevallen onmiddellijk een beeld voor ogen van één (in sommige gebieden enkele) nadere bepalingen vandat bedrijfstype, diedekarakteristieke bedrijfsvorm ervan voor dat gebied is, waartoe het merendeel der bedrijven van het
betrokken type behoort. Andere vormen van hetzelfde bedrijfstype zijn in zo'n
gebied van geringe betekenis en omvatten ieder dan ook slechtsweinig bedrijven.
In de meeste gevallen zijn deze, in een bepaald gebied onbelangrijke, vormen
van een bedrijfstype in andere gebieden juist de karakteristieke vormen ervan.
Over het gehele land gerekend, valt een bedrijfstype dus uiteen in een aantal
duidelijk van elkaar te onderscheiden bedrijfsvormen, waarvan er in ieder landEconomisch onderzoek 2
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bouwgebied slechts één, zelden enkele, van belang is resp. zijn. Er bestaat daardoor een zeker verband tussen landbouwgebied en bedrijfstype in dien zin, dat
een bedrijfstype in een landbouwgebied eigenlijk door één, zelden enkele, der
vormen van dat bedrijfstype wordt bepaald. Anders gezegd, een bedrijfstype in
eenlandbouwgebied ismeestalinfeite slechtseen dervormen ervan.
Deze stelling kan voor ieder bedrijfstype aan de hand van de pracfijk nader
worden ontwikkeld.
De meest sprekende voorbeelden komen voor bij de bedrijfstypen zuiver
akkerbouw en zuiver veeteelt.
Zo wordt het zuiver akkerbouwbedrijf in de Noord-Groninger kleigebieden
gekarakteriseerd door de bedrijfsvorm overwegend graanbedrijf, in het Oldambt
door het granen-handelsgewassen bedrijf, in de veenkoloniën ca. door het aardappel-graanbedrijf, in de Friese kleibouwstreek door het overwegend hakvruchtenbedrijf, in het Zuidwestelijk zeekleigebied door het granen-hakvruchtenbedrijf, enz.
Het bedrijfstype zuiver veeteeltbedrijf in de Noordelijke weidegebieden „is"
het industrie-melkbedrijf met rundveefokkerij. Hetzelfde type in de Westelijke
weidegebieden is een der weinige gevallen van het voorkomen van meer belangrijke bedrijfsvormen naast elkaar. De oorzaak hiervan is de invloed die de afzet
van het product melk voor zuivelindustrie of consumptie heeft op de wijze van
bedrijfsvoering. In deze gebieden heeft men het industrie-melkbedrijf naast het
consumptiemelkbedrijf, beide met varkenshouderij. Vooral in het Hollands kleiweidegebied komt als derde belangrijke vorm nog het kaasbedrijf met varkenshouderij voor.
De vormen van het bedrijfstype overwegend akkerbouw komen, wat de akkerbouwsector betreft, geheel overeen met het zuiver akkerbouwbedrijf in de betrokken gebieden. Deveeteeltsector betreft vrijwel uitsluitend rundveehouderij met
onderscheid naar vlees- en melkproductie. In de Noordelijke akkerbouwgebieden „is" het overwegend akkerbouwbedrijf de voor het betrokken gebied karakteristieke zuivere akkerbouwvorm met melkveehouderij. Op de Z.-Hollandse en
Zeeuwse Eilanden met grotecentra of verbinding daarmede:IJsselmonde,VoornePutten, Hoekse waard, Dordtse waard en Walcheren, en in het Brabants zeekleigebied zijn in het overwegend akkerbouwbedrijf naast de akkerbouw melken mestveehouderij beide van belang. In de overige delen van het Zuidwestelijk
zeekleigebied: Goeree-Overflakkee, de Zeeuwse eilanden behalve Walcheren, en
Vlaanderen is de veeteelt overwegend mestveehouderij.
Bij het gemengde bedrijf moet onderscheid gemaakt worden tussen de zeekleigebieden en elders. In de zeekleigebieden komt de akkerbouw op de gemengde
bedrijven sterk overeen met die op de zuiver en overwegend akkerbouwbedrijven
met daarnaast een betrekkelijk zelfstandige (vnl. rund-)veehouderij. Er is hier
dus, evenals bij overwegend akkerbouw, een bij het zuiver akkerbouwtype aansluitende spreiding in bedrijfsvormen.
In de andere gebieden draagt het gemengde bedrijf een betrekkelijk uniform
karakter, zowel wat de akkerbouw, als wat de veehouderij betreft.
Er is alleen enig onderscheid naar de grondsoort, vnl. door de invloed daarvan op de akkerbouw, waardoor hier eigenlijk slechts twee bedrijfsvormen bestaan: het gemengde bedrijf op de rivierklei- en lössgronden met een betrekke18

lijk veelzijdige akkerbouw en dat op de zand- en veengronden met rogge, haver,
bieten en aardappelen.
Essentiële verschillen tussen deze beide bedrijfsvormen en die in de zeekleigebieden zijn verder nog, dat in de eerste de akkerbouw deels in dienst staat
van de veehouderij, daar een deel der akkerbouwhoofdproducten in eigen bedrijf
wordt vervoederd, en de veehouderij er veelzijdiger is, daar naast rundvee- ook
varkens- en pluimveehouderij van belang zijn. Bij de zand- en veenvorm is dit
in sterkere mate het geval dan op de rivierklei- en lössvorm. Bij de laatste is
verder de fruitteelt van betekenis.
Het overwegend veeteelttype ten slotte draagt een nog meer uniform karakter dan het gemengde bedrijf. Evenals bij het gemengde bedrijf komen ook bij
het overwegend veeteeltbedrijf akkerbouw en veeteelt op hetzelfde bedrijf voor.
In tegenstelling tot het gemengde 'bedrijf, waar nog een belangrijk deel van de
akkerbouw op afzet der producten als zodanig gericht is, staat bij het overwegend veeteeltbedrijf de akkerbouw geheel of vrijwel geheel in dienst van de
veehouderij en wordt slechts een eventueel overschot aan akkerbouwproducten,
althans een gering deel ervan, als zodanig afgezet.
Verschil in bedrijfsvorm bestaat voor dit type in het algemeen slechts tussen
groepen van landbouwgebieden op dezelfde wijze als voor het gemengde
bedrijf. Er is dus de vorm rundvee-, varkens- en pluimveehouderij met veelzijdige
akkerbouw op de rivierklei- en lössgronden en met rogge-haver-hakvruchtenakkerbouw op de zand- en veengronden, waarvan de laatste verreweg de belangrijkste is. De uitzondering vormt het overwegend veeteeltbedrijf in de weidegebieden en de Friese kleibouwstreek. Dit onderscheidt zich van de zuivere
veeteeltbedrijven in die gebieden slechts doordat de voederwinning niet alleen
via weidebouw, maar ook via enige akkerbouw geschiedt. Voor de overwegend
veeteeltbedrijven in deze gebieden bestaat dus dezelfde spreiding in karakteristieke bedrijfsvormen als voor de zuiver veeteeltbedrijven.
Het bovenstaande kan als volgt worden samengevat. Bij de onderverdeling
van bedrijfstypen in bedrijfsvormen volgens de karakteristieke producten ontstaan in het zuiver en overwegend akkerbouwtype en in het zuiver veeteelttype
een aantal vormen, die ieder in een bepaald landbouwgebied of enkele gebieden
overheersend zijn. Voor het gemengde bedrijfstype in de zeekleigebieden en het
overwegend veetéelttype in de weidegebieden geldt hetzelfde. In enkele der
Westelijke weidegebieden zijn meer bedrijfsvormen naast elkaar van belang.
Het gemengde en overwegend veeteelttype in de overige gebieden hebben
slechts enkele bedrijfsvormen, die ieder in een of enkele gehele groepen van
landbouwgebieden overheersend zijn.
Verdere onderverdeling van iedere bedrijfsvorm in bedrijfswijzen kan geschieden op grond van quantitatieve verschillen in productie, waardoor groeperingen
ontstaan als aardappel graanbedrijf met meer resp. minder dan 1U aardappelen,
extensief resp. intensief industriemelkbedrijf met fokkerij, kaas-consumptiemelkbedrijf met weinig varkenshouderij, enz. Ook kan een onderscheiding worden
ingevoerd naar de interne productieverhoudingen, hetgeen vooral voor de gemengde en overwegend veeteeltbedrijven van belang is. Er ontstaan dan groeperingen als: gemengd rivierkleibedrijf met meer dan 50% bouwland, waarvan
bijv. ca. 15% of ca. 50% der akkerbouwproducten in eigen bedrijf blijft; over19

wegend veeteeltbedrijf met minder dan 20% bouwland (overwegend groenvoeder-, resp. graanbouw) enz.
In tegenstelling tot de bedrijfsvormen zijn de bedrijfswijzen geen groeperingen,
die voor een of meer landbouwgebieden karakteristiek zijn. Daar de bedrijfsvorm in het algemeen deze eigenschap 'heeft, is het uiteraard niet wel mogelijk
hieruit nog eens een groepering te lichten, die „nog karakteristieker" is. De
indeling in bedrijfswijzen is er dan ook meer op gericht, de verschillende van
belang zijnde mogelijkheden van bedrijfsvoering binnen een bedrijfsvorm nader
te onderscheiden.
De toepassing dezer indeling in bedrijfstypen, -vormen en -wijzen op de
bedrijven in een landbouwgebied heeft in het algemeen het volgende verloop.
Bij gebruik van 5 bedrijfstypen komen per landbouwgebied zelden meer dan
1 à 3 dezer typen voor. Uitzonderingen zijn de zeekleigebieden Friese Bouwstreek, Groninger Centrale Weidestreek en Hollandse Droogmakerijen, waar
bouw- en weidebedrijven met de tussenliggende typen naast elkaar in belangrijke
mate voorkomen, en de hoogveengebieden, waar op de onafgegraven gedeelten
de weidebouw overheerst. Binnen ieder dezer typen is meestal slechts één bedrijfsvorm van belang, behalve in enkele westelijke weidegebieden, die 1, hoogstens 2, typen met daarin 2 of 3 bdrijfsvormen kennen. Binnen iedere bedrijfsvorm vallen bijna altijd 3 of meer belangrijke bedrijfswijzen te onderscheiden.
Het uiteindelijk resultaat is dus, dat bij onderverdeling in bedrijfsvormen het
aantal belangrijke groepen meestal even groot is als het aantal typen, dus 1 à 3,
behalve in de bedoelde westelijke weidegebieden waar meer vormen dan typen
van belang zijn.
In totaal is bij indeling in typen en vormen het aantal van belang zijnde
groeperingen dus slechts zelden groter dan 3. Bij verdere onderverdeling in
bedrijfswijzen wordt dit aantal echter 3tot 10of meer.
Bij de verdere indeling der bedrijven naar bedrijfsgrootte zijn in het algemeen
minstens 3 grootteklassen van belang. Per landbouwgebied ontstaan dus uiteindelijk in het algemeen 3 tot 10 resp. 10tot 30 of meer belangrijke groeperingen.
Het antwoord op de vraag naar het aantal te onderscheiden bedrijfstypegroeperingen, het uitgangspunt dezer beschouwing, is nu van twee overwegingen
afhankelijk. Nml. tot hoever hebben de achtereenvolgende trappen der typeindeling voor de statistiek zin en tot hoever zijn zij practisch uitvoerbaar. De
eerste overweging wordt bepaald door het doel der statistiek, de tweede door
het aantal beschikbare bedrijven.
Het doel der statistiek, het verkrijgen van overzicht van de economische toestand van de landbouw, vereist een indeling in groepen van onder vergelijkbare
omstandigheden verkerende bedrijven. Het begrip „vergelijkbare omstandigheden" is echter voor tweeërlei uitleg vatbaar. Men kan er onder verstaan vergelijkbaarheid op het punt der niet of moeilijk te wijzigen (non-variabele) omstandigheden: grondsoort, klimaat, ligging, bedrijfsgrootte, enz., die de mogelijkheden der bedrijfsvoering bepalen. Men kan er echter ook onder verstaan vergelijkbaarheid der omstandigheden van bedrijfsvoering zelf.
M.a.w. men kan overgaan tot het vormen van groepen van bedrijven met
vergelijkbare non-variabele mogelijkheden, waarbij de bedrijven van iedere
groep dus een ongeveer gelijk plan van bedrijfsvoering zouden kunnen hebben,
en men kan overgaan tot het vormen van groepen van bedrijven, die vergelijk20

baar zijn, dus inderdaad een ongeveer gelijk plan van bedrijfsvoering hebben.
Het laatste vereist uiteraard een verdere onderverdeling dan het eerste. Een
indeling naar vergelijkbare mogelijkheden kan geschieden op grond van het
geheel der non-variabele omstandigheden, ongeacht hoe dedaaruit voortvloeiende
mogelijkheden op ieder afzonderlijk bedrijf worden gebruikt. Bij indeling naar
vergelijkbare bedrijfsvoering moet ook naar het gebruik dezer mogelijkheden
onderscheid worden gemaakt.
Voor een indeling der statistiek naar mogelijkheden van bedrijfsvoering is in
theorie een onderverdeling naar landbouwgebieden en bedrijfsgrootteklassen
voldoende, daar het complex der non-variabele bedrijfsomstandigheden door
deze beide grootheden wordt bepaald. In de vorige § werd echter reeds aangegeven, dat het practisch onmogelijk is een indeling in volkomen homogene
landbouwgebieden tot stand te brengen. Er zullen dus, ook bij de nieuwe
indeling, binnen een landbouwgebied nog verschillen in bodemtype en ligging
(soms zelfs in grondsoort) kunnen voorkomen, die ongelijkheid in bedrijfsmogelijkheden veroorzaken. Dit komt dan tot uiting in verschillen in bedrijfsvoering, die des te sprekender zijn, naarmate het landbouwgebied minder homogeen
is. Zo wordt bijv. het voorkomen van het gemengde bedrijfstype in akkerbouwgebieden in vele gevallen veroorzaakt door de aanwezigheid van afwijkende,
slechts als grasland bruikbare, delen (bijv. in het Zuidwestelijk Zeekleigebied de
moeren).
Het voorkomen van verschillende bedrijfstypen, -vormen en -wijzen in een
landbouwgebied, dat in het algemeen het gevolg is van verschillen in de individuele, wei-variabele, wijze van gebruik der in dat gebied bestaande non-variabele
omstandigheden, kan dus ook zijn oorzaak vinden in tekortkomingen van de
indeling in landbouwgebieden. Op deze wijze kan de indeling in bedrijfstypen,
enz. er indirect toe bijdragen de tekortkomingen van de indeling in landbouwgebieden op te heffen.
Wanneer men nu als doel der bedrijfsuitkomstenstatistiek stelt het verkrijgen
van overzicht van de economische toestand van de landbouw, dan kan daartoe,
echter in principe, met een indeling naar non-variabele bedrijfsomstandigheden,
dus naar landbouwgebieden en groottëklassen,worden volstaan. De economische
toestand van de landbouw wordt nml. alszodanig bepaalddoor de spreidingin
bedrijfsuitkomsten, voorzover deze het gevolg is van die der non-variabele bedrijfsomstandigheden, dus door de gemiddelde bedrijfsuitkomsten van de verschillende landbouwgebieden, onderverdeeldnaar grootteklassen.
De verdere spreiding der bedrijfsuitkomsten binnen iedere grootteklasse in een
landbouwgebied tengevolge van verschillen in bedrijfstypen, enz. is in het algemeen een zaak van het individuele, vrijwillig bepaalde, plan van bedrijfsvoering
op ieder bedrijf. Deze spreiding is dus niet zo zeer een karakteristiek van de
economische toestand, maar van de economische mogelijkhedenin de landbouw.
Als zodanig behoort de weergave van deze spreiding in de bedrijfsuitkomsten
dan ook in principe meer tot het terrein van het economisch onderzoek dan tot
dat der economische statistiek.
Er zijn eChter enkele practische overwegingen, die het gewenst maken ook in
de bedrijfsuitkomstenstatistiek een zekere onderverdeling naar plan van bedrijfsvoering toe te passen.
In de eerste plaats komt het merendeel der belangrijke verschillen in non21

variabele omstandigheden, vooral die tussen landbouwgebieden, tot uiting in
verschillen in bedrijfstype. Zo zijn er landbouwgebieden, waar op grond der
non-variabele omstandigheden het bedrijfstype zuiver-overwegend akkerbouw
overheerst, anderewaarhetweidebedrijf overheerst, enz.Dekennishiervan draagt
uiteraard aanzienlijk bij tot verheldering van het inzicht in de gegevens omtrent
de economische toestand in deze gebieden. Men kan erb.v. in velegevallen direct
uit afleiden of en in hoeverre een minder gunstige economische toestand in
een bepaald gebied of een groep van gebieden het gevolg is van minder gunstige
productie- en/of prijsverhoudingen voor bepaalde producten of groepen van
producten over de betrokken periode.
Hetzelfde, maar in minder sprekende vorm, doet zich voor ten aanzien van
de 'bedrijfsgrootte. In het algemeen gaat nml., wanneer in een landbouwgebied
meer bedrijfstypen voorkomen, met stijgende bedrijfsgrootte een verschuiving
in bedrijfstype gepaard in de richting van een meer arbeidsextensieve bedrijfsvoering. Dit uiteraard in verband met het („non-variabele") feit, dat op de
grotere bedrijven naar verhouding minder eigen („goedkope") arbeidskracht
beschikbaar is. Deze verschuiving loopt in de zeekleigebieden en de ontgonnen
veenkoloniën van het gemengde bedrijfstype, dat bij de kleinere bedrijven overheerst, naar het zuivere akkerbouwtype, dat vooral bij. de grootste bedrijven
voorkomt. In de andere gebieden loopt de verschuiving hoofdzakelijk van het
overwegend veeteelt- naar het gemengde type, dus eveneens naar minder intensieve veehouderij. In de weidegebieden, waar eigenlijk slechts één bedrijfstype
van belang is, komt bij toenemende bedrijfsgrootte niet een verschuiving in bedrijfstype, maar van een méér naar minder intensieve bedrijfswijze tot uiting.
Afgezien dus van de weidegebieden, draagt een indeling in bedrijfstypen er,
op overeenkomstige wijze als hierboven voor gehele landbouwgebieden aangegeven, toe bij,het inzicht in de economische toestand van verschillende grootteklassen in een gebied te verhelderen.
In de tweede plaats is er het reeds genoemde argument, dat de onderverdeling
naar bedrijfstype in sommige gevallen aanwijzingen geeft omtrent binnen een
landbouwgebied, en onafhankelijk van de bedrijfsgrootte, nog bestaande verschillen in non-variabele omstandigheden.
Ten slotte is er in feite geen absolute noodzaak om de grens tussen statistiek
en onderzoek zo scherp te stellen als hierboven is gedaan. Voor zover het aantal
bedrijven het zonder schade voor de statistiek toelaat, is er dus iets voor te
zeggen een onderverdrling naar bedrijfstypen, enz. toe te passen. Hoe verder
men bij deze onderverdeling gaat, hoe meer aanwijzingen voor het onderzoek
reeds uit de statistiek verkregen kunnen worden.
Ter voldoening aan de beide eerste overwegingen kan in het algemeen met
een indeling in de bekende vijf bedrijfstypen worden volstaan. Ten dienste van
het inzicht ishet nuttig indiegebieden,waar meerbedrijfsvormen vanbelang zijn,
ook deze nader te onderscheiden. In het bijzonder in het Hollands Kleiweide:
gebied, waar kaas-, consumptiemelk- en industriemelkbedrijven naast elkaar
voorkomen, is dit van betekenis. In het overgrote merendeel der landbouwgebieden is echter binnen ieder bedrijfstype slechts één bedrijfsvorm van zo
overheersend belang, dat het voor het inzicht in de toestand weinig zin heeft de
bijkomstige bedrijfsvormen daarvan af te scheiden.
Voor het verschaffen van aanknopingspunten voor het bedrijfseconomisch71

onderzoek is uiteraard een zo ver mogelijke indeling naar bedrijfstypen, -vormen
en -wijzen gewenst. Enig belang voor de statistiek zelf als overzicht van de
economische toestand is hiermede echter niet gemoeid en de beslissing, of en
in hoeverre dit in het kader van de statistiek kan geschieden, wordt uitsluitend
bepaald door de uitvoerbaarheid ervan.
Deze uitvoerbaarheid in de practijk wordt nu in de eerste plaats bepaald door
het aantal beschikbare bedrijven. Hierbij kan men uitgaan van de alleszins redelijke stelling, dat een te vormen groepering minstens 10 bedrijven moet omvatten
om gemiddelde cijfers te verschaffen, die in de statistiek kunnen worden opgenomen. Hoe groter nu het aantal bedrijfstypegroeperingen, dat men per landbouwgebied en per grootteklasse wenst te onderscheiden, hoe meer kans op een
zodanige versnippering, dat vele of zelfs'alle groeperingen minder dan 10 bedrijven omvatten. Dit verschijnsel wordt nog versterkt, doordat de verdeling
der beschikbare bedrijven over de verschillende groeperingen in het algemeen
niet regelmatig is. Uit 100 bedrijven ontstaan dus geen 10 groepen van 10 bedrijven, maar een aantal van 10 en meer en een aantal van minder dan 10. Het
aantal per landbouwgebied voor de statistiek bruikbare groeperingen is dus altijd
kleiner dan het aantal beschikbare bedrijven gedeeld door 10.
Bij de, voor de statistiek gewenste, indeling in 'bedrijfstypen (in enkele gevallen onderverdeeld in belangrijke vormen) ontstaan in het algemeen niet meer
dan 10 belangrijke groeperingen per landbouwgebied. Het aantal beschikbare
bedrijven is thans in vrijwel alle landbouwgebieden zo groot, dat deze groeperingen in de statistiek vertegenwoordigd kunnen zijn. Het is echter slechts in
enkele landbouwgebieden zo groot, dat dit ook bij verdere onderverdeling het
gevalkanzijn. Inhet merendeel derlandbouwgebieden zalverdere onderverdeling
dan ook een zodanige versnippering van het aantal beschikbare bedrijven tot
gevolg hdbben, dat slechts enkele of zelfs geen der gevormde groeperingen nog
meer dan 10 bedrijven omvatten. Bij algemene uitvoering der verdere onderverdeling zullen dus véle typen, vaak gehele grootteklassen en soms zelfs gehele
gebieden, volledig uit de statistiek verdwijnen.
Over de verdeling van de thans beschikbare bedrijven over de 51 landbouwgebieden, ca. 15 000, zijn momenteel nog geen gegevens bekend. Op grond der
laatstbekende gegevens kan globaal worden aangenomen, dat hoogstens 15 (in
het algemeen de kleinste) der 51 landbouwgebieden onvoldoende bedrijven omvatten om de voor de statistiek gewenste type-indeling te doorstaan. Daarentegen zullen echter ook hoogstens 15 (in het algemeen de grootste) der 51 landbouwgebieden vofdoende bedrijven omvatten om een verdergaande indeling te
verdragen. De ontwikkeling van het landbouwboekhoudwezen geeft, mede door
de toenemende versnippering in de organisatie ervan, geen aanleiding te verwachten, dat het aantal ter beschikking komende bedrijven, en daarmede deze
kant van het indelingsprobleem binnen afzienbare tijd belangrijk in gunstige
zin zal veranderen. Bovendien is het, gezien de thans reeds bestaande plannen
tot beperking der statistiek tot 10000 bedrijven, voorlopig zelfs 3—5000, zeer
de vraag of de middelen voor een eventueel mogelijke uitbreiding in de toekomst
beschikbaar zullen zijn.
Het uiteindelijk resultaat dezer beschouwing is dus een eenvoudige keuze:een
beperkte, doch voor statistische doeleinden voldoende gedetailleerde type-indeling
en een zo volledig mogelijke statistiek of een uitvoerige, mede op het onderzoek
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gerichte, type-indeling en een zeer onvolledige statistiek. De beslissing is niet
moeilijk. Tenslotte moet de indeling gericht zijn op de statistiek en de belangen
van het onderzoek kunnen in dit kader slechts worden behartigd, voor zover zij
niet in strijd zijn met die van de statistiek. Bij een verdergaande indeling dan
diein bedrijfstypen zou dit zeker het gevalworden.
Bij de bespreking der bezwaren van de bestaande indeling in bedrijfstypen
(volgens bouwland-grasland-verdeling) in het begin dezer par. werd uiteindelijk
geconcludeerd tot de noodzakelijkheid de grondslag van het begrip bedrijfstype
te verplaatsen naar den aard der uiteindelijke productie met de aard van het
grondgebruik als secundaire maatstaf. Voor de vijf bedrijfstypen, die volgens dit
principe naar de hoofdrichting der landbouwbedrijfsvoering zijn te onderscheiden, kunnen de volgende definities worden opgesteld:
1. Het zuiver akkerbouwbedrijf is een bedrijfstype, waarbij het grondgebruik
geheel gericht is op voortbrenging van akkerbouwproducten.
1. Het overwegend akkerbouwbedrijf is een bedrijfstype, waarbij het grondgebruik in de eerste plaats gericht is op de voortbrenging van akkerbouwproducten, doch waarbij de voortbrenging van veeteeltproducten is ingeschakeld ter verwerking van bijproducten van de akkerbouw en (of) voor
gebruik van onvermijdelijk grasland.
3. Het gemengde 'bedrijf is een bedrijfstype, waarbij het grondgebruik deels
gericht is op de voortbrenging van akkerbouwproducten en deels opdie van
veeteeltproducten met behulp van gras, grasproducten en akkerbouwproducten.
4. Het overwegend veeteeltbedrijf is een bedrijfstype, waarbij het grondgebruik geheel gericht is op de voortbrenging van veeteeltproducten met behulp van gras, grasproducten en akkerbouwproducten.
5. Het zuiver veeteeltbedrijf is een bedrijfstype, waarbij het grondgebruik
geheel gericht is op de voortbrenging van veeteeltproducten met behulp
van gras en grasproducten.
Onder deze definities kunnen alle voorkomende landbouwbedrijven worden
gevangen. In een aantal gebieden komen echter bedrijven voor, die eigenlijk een
overgangsvorm van land- naar tuinbouw zijn. Enerzijds wordt de economische
toestand van deze bedrijven in te belangrijke mate door de uitkomsten van
de tuinbouw bepaald, om hen tot het type te rekenen, waartoe zij volgens hun
landbouwbedrijfsvorm behoren. Anderzijds is de landbouw van te veel betekenis
om deze bedrijven tot de tuinbouwbedrijven te rekenen. Teneinde nu te voorkomen, dat dezebedrijven buiten iedere bedrijfsuitkomstenstatistiek blijven, zoals
tot nu toe veelal het geval was, kunnen nog een zesde en een zevende type worden ingesteld, nml.:
6. Het gemengde fruitteeltbedrijf is een bedrijfstype, waarbij het grondgebruik
deels gericht isopdevoortbrenging van fruit in boomgaarden.
7. Het gemengde tuinbouwbedrijf is een bedrijfstype, waarbij het grondgebruik
deels gericht i's op de voortbrenging van tuinbouwproducten, anders dan in
boomgaarden.
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Bij deze definities der bedrijfstypen ontbreekt, behalve tussen 4 en 5, de
absolute grensbepaling, die bij de oude indeling werd gebezigd. Zij kunnen dus
niet zonder meer automatisch worden toegepast. Dit is verklaarbaar en onvermijdelijk, daar de nieuwe type-indeling wordt bepaald door de onderlinge verhouding in de uiteindelijke productie van akkerbouw en veeteelt (eventueel ook
tuinbouw), zoals die in hét bedrijfsplan en in de financiële uitkomsten tot uiting
komt. Hierbij zijn nml. ook de van jaar tot jaar wisselende opbrengst- en prijsverhoudingen van belang. De te stellen grenzen dienen dus eveneens van jaar
tot jaar te worden aangepast, teneinde in wezen ongemotiveerde verschuivingen
te voorkomen, waarbij bovendien nog de gelegenheid tot het rekening houden
met tijdelijke individuele bijzondere omstandigheden moet worden opengelaten.
Alleen op deze wijze kan worden voorkomen, dat een bedrijf door verschuivingen in productie- en (of) prijspeil of door bijzondere omstandigheden het ene
jaar tot een ander type wordt gerekend dan het andere, terwijl het in feite hetzelfde type, heeft behouden.
Het is onmiskenbaar, dat een niet (zoals de oude) automatisch hanteerbare
type-indeling voor de statistische verwerking van het materiaal bezwaren medebrengt. Dit is echter een onvermijdelijke consequentie, wanneer men in de
statistiek een enigszins behoorlijk bij de practijk aansluitende indeling naar
bedrijfstype wil invoeren. Iedere automatische indeling leidt, op overeenkomstige
wijze als voor de oude werd aangetoond, in een aantal gevallen tot belangrijke
verwarring en dus tot ernstige schade voor de waarde van de uitkomsten volgens
een zodanige indeling.
Bij de volledige toepassing van de hierboven ontwikkelde type-indeling is het
mogelijk gebleken daarvoor grensbepalingen te formuleren, die de bezwaren van
het niet-automatische karakter ervan tot een alleszins aanvaardbaar minimum
beperken. Vooropgesteld, dat het uitvoeren der indeling door personen met enig
landbouwkundig inzicht wordt verricht, kan daartoe van de volgende drie
gedachten worden uitgegaan:
a. De bedrijfstypen moeten „sprekende" vormen van bedrijfsvoering vertegenwoordigen. De gegeven definities der zeven typen berusten hierop.
b. De onderscheiding moet zodanig worden gesteld, dat geen grote groepen
grensgevallen ontstaan. In dat geval is of de grensbepaling onjuist ör er
bestaat blijkbaar een tussentype, dat middendoor isgesneden.
c. De grensbepaling moet zonder persoonlijke bekendheid met de bedrijven
kunnen worden gehanteerd.
Op grond van deze overwegingen zijn de grensbepalingen, zoals die voor de
bovengenoemde typen dienen te worden toegepast, als volgt geformuleerd:
1. Tot het zuiver akkerbouwtypé behoren alle bedrijven waar de akkerbouw
(vrijwel) alle inkomsten levert en, afgezien van de paarden, de veehouderij
beperkt blijft tot die voor eigengebruik (gezin en emolumenten). De maatstaf is hier dus de omvang van de veestapel, in het bijzonder het rundvee.
Varkens- en pluimveehouderij zijn op akkerbouwbedrijven zelden van belang,
althans niet in verband met het grondgebruik.
1. Het overwegend akkerbouwtype omvat alle bedrijven, waar de akkerbouw
geheel op verkoop der hoofdproducten is gericht en dan ook het merendeel
25

der inkomsten oplevert, terwijl de (vnl. rund-) veehouderij boven die voor
eigen gebruik uitgaat, maar toch nog duidelijk een nevenbedrijf is. Bepalend
is hier dus enerzijds het, uit het bouwplan blijkende, zelfstandige karakter
van de akkerbouw en anderzijds het daaraan ondergeschikte karakter van
de (rund-) veehouderij. Dit laatste blijkt bijv. uit een zeer hoge bezetting
op weinig grasland (vnl. mestvee), een normale bezetting op weinig grasland
(vnl. melkvee) of een lage bezetting op een flinke oppervlakte grasland (in
de practijk in het algemeen slecht en niet anders bruikbaar: Z.W. Zeekleigebied).
3. Gemengd zijn alle bedrijven, waar akkerbouw en veehouderij, zowel naar
grondgebruik als omvang, beide van belang zijn. Het ene uiterste (tegen
het vorige type aan, dus vnl. in de zeekleigebieden) wordt daarbij gevormd
door bedrijven, waar, naast een zelfstandige en nog overwegende akkerbouw,
een belangrijke (rund-) veehouderij voorkomt, hetzij in normale bezetting op
een behoorlijke oppervlakte grasland (vnl.in de Friese K'leiibouwstreek),hetzij
in lage bezetting op een grote oppervlakte grasland (vnl. in het Z.W. Zeekleigebied). Evenals bij het vorige type moet de oppervlakte grasland beoordeeld worden in verband tot de totale oppervlakte van het bedrijf. Het
andere uiterste (vooral in de zandgebieden) vormen de bedrijven, waar de
akkerbouw deels in dienst staat van de veehouderij, die (soms zéér) overwegend de inkomsten levert, maar ook nog voor een deel op verkoop der hoofdproducten als zodanig is gericht. Dit kan zowel uit het bouwplan als uit
de geldelijke opbrengsten per ha der gewassen blijken.
4. Het overwegend veeteelttype heeft als algemeen kenmerk, dat er, evenals op
het gemengd bedrijf, akkerbouw en veehouderij beide gedreven worden, maar
de akkerbouw, ongeacht haar omvang, geheel in dienst van de veehouderij
staat. De laatste levert dus (vrijwel) alle inkomsten, daar van de akkerbouwproductie slechts eventuele overschotten verkocht worden. Bepalend is hier
dus de ondergeschikte functie van de akkerbouw, onafhankelijk van het
grondgebruik. Hierdoor vallen onder dit type bedrijven, die vrijwel geheel
uit bouwland bestaan (N. Limburg), tot bedrijven met zeer weinig bouwland
(vnl. in de weidegebieden).
5. Het zuiver veeteelttype blijft beperkt tot alle bedrijven, wier cultuurgrond,
afgezien van enig bouwland voor eigen gebruik, geheel uit grasland bestaat.
6 en 7. Als gemengd fruit- resp. tuinbouwbedrijf ten slotte worden alle bedrijven beschouwd, die ongeacht het type van hun landbouw, een boomgaard
resp. een oppervlakte andere tuinbouw hebben, waarvan de betekenis aanzienlijk boven die voor eigen gebruik uitgaat.
Deze grensbepalingen maken op het eerste gezicht de indruk betrekkelijk vaag
te zijn en op zichzelf beschouwd is dat ook inderdaad het geval. De practijk
leert echter anders en wel, dat zij volkomen voldoen aan de hierboven onder b
gestelde eis, dat er geen belangrijke aantallen grensgevallen mogen optreden. Bij
de toepassing ervan op bijna 6500 bedrijven over de cultuurperiode 1938/1939
is nml.gebleken,datde overgangen niet geleidelijk, maar duidelijk sprongsgewijze
verlopen. Het gebruik dezer grensbepalingen levert dan ook voor personen met
enig landbouwkundig inzicht generlei moeilijkheden op en »het aantal „twïjfel26

gevallen" blijft tot 2 à 3% van het totaal beperkt1. Tot welk type deze grensgevallen worden gerekend is nu van weinig belang, daar zij door hun uitzonderlijk karakter evengoed als een extreem geval van het ene als van het andere
type kunnen worden, beschouwd. Dit ontbreken van tussentypen bewijst tevens
op ongezochte wijze de juistheid der gevolgde type-indeling.
Men zou zich nu nogmaals kunnen afvragen, ofhet, geziendeze sprongsgewijze
overgang tussen de verschillende typen, niet mogelijk is, absolute grenzen aan
te geven in de vorm van een percentage van de bruto-opbrengst van akkerbouwof veehouderijproductie. Hiertegen werd reeds aangevoerd, dat deze percentages
door de jaren heen regelmatig gewijzigd zouden moeten worden, terwijl zij op
bedrijven, die onder bijzondere omstandigheden hebben verkeerd, veelal niet
bruikbaar zijn. Bovendien en dit is nog een veel ernstiger bezwaar, zouden deze
percentages ook in hetzelfde jaar en voor normale bedrijfsomstandigheden voor
verschillende bedrijfsgrootte en vaak ook voor verschillende gebieden afzonderlijk
moeten worden vastgesteld. Zelfs voor verschillende bedrijven in één gebied kan
dit noodzakelijk zijn. De volgende voorbeelden maken dit voldoende duidelijk.
De veehouderijproductie voor eigen gebruik 'bij het zuiver akkerbouwtype,
hoewel toenemend met de bedrijfsgrootte, maakt, bij volledige uivoering, op
kleine bedrijven een hoger % uit dan op grote.
In een gebied, waar voor het overwegend akkerbouwtype de mestveehouderij
overheerst/wordt in de bedrijfsuitkomsten het saldorundvee opgenomen, dat bij
een zelfde mate van veehouderij uiteraard een kleiner % uitmaakt dan de brutoopbrengst aan melk, indien de melkveehouderij overheerst; het saldo rundvee kan
zelfs negatief zijn. Hetzelfde geldt voor de afzonderlijke bedrijven in een gebied,
waar beide vormen van veehouderij voorkomen.
Aan deze kwestie kan ten slotte nog een tweede argument worden ontleend,
naast dat der versnippering, tegen een verdere indeling in bedrijfsvormen en
-wijzen. Deze vertonen nml. in het algemeen wèl een geleidelijke overgang. Een
algemene grensbepaling, zoals bij de typen, is hier dus niet mogelijk, terwijl
een absolute grensbepaling in nog sterkere mate op dezelfde moeilijkheden stuit
als bij de typen.
Bij de voorgaande beschouwingen is gebleken, dat alleen in een aantal der
Westelijke weidegebieden, vooral in het Hollands kleiweidegebied, een nadere
verdeling in 2 of 3 bedrijfsvormen voor de statistiek van belang is. Hier zou
bijv. in het zuiver veeteelttype de zelfkazende bedrijfsvorm moeten worden
onderscheiden. Een absolute grens voor het zelfkazend bderijf, bijv. een bepaald
% van de bruto-opbrengst uit kaas, kan hiervoor echter niet worden gesteld.
Een bedrijf met veel vee is nml. in staat gedurende een langere periode kaas te
* maken dan een met minder vee. De grens van het typische kaasbedrijf ligt dus
hoger, naarmate het bedrijf groter is en (of) een hogere melkveebezetting heeft.
De enige mogelijkheid tot onderscheiding tussen kaas- en (consumptie- of industrie) melkbedrijven is de vorming van drie groepen: het (vrijwel) zuivere mel'kbedrijf, het kaasbedrijf (met minstens een bepaald, vrij hoog % van de melken zuivelopbrengst aan kaas"* en een middengroep, die alle overgangsvormen
1

De onlangs uitgevoerde toepassing op ruim 4000 bedrijven over de cultuurperiode
1946/47 bevestigde deze conclusie volkomen, ondanks de toch zeer belangrijke verschuivingen in de bedrijfsvoering tussen beide jaren.
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omvat. Het grenspercentage wordt dan een betrekkelijk ruwe schatting, waarbij
altijd velebedrijven min of meer ten onrechte in demiddengroep komenteliggen.
Het is duidelijk, dat dit systeem als noodmaatregel voor enkele bijzondere gevallen nog wel toelaatbaar, maar zeker niet voor algemene toepassing vatbaar is.
4. Debedrijfsgrootteklassen.
In tegenstelling tot de volgorde van statistische betekenis, die in de vorige §
voor de drie ledige indeling naar landbouwgebied, grootteklasse en bedrijfstype
is aangegeven, worden de grootteklassen hier het laatst ter sprake gebracht. Dit
is alleen gedaan, omdat enkele meer algemene beschouwingen, die voor de opzet
der indeling van belang zijn, beter in het kader van de bedrijrstype-indeling dan
in dat vande bedrijfsgrootte-indeling kunnen worden gegeven.
Zoals reeds werd gesteld,heeft de indeling naar bedrijfsgrootteklassen ten doel,
om binnen ieder landbouwgebied groepen van bedrijven te onderscheiden, voor
wie op grond van hun bedrijfsgrootte een verschil in non-variabele omstandigheden bestaat. Het gaat hierbij dus om groepen van bedrijven, die ieder, binnen
de physisch-geografische omstandigheden van het gebied, wat debedrijfsgrootte
betreft, ongeveer gelijke mogelijkheden van bedrijfsvoering hébben. M.a.w.
onderlinge verschillen in bedrijfsuitkomsten tussen de bedrijven in deze klassen
mogen niet aan verschil in bedrijfsgrootte kunnen worden toegeschreven.
De moeilijkheid hierbij is, dat een hiervan uitgaande bedrijfsgrootte-indeling
eigenlijk niet voor alle landbouwgebieden dezelfde kan zijn. In een gebied, waar
op grond der daar bestaande non-variabele omstandigheden het weidebedrijf
overheerst, heeft de invloed der bedrijfsgrootte een ander verloop dan in een
gebied waar het gemengde of het akkerbouwbedrijf overheerst.
Er zou dus eigenlijk voor verschillende (groepen van) gebieden ieder een afzonderlijke bedrijfsgrootte-indeling moeten worden gebezigd. Voor de uniformiteit
der statistiek, in het bijzonder wat betreft de onderlinge vergelijkbaarheid der
groepsgegevens, is dit uiteraard ontoelaatbaar. Er moet dus worden gestreefd
naar een soort „grootste gemene deler".
Bij de tot nu toe gebruikelijke indeling werd gewerkt met de klassen 1—5,
5—10, 10—20, 20—50, 50—100 en > 100 ha. De hierbij gebezigde grenzen
zijn welzeer afgerond en sluiten zeerweinigbij de practijk aan.
Om tot een betere grensbepaling te komen, dient deze eerst voor verschillende
gevallen afzonderlijk te worden vastgesteld. Hierbij kan echter slechts een geringe
mate van nauwkeurigheid worden bereikt in verband met de juist op dit punt
belangrijke, en slechts zelden volledig te onderscheiden invloed der individuele
verschillen. Anderzijds is dit eigenlijk een voordeel, daar door deze vaagheid
het trekken van een „grootste gemene deler" wordt vergemakkelijkt.
De bedrijfsgrootte oefent haar invloed op de mogelijkheden der bedrijfsvoering vrijwel uitsluitend via de arbeidsvoorziening uit, enmet namevia het aandeel
van de arbeid van boer en gezinsleden daarin.
Op de kleinere bedrijven, waar de benodigde arbeid in het algemeen door
eigen krachten kan worden verricht komt deze invloed nl. tot uiting in de aanwezigheid van een, min of meer te ruime, vaste hoeveelheid gezinsarbeid, die de
mogelijkheid tot intensieve en (of) zeer zorgvuldige bedrijfsvoering opent. Op
grotere bedrijven, waar inhet algemeen de noodzaak tot het gebruik van vreemde
arbeid bestaat, komt deze invloed vnl. tot uiting in de tegengestelde mogelijk28

heid op menselijke arbeid te besparen door het gebruik van dierlijke en (of)
mechanische arbeid.
In overeenstemming met hetgeen bij alle andere vormen van landbouwregistratie geschiedt, kan de minimum grens van een landbouwbedrijf op 1 ha worden
gehandhaafd. De eerstvolgende grens is nu die van het bedrijf, waarop juist
volledige werkgelegenheid is voor alleen de boer zelf, met hoogstens enige
periodieke hulp, hetzij per dag (melken), hetzij per jaar (oogst). In het algemeen
kan deze hulp door de boerin geleverd worden. De tussenliggende klasse omvat
dus de bedrijven, die ook voor één man nog geen volledige arbeidsgelegenheid
opleveren. Deze klasse zou die der niet-zelfständigeeenmansbedrijven genoemd
kunnen worden, daar de boer nog gelegenheid heeft zo nodig elders bijverdienste
te zoeken.
De bovengrens van deze klasse ligt in gebieden, waar vrijwel uitsluitend het
zuiver weidebedrijf mogelijk is, uiteraard hoger, nl. bij 6 à 7 ha 1 , dan in gebieden, waar het gemengd bedrijf met varkens en pluimvee mogelijk is,en gebieden,
waar een zeer intensief akkerbouwbedrijf mogelijk is. In deze gebieden ligt de
grens bij ca. 4 ha. Nu is de situatie in de practijk zo, dat deze zeer kleine bedrijven juist inde weidestreken naar verhouding het minstevoorkomen. De algemene
grens kan dus zonder groot bezwaar op de andere gebieden worden afgestemd
en op4 ha worden gesteld.
De volgende klasse is die der bedrijven, die wel aan één man met enige
periodieke hulp volledige werkgelegenheid bieden, dus het zelfstandigeeenmansbedrijf. Ook hier ligt de bovengrens in de weidegebieden hoger (9 à 11 ha) dan
elders (6 à 7 ha). Teneinde met deze grens tevens de mogelijkheid te scheppen
het zelfstandige eenmans weidebedrijf af te scheiden, is zij op 7 ha gesteld.
De derde en laatste van de klassen, bij welke grensbepaling vnl. de menselijke
arbeid een rol speelt, kan die der gezinsbedrijven worden genoemd. Dit zijn de
bedrijven, die aan 1 ^ à 2 volwaardige arbeidskrachten met enige periodieke
hulp, werkgelegenheid bieden. Veelal wordt de arbeid (vrijwel) geheel door boer
en gezinsleden verricht, of (bij het ontbreken van medewerkende gezinsleden)
mede door een vreemde kracht (vaak inwonend en dan toch „gezinslid")- Voor
het weidebedrijf ligt de bovengrens van deze klasse bij 14—19 ha, elders bij
12—16 ha. De „grootste gemene deler" ligt hier dus vrijwel vanzelfsprekend
bij 15 ha.
Boven deze grens van 15 ha verandert het algemene beeld, dat bij de indeling
in het oog moet worden gehouden. Onder de 15 ha wordt dit nl. overwegend
door de zandbedrijven bepaald, terwijl deze boven de 15 ha in de minderheid
,geraken tegenover de bedrijven uit de gebieden, waar akker- resp. weidebouw
overheersen. Tevens wordt op bedrijven groter dan 15 ha de benodigde arbeid
in belangrijke mate door betaalde krachten verricht. Zowel door de aard der
bedrijven als door de arbeidsvoorziening wordt het accent van de indeling dus
verplaatst van de menselijke arbeid zelf naar de vervanging hiervan door dierlijke
en machinale arbeid.
De vierde grootteklasse omvat de bedrijven, waar naast de menselijke arbeid
vrijwel uitsluitend die van paarden van belang kan zijn. Bij de jongste ontwikke1
Deze cijfers zijn ontleend aan desbetreffende, nog niet gepubliceerde, onderzoekingen van de Directie van Akker- en Weidebouw.
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ling der techniek gaat dit niet helemaal meer op door de constructie van zeer
kleine tractoren met een trekkracht van één hoogstens twee paard(en). Als nonvariabel kenmerk van deze bedrijven blijft echter bestaan, dat mechanisatie met
behulp van de normale lichte tractoren (15 à 20 P.K.) er in het algemeen niet
rendabel is, door de noodzaak er nog enkele paarden bij te houden. Als naam
van deze klasse kan dus vooralsnog zonder groot bezwaar over het paardenbedrijf gesproken worden. De bovengrens van deze klasse ligt tussen ca. 15 ha
(zeekleigebieden) en ruim 35 ha (weidegebieden). Mede gezien de vele technische voordelen die het bezigen van ronde cijfers meebrengt (Hollerith-verwerking), isde grens op 30ha gesteld.
De nu volgende klasse is die der bedrijven, waar een behoorlijke mate van
mechanisatie mogelijk is, doch waar in het algemeen ook het paard nog een
belangrijke rol speelt. Deze klasse kan worden aangeduid als dievan het paardentractorbedrijf. De overgang naar het bedrijf, waar de mechanische trekkracht
een overheersende rol kan gaan spelen, wordt vnl. bepaald door de bedrijven
in de zeekleigebieden. Bedrijven van deze grootte komen, behalve in Friesland,
elders nog slechts in gering aantal voor. De grens ligt bij 45 ä 55 ha en kan dus
zonder bezwaar op 50ha worden gesteld.
De klasse der bedrijven, waar het paard een ondergeschikte rol kan spelen,
kan die van het tractor-paardenbedrijf worden genoemd. Eigenlijk kunnen tot
deze klasse alle bedrijven boven de 50 ha worden gerekend, die vrijwel uitsluitend in de zeekleigebieden liggen. Daar het zeer grote bedrijf in het algemeen
wat mogelijkheden betreft nog wel enigszins anders ligt dan bedrijven van 50 tot
70 à 80 ha, is het gewenst geacht deze groep nog afzonderlijk te houden
als het cjrootbedrijf. Dit vooral, omdat de gegevens van het geringe aantal dezer
bedrijven anders verloren zouden gaan in het geheel van de groep groter dan
50ha. De grens isgesteld op 80 ha.
In totaal zijn er dus tegenover vroeger 6, bij deze nieuwe indeling 7 bedrijfsgrootteklassen gevormd, te weten:
1—4 ha, 4—7 ha, 7—15 ha, 15—30 ha, 30—50 ha, 50—80 ha, en > 80 ha.
5. De Statistiek.
De gegevens der afzonderlijke bedrijven kunnen volgens de in de voorgaande
paragrafen ontwikkelde richtlijnen, naar landbouwgebied, bedrijfsgrootteklasse
en bedrijfstype worden gegroepeerd. Teneinde nu tot een bedrijfsuitkomstenstatistiek te komen, dienen de groepsgegevens verder tot bepaalde tabellen te
worden samengesteld.
Ten aanzien hiervan rijzen twee vragen:
A. welke tabellen moeten dit zijn.
B. welke gegevens moeten daarin worden opgenomen.
Wat de tabellen betreft, volgt de hoofdindeling min of meer automatisch uit
de rangorde van de groepering der individuele bedrijven. Statistisch bezien moeten er in de eerste plaats drie tabellen worden samengesteld, waarin de gegevens
der individuele bedrijven worden ingedeeld.
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I. naar landbouwgebieden
II. naar landbouwgebieden en bedrijfsgrootteklassen
III. naar landbouwgebieden, bedrijfsgrootteklassen en bedrijfstypen.
Zoals reeds in par. 3 werd aangegeven, kan 'het in bepaalde gevallenverhelderend werken de spreidingder bedrijfstypen overde landbouwgebieden na tegaan.
Dit is uiteraard uit tabel III mogelijk, maar deze tabel is juist de meest omvangrijke van de drie, waardoor het nagaan van de verdeling der bedrijfstypen een
nogal tijdrovende bezigheid wordt. Deze moeilijkheid kan worden opgelost door
het samenstellen van een tabel volgens indeling naar landbouwgebieden en
bedrijfstypen (IV).
Deze vier tabellen kunnen worden samengevat, door de indeling niet naar
landbouwgebieden doch naar groepen van landbouwgebieden uit te voeren,
hetgeen dus weer vier tabellen oplevert.
Het eerste viertal dient te worden beschouwd als de eigenlijke bedrijfsuitkomstenstatistiek, waarin alle, voor welk doel ook benodigde, gegevens op dit gebied
kunnen worden gevonden. Het tweede viertal heeft als samenvatting van het
eerste zijn nut voor meerglobale overzichten en berekeningen.
In navolging van hetgeen ook in de vooroorlogse statistiek reeds gedeeltelijk
geschiedde, kan het gebruik der naar (groepen van) landbouwgebieden en
bedrijfstypen ingedeelde tabellen voor vele gevallen sterk vereenvoudigd worden,
door niet met de absolute geldbedragen te werken, doch de opbrengsten en kosten in % van de resp. totaalbedragen uit te drukken. Deze tabel kan met zeer
weinig extra werk uit tabel IVworden afgeleid (V).
Voor zéér globale overzichten en berekeningen is het ten slotte van belang
de naar groepen van landbouwgebieden ingedeelde tabellen nog samen te vatten
tot cijfers over Nederland als geheel.
In totaal ontstaan er dus uit het beschikbare cijfermateriaal 4 (5) hoofdtabellen, die in twee trappen kunnen worden samengevat. De hierdoor ontstaande
2 X 4 (5) kleinere tabellen kunnen zonder bezwaar in één geheel worden gehouden, terwijl de samenvatting van tabel I zo klein is, dat zij daarin kan worden
opgenomen. De uiteindelijk te publiceren bedrijfsuitkomstenstatistiek bestaat dus
volgens deze opzet uit 9 tabellen.
A. Ingedeeld naar landbouwgebieden, groepen van landbouwgebieden én totaal.
B. Ingedeeld naar landbouwgebieden en grootteklassen.
C. Ingedeeld naar landbouwgebieden, grootteklassen en bedrijfstypen.
D. Ingedeeld naar landbouwgebieden en bedrijfstypen.
E. Idem, doch geldbedragen omgerekend in % van de totale bruto-opbrengst
resp. kosten.
F. Ingedeeld naargroepen vanlandbouwgebieden, resp.totaal,engrootteklassen,
G. Ingedeeld naar groepen van landbouwgebieden, resp. totaal, grootteklassen
en bedrijfstypen.
H. Ingedeeld naar groepen van landbouwgebieden, resp.totaal, en bedrijfstypen.
I. Idem, doch geldbedragen omgerekend in % van de totale bruto-opbrengst
resp. kosten.
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Vergeleken met de laatst verschenen voor-oorlogse bedrijfsuitkomstenstatistiek (1938/1939) zijn slechts de tabellen B, F en I geheel nieuw. Bij de tabellen
Ben F is dit van principieel belang, daar zij samengesteld zijn op grond van de
opvatting, dat de bedrijfsgrootte bij de indeling der bedrijven na het landbouwgebied in de tweede plaats dient te komen en niet in de derde na landbouwgebied en bedrijfstype. De overige tabellen komen, wat hun verticale indeling
betreft, overeen met die uit de statistiek 1938/1939: A nu met A toen, C nu met
Ktoen, D nu met O en Stoen, Enu met Etoen, G nu met G toen, H nu met Q
en T toen.
Deze overeenkomst heeft echter alleen betrekking op de verticale indeling.
Het aantal op te nemen gegevens, dus de horizontale indeling der tabellen, kan,
door de verdere onderscheiding in de financiële uitkomsten en de meerdere gegevens over het bedrijfsplan volgens het desbetreffende rapport-Leentvaar, aanzienlijk worden uitgebreid.
In de vooroorlogse statistiek werd volstaan met opgave van de volgende
grootheden:
1. Het aantal bedrijven (1).
1. De totale oppervlakte cultuurgrond, soms onderverdeeld in bouw- en grasland (1 of 3).
3. De bedrijfsuitgaven, onderverdeeld in: loon, zaai- en pootgoed, veevoeder,
meststoffen, algemene onkosten, sub-totaal, rente van de inventaris en pacht
(resp. eigendomslasten) (9).
4. De bruto-opbrengst, slechts in de tabellen E, S en T onderverdeeld in:
rundvee, varkens, melk en zuivel, pluimvee, akkerbouwproducten en diversen (1 of 7).
5. De netto-opbrengst (1).
Het thans ter beschikking komende, zeer aanzienlijk grotere, aantal gegevens
per bedrijf (vroeger 35, nu 104) maakt het mogelijk deze indeling belangrijk uit
te breiden. Men moet hierbij echter het nut van een vergaande indeling afwegen
tegen de overzichtelijkheid en de hanteerbaarheid van de ontstaande tabellen.
Van vele der beschikbare 104 grootheden weegt het nut van afzonderlijke
opgave voor het gestelde doel: het verkrijgen van inzicht in de uitkomsten der
bedrijven, niet op tegen het bezwaar van een grote omvang der tabellen.
In de vooroorlogse statistiek werden in de hoofdtabellen de beschikbare
35 grootheden door weglaten of samentellen tot een aantal van 15 teruggebracht.
Dit had tot gevolg, dat vooral over de samenstelling van het bedrijfsplan en van
de bruto-opbrengst geen of onvoldoende gegevens voorkwamen. Voor de brutoopbrengst werd dit bezwaar slechts in twee gevallen gedeeltelijk opgeheven
door een aanvullende tabel met een eenvoudige opbrengstsplitsing in 6 posten.
De indeling der bedrijfsuitgaven was meer bevredigend, behalve de samenvatting
van de loonpost tot één bedrag, hetgeen echter met de onvolledige waardering
samenhing.
Bij de nieuwe opzet der statistiek is het mogelijk aan de gebleken bezwaren
tegemoet te komen, waarbij de beschikbare 104 grootheden door weglaten of
samenvatten tot een aantal van 46 kunnen worden teruggebracht, te weten:
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1. Het aantal bedrijven. (1)
2. De totale oppervlakte en de oppervlakte cultuurgrond. (2)
3. De verdeling der cultuurgrond in: akkerbouw, kunstweide, grasland en
boomgaard. (4)
4. Het aantal werkpaarden, melkvee, varkens en pluimvee (gemiddeld van
begin- en eindinventaris). (4)
5. De verdeling van de oppervlakte akkerbouw in:granen, peulvruchten, zaden
en vezelgewassen, hakvruchten en andere gewassen. (5)
6. De bedrijfskosten, onderverdeeld in: loon vreemd personeel, werk door
derden, waardering handenarbeid boer en gezinsleden, zaai- en pootgoed,
meststoffen, veevoeder, onderhoud en aanschaffing klein materiaal, afschrijving dode inventaris, rente geïnvesteerd kapitaal, overige kosten en pacht
(waarde). (12)
7. De bruto-opbrengst, onderverdeeld in: paarden, rundvee, melk, kaas en
boter, varkens, pluimvee en eieren, ander vee en grasland, sub-totaal veeteelt, granen en stro, peulvruchten, zaden en vezelgewassen, hakvruchten,
andere gewassen, sub-totaal akkerbouw, tuinbouw en overige opbrengsten. (17)
8. Netto overschot. (1)
Hoewel het enigszins buiten het bestek van deze beschouwing valt, moge er
hier de aandacht op worden gevestigd, dat het netto-overschot uit de statistiek
volgens de nieuwe opzet niet hetzelfde is als de netto-opbrengst vroeger. Naast
enkele boekhoud-technische verschillen, die het eind-saldo beïnvloeden, is dit
vnl. een gevolg van de huidige loonberekening, waarbij óók de handenarbeid
van boer, boerin enminderjarige gezinsleden wordt betrokken, terwijl deze arbeid
en die der meerderjarige gezinsleden geheel als overeenkomstige arbeid door
vreemd personeel wordt gewaardeerd.
Nog afgezien van kwesties als deze, is de gehele statistiek volgens de nieuwe
opzet niet meer vergelijkbaar met die van voor de oorlog door de gewijzigde
indeling der landbouwgebieden, grootteklassen en bedrijfstypen.
Om aan dit bezwaar tegemoet te komen en tevens om reeds vóór de toepassing op de gegevens van 1946/M7een voorbeeld van de uitwerking gereed te hebben, is de statistiek van 1938/1939 op de nieuwe indeling omgebouwd. Gezien
het feit, dat hierbij gewerkt moest worden met de gegevens, zoals die voor de
oorlog ter beschikking stonden, 'heeft de ombouw in hoofdzaak betrekking op
de vorm en de verticale indeling der tabellen. Wat de horizontale indeling
betreft, isalleen in alletabellen debeschikbare bruto-opbrengstsplitsing toegepast,
terwijl het sub-totaal in de kosten is vervallen, waardoor het aantal grootheden
van 15 op 24 is gebracht. Boekhoud-technische veranderingen zijn niet toegepast, zodat eventuele verschillen in de cijfers van overeenkomstige groeperingen
geheel aan de gewij7igde gebieds-, grootte- en type-indeling kunnen worden
toegeschreven.
De invloed hiervan kan, voor wat betreft gebieden en bedrijfstypen, worden
nagegaan door vergelijking van de uitkomsten uit de tabellen van de oorspronconomisch onderzoek 3
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kelijke publicatie1 met die uit de hierbij gevoegde tabellen naar het volgende
schema:
1. Tabel A (oud),tabellen blz. 16 (oud) en tabel C (oud) mettabelA(nieuw).
Hieruit kan worden nagegaan in hoeverre de nieuwe indeling in landbouwgebieden en groepen van landbouwgebieden verschuivingen veroorzaakt.
Wat de groepen van landbouwgebieden betreft, moet hierbij rekening
gehouden worden met het feit, dat de Lössgronden vroeger bij de rivierkleigroep gerekend werden, de Eilanden en de N. Duinstreek (vroeger weidestreken) en de Z. Duinstreek, Z.-Hollandse Bollen- en Weidestreek en het
Westland (vroeger tuinbouwgebieden) nu verenigd zijn tot de Duingronden,
terwijl de vroegere tuinbouwgebieden Drechterland en Geestmerambacht
nu tot de weidestreken behoren.
1. Tabel blz. 15 (oud), tabel O (oud) en tabel S (oud) met tabel D (nieuw),
en tabel E (oud) met tabel E (nieuw). Hieruit kan de verschuiving der
bedrijfstypen binnen ieder landbouwgebied worden nagegaan.
3. Tabel Q (oud) en tabel T (oud) met tabel H (nieuw). Hieruit blijkt de
verschuiving der bedrijfstypen binnen iedere groep van landbouwgebieden,
waarbij weer rekening dient te worden gehouden met de onder 1genoemde
veranderingen in de groepering der gebieden.
De invloed van de gewijzigde bedrijfsgrootte-indeling kan alleen worden
nagegaan uit tabellen, waarin ook naar bedrijfstype is ingedeeld, daar in de
vooroorlogse statistiek geen tabellen met indeling naar gebied en grootte
alleen voorkomen. Dit beperkt de vergelijking tot die gevallen, waarin de
nieuwe type-indeling geen verschuivingen van belang te weeg heeft gebracht. Daarvoor kan dan dienen het vergelijken van:
4. Tabel K (oud) met tabel C (nieuw) voor wat betreft de landbouwgebieden
en tabel G (oud) met tabel G (nieuw) voor de groepen van landbouwgebieden.
Bij de vergelijking dient verder nog het volgende in het oog te worden gehouden:
a. De verschuivingen, zoals die bij deze vergelijking naar voren komen, zijn in
vele gevallen kunstmatig kleiner gemaakt dan in werkelijkheid, doordat
verschillende boekhoudbureaux enige selectie uitoefenden naar het gebied en
het type van debedrijven, waarvoor zij gegevens verstrekten.
b. De nieuwe typen 6 en 7: bedrijven met veelfruitteelt resp. andere tuinbouw,
komen eveneens door selectie vooraf in het beschikbare materiaal nagenoeg
niet voor.
c. Het totale aantal bedrijven in de omgewerkte statistiek:6424, is kleiner dan
dat in de oorspronkelijke: 7670, doordat een deel van het basismateriaal in
oorlogstijd verloren is gegaan en een ander deel, met name in Friesland,
slechts over gehele groepen van bedrijven beschikbaar was en dus niet kon
worden omgewerkt. In bepaalde gevallen kan ook dit, naast de nieuwe indeling, een oorzaak van verschillen zijn.
1

Versl. en Meded. Directie van de Landbouw 1940 No. 2: De economische toestand
van de landbouw in 1938/1939 en andere onderwerpen.
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Bij uitvoering van de vergelijking der beide statistieken volgens het aangegeven
sdhema (bldz. 31), komen de volgende belangrijke punten naar voren:
I. De gemiddelde bedrijfsuitkomsten per landbouwgebied en groep vanlandbouwgebieden.
Voor de, bij oude en nieuwe indeling, vergelijkbare gebieden of combinaties
van gebieden, komen de verschuivingen der gebiedsgrenzen slechts zelden tot
uiting in veranderingen der financiële uitkomsten. Hiervoor kunnen drie redenen
worden aangegeven. In de eerste plaats de reeds vermelde vóór-selectie, waardoor bedrijven, die volgens de oude grenzen in een bepaald gebied lagen, doch
daar eigenlijk niet thuis behoorden, in vele gevallen niet of niet naar verhouding
vertegenwoordigd waren. Dit komt dus in feite hierop neer, dat in die gevallen
toen reeds met andere, meer met de nieuwe overeenkomende, grenzen werd gerekend dan de officiële. Het effect van de invoering der nieuwe grenzen is daardoor in het gebezigde materiaal vaak minder opmerkelijk dan in werkelijkheid.
Een tweede reden is, dat de oppervlakten, waarop de grensverschuivingen
betrekking hebben, hoewel op zichzelf soms belangrijk, in verhouding tot het
gehele gebied vaak slechts een onderdeel vormen. De invloed der betrokken
bedrijven op de gemiddelde uitkomsten voor het gehele gebied, is dan eveneens
gering.
Tén slotte nog dit. De verbeterde indeling naar mogelijkheden van bedrijfsvoering, die aan de nieuwe gebiedsgrenzen ter grondslag ligt, behoeft geenszins in betere of slechtere financiële uitkomsten tot uiting te komen.
Als een bepaald deel van een gebied andere mogelijkheden heeft dan de rest,
dan kan de invloed daarvan op de bedrijfsresultaten door die van een andere
vorm van bedrijfsvoering geheel worden opgeheven. Wat dit betreft, zouden
gegevens over het gemiddelde bedrijfsplan een betere maatstaf zijn. In het
beschikbare materiaal is hiervan echter alleen de bouwland-graslandverhouding
bekend.
Uiteraard heeft deze drieledige beschouwing uitsluitend betrekking op gevallen, waarin bij de nieuwe indeling aan een bepaald gebied een afwijkend gedeelte
is onttrokken. Voor de gevallen, waarin zo3n gedeelte gevoegd is bij een gebied,
waar het wel mee overeenkomt, is het achterwege blijven van veranderingen in
de gemiddelde uitkomsten niet iets,dat verklaring behoeft. Bijde nieuwe gebiedsindeling is bijv. van het vroegere gebied de Wouden in Friesland het veenweidegedeelte afgescheiden en bij het Veenweidegebied gevoegd. Men mag nu verwachten, dat de gemiddelde uitkomsten van de Wouden daardoor veranderen;
echter niet, dat de gemiddelde uitkomsten van het Veenweidegebied daardoor
gewijzigd worden. Het is evenwel mogelijk, dat dit wel het geval is, indien in
het bijgevoegde deel, ondanks de overeenkomstige mogelijkheden in de practijk
een andere bedrijfsvorm bestaat (bijv. de Centrale Weidestreek in Groningen).
In de gevallen van de vroegere twee- of meerslachtige gebieden (zand- enveengebieden in Drenthe en Overijssel bijv.) is alleen enige vergelijking mogelijk,
voor zover hun delen bij bestaande gebieden met overeenkomstige mogelijkheden zijn gevoegd. In de uitkomsten van de betrokken bestaande gebieden,
behoeven dan geen wijzigingen te worden verwacht, behalve wanneer in de
toegevoegde delen een andere bedrijfsvorm overheerst. Voor nieuwe gebieden,
die in hun geheel uit een bestaand gebied zijn „gelicht", bijv. de IJsseldelta,
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Waterland, en het Land van Gulpen, kan worden nagegaan in hoeverre zij inderdaad van het vroegere geheel afwijken.
De hiervoor gegeven beschouwing ter verklaring van het feit, dat de wijziging
der landbouwgebieden niet steeds gepaard gaat met veranderingen in de gemiddelde uitkomsten, wordt door de cijfers bevestigd. Slechts in een deel der gebieden blijkt een verandering in het enige beschikbare gegeven over het bedrijfsplan: de bouwland-graslandverhouding, en alleen in enkele ondergaat de gemiddelde netto-opbrengst een belangrijke wijziging.
D. 2. De nieuwe Centrale weidestreek heeft in deze statistiek aanzienlijk
meer bouwland dan de oude, een bouwland-graslandverhouding van 0.85 :1
tegen vroeger 0.47:1, waarmede enige verbetering der financiële uitkomsten
gepaard gaat. Dit is een gevolg van de uitbreiding van het gebied met de
gemeente Bedum en een deel van ten Boer, waar wel dezelfde mogelijkheden
bestaan, maar in de praktijk een meer op akkerbouw gerichte bedrijfsvorm
voorkomt.
A. 3. De nieuwe Centrale Bouwstreek heeft een bouwland-graslandverhouding van 7.5 :1 tegen vroeger 4 : 1 , een gevolg van de totale verschuiving van
dit gebied, gepaard gaande met betere resultaten.
A. 9. De Friese Bouwstreek is van een bouwland-graslandverhouding van
0.8 :1op 1.15 :1gekomen door de afscheiding van het eigenlijk bij de Wouden
behorende deel van Kollumerland en de toevoeging van Oldenhove, Grijpskerk,
Leeuwarderadeel en het N. stuk van Wonseradeel. De bedrijfsuitkomsten zijn er
echter niet noemenswaard door gewijzigd.
D. 10. De Friese Kleiweidestreek heeft bij de nieuwe indeling met een stuk
van Wonseradeel al het vroegere bouwland verloren (0.0006 : 1, vroeger
0.08 :1), hetgeen ook te verwachten was. De gemiddelde bedrijfsuitkomsten zijn
echter, ondanks de verschuiving van nog een ander deel van het vroegere gebied
naar de Veenweidestreek, niet belangrijk gewijzigd.
£. 13. De Wouden vertonen een overeenkomstig verschijnsel in omgekeerde
richting door de afscheiding van het veenweidedeel van het oude gebied, waardoor het aandeel van het bouwland toegenomen is, echter getemperd door de
afscheiding van het veenkoloniale deel, waar veel bouwland voorkomt. De verhouding isnu 0.11 :1tegen vroeger0.07 :1,bij ongeveer gelijk gebleven bedrijfsuitkomsten.
£. 14, £. \9. Het nieuwe Drents Zandgebied heeft, evenals het Overijssels
Zandgebied, ondanks de uitbreiding nog dezelfde bouwland-graslandverhouding,
maar de toegevoegde delen hebben belangrijk lagere bedrijfsuitkomsten.
D. 18. Het nieuwe gebied de IJsseldelta is een veel zuiverder graslandgebied,
dan het vroegere, wel zeer samengeraapte, weidegebied, waaruit het is afgescheiden; bouwland-graslandverhouding 0.01 : .1 tegen 0.1 :1, maar de bedrijfsuitkomsten zijn practisch hetzelfde.
B. 20. De nieuwe IJsselstreek heeft een lagere verhouding dan de beide
vroegere samen: 0.25':1 tegen 0.42 :1, toe te schrijven aan de afscheiding van
de zandgedeelten der betrokken gemeenten. De bedrijfsuitkomsten' zijn hierdoor
ook iets lager geworden.
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£. 2i. De Graafschap heeft door de grenswijzigingen iets minder bouwland
gekregen, 0.53 :1 tegen 0.59 :1, en aanzienlijk slechtere bedrijfsuitkomsten.
B. 22. Voor de Lijmers is geen vergelijking mogelijk door het verloren gaan
van een groot deelvan'hetbasismateriaal.
B. 24. De Betuwe is door de uitbreiding met een deel van de vroegere
Tielerwaard armer aan bouwland geworden, 0.43 :1 tegen 0.55 :1vroeger. De
bedrijfsuitkomsten zijn echter gelijk gebleven.
£. 25. Het Rijk van Nijmegen is door de toevoeging van het aansluitende
deel van Noord-Limburg, waar een meer op akkerbouw gerichte bedrijfsvorm
bestaat, rijker aan bouwland geworden 1.2 :1 tegen 0.8 :1 vroeger. De bedrijfsuitkomsten zijn iets lager geworden, hetgeen overeenstemt met de kleine verbetering in het nieuwe Noord-Limburg E.48.
B. 26. Het Maas- en Waalgebied is door de afscheiding van Ubbergen,
Millingen en Bergharen, waarvan de eerste twee naar de Lijmers zijn gegaan, in
bedrijfsuitkomsten vooruitgegaan.
B. 28. Ook de verschillen tussen het Centraal Rivierkleigebied en de samenstellende vroegere gebieden komen in betere bedrijfsuitkomsten tot uiting.
A. 32. De Noordhollandse Zeepolders zijn rijker aan bouwland geworden
door de afscheiding van het zandgedeelte van Anna Paulowna en het oude land
van Barsingerhorn en Winkel: ca. 9 :1 tegen 4 :1 vroeger bij gelijke bedrijfsuitkomsten.
D. 35 en D. 36. Waterland heeft vrijwel geen bouwland en iets lagere
uitkomsten dan het vroegere Middengewest. De droogmakerijen in het vroegere
Middengewest hebben dus gemiddeld ca. ƒ 39.— netto-overschot, tegen een
gemiddelde van ca. ƒ57.— voor het gehele nieuwe gebied A. 35, waaruit blijkt,
dat het weidebedrijf in de Droogmakerijen aanzienlijk lagere uitkomsten heeft
dan het akkerbouwbedrijf.
D. 40. Delf- en Schieland. Door de afstand van het bij het Kleiweidegebied aansluitende deel van het vroegere gebied zijn de gemiddelde uitkomsten
aanzienlijk verbeterd, misschien nog iets getemperd door de afscheiding van
enkele droogmakerijen, waarmee vrijwel alle bouwland verloren is gegaan:
0.01 :1tegen 0.06 :1 vroeger.
£.43. In de Brabantse Westelijke Zandgronden is door de uitbreiding naar
het Oosten de invloed van het aangrenzende zeekleigebied op de bedrijfsvorm
minder sprekend geworden: minder bouwland 1.2 :1 tegen 1.4 :1 vroeger.
B. 44. De Langstraat heeft wel zeer duidelijk een ander karakter dan de
N.W. zeekleigronden, waartoe 4 van de 5 betrokken gemeenten vroeger werden
gerekend: bouwland-graslandverhouding 0.6 :1 tegen de N.W. zeekleigronden
2,5 :1.
£. 46. De Z. en O. Zandgronden zijn, ondanks de afstand van een deel van
het vroegere gebied aan de W. zandgronden, toch nog rijker aan bouwland geworden door de afstand van een deel met een lagere verhouding aan de Meyerij
en de toevoeging van het zandgedeelte van het vroegere Land van Cuyk. De
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verhouding is nu 1.35 :1 tegen vroeger 1.18:1, terwijl de gemiddelde bedrijfsuitkomsten gunstiger geworden zijn.
B. 47. Het Land van Cuyk heeft door de afsdheiding van de zandgedeelten
der betrokken gemeenten minder bouwland gekregen: 0.9 :1 tegen vroeger
1.15:1,terwijl de gemiddeldebedrijfsuitkomsten achteruitgegaan zijn.
C. 50. Het steilere en daardoor minder voor akkerbouw geschikte Land van
Gulpen heeft een lagere bouwland-graslandverhouding dan het vroegere ZuidLintburg, waarvan het is afgescheiden: 1.11 :1tegen 1.37 : 1 , en lagere bedrijfsuitkomsten.
Van de vergelijkbare groepen van landbouwgebieden vertonen de Rivierkleigronden een stijging der bedrijfsuitkomsten, ondanks de afzondering van lössgronden met gemiddeld belangrijk betere uitkomsten. Dit moet dus een gevolg
zijn van de afsdheiding van de zandgedeelten der betrokken gemeenten. Ook is
er op de eigenlijke rivierklei minder bouwland 0.3 :1 tegen 0.5 :1 vroeger. De
Weidestreken vertonen een aanzienlijke stijging der gemiddelde bedrijfsuitkomsten, hetgeen deels kan worden toegeschreven aan de afscheiding van verschillende gebieden en delen van gebieden, die lagere uitkomsten hebben dan het overblijvende geheel. Bovendien berust het oude groepsgemiddelde op een veel groter
aantal bedrijven door het gebruik van gegevens over bedrijfsgroepen, waarvan
geen individuele cijfers beschikbaar waren. De uitkomsten van de groep Veenkoloniën zijn verbeterd door de afscheiding van het zandgedeelte van het vroegere Veen- en Zandgebied (Dr.).
De eindconclusie uit deze vergelijking mag dus luiden, dat de nieuwe indeling
der landbouwgebieden slechts in enkele gevallen tot werkelijk belangrijke wijzigingen in de bedrijfsuitkomstenstatistiek aanleiding geeft.
Hierbij kan worden opgemerkt, dat dit ook niet in de lijn van de opzet der
nieuwe indeling gelegen zou hebben. Zoals in par. 1 is uiteengezet, was het doel
om, aansluitend bij de oude indeling de grenzen zoveel mogelijk te verbeteren,
teneinde:
1. Het aantal gebieden te beperken.
I. De, voor het gebruik der gegevens betrekkelijk waardeloze, twee- of meerslachtige gebieden te doen verdwijnen.
3. Het voorkomen van afwijkende delen in een gebied te vermijden, waardoor
vóór-selectie der in de statistiek te verwerken bedrijven naar hun ligging
overbodig wordt.
II. De bedrijfstypen perlandbouwgebied en groepvan landbouwgebieden.
De beperking van het nagaan der verschuivingen tot vergelijkbare gebieden of
combinaties van gebieden geldt ook hier in nog sterkere mate dan voor de bedrijfsuitkomsten. Het is bij deze vergelijking n.l. niet zo zeer te doen om de
verschuivingen, die het gevolg zijn van de wijziging der gebiedsgrenzen, maar
van die ten gevolge der nieuwe definities der bedrijfstypen. De vergelijking moet
dus beperkt worden tot (combinaties van) gebieden, die slechts wijzigingen van
ondergeschikt belang hebben ondergaan, althans waar geen belangrijke delen
met afwijkende bedrijfsvormen aan zijn onttrokken of toegevoegd.
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A. Zeekleicjronden.
TABEL DA. Aantal bedrijven en gemiddeldenetto-opbrengst per bedrijfstype (Zeekleigronden).
Gebied

ZA

OA

ƒ
ƒ
51,90 243 65,16
75,51 140 55,16

GB

ƒ
14 24,66

—

—

—

—

—

—

—

—

Gron. N . Bouwstreek (nieuw)
idem
(oud) .

27
136

Nieuw Oldambt (nieuw) . . .
idem
(oud) . . . .

57
79

59,60
56,70

12 44,05

Oud Oldambt (nieuw) . . . .

27
44

59,80
54,99

48 51,10
16 50,52

Friesche Kleibouwstr. (nieuw)
idem
(oud) }
N. Westerkwartier . . . . )

11

98,75

42 41,38

113 39,31

17

65,31

48 46,83

84 41,20

78,29 264 58,19

296 49,61

101 103,39 345 58,58

320 45,62

Z.W. Zeekleigebied
Z.H. Eilanden

1

178

N.W. Brabant

)

Totaal Zeekl.gronden (nieuw) .
idem
(oud) . .

ZV

OV

9,54

25 31,92

15 14,86

35 26,30

—

—

19

~
408
551

74,40 664 58,47
73,94 617 56,67

460 45,93
452 44,45

39
56

18,17
12,35

100 32,87
94 13,93

In dezeekleigebieden vindt inhetalgemeen eenverschuiving vanzuiver naar
overwegend akkerbouw plaats, doordat vele bedrijven metweinig grasland (de
vroegere maatstaf) toch eenvrij belangrijke veehouderij hebben metbehulpvan
klaver enkunstweiden. IndeGroninger N. Bouwstreek bijv. waren deaantallen
Z.A. enO.A.bedrijven vroeger 136en 140ennu11en243. InhetZ.W. Zeekleigebied is het echter juist omgekeerd. Bedrijven met vrij veel, maar slecht
grasland, diedusvroeger tot het O.A.type gerekend werden, hebben dit grasland voor de paarden nodig en doen vrijwel niet aan vehouderij. Hier waren
de aantallen Z.A. enO.A. bedrijven vroeger 101 en345 ennu 178 en 264.
Daar het eerste verschijnsel overweegt, zïjn voor de gehele groep de verhoudingen 551 : 617 vroeger en408 : 664nu.
Ten aanzien van de gemengde bedrijven doet zich om gelijke redenen hetzelfde voor: in het algemeen een toename, getemperd door een afname in het
Z.W. Zeekleigebied.
In de Friese Kleibouwstreek, in mindere mate ook elders, zijn er onder de
bedrijven metweinig bouwland, diedusvroeger tothetoverwegend veeteelttype
gerekend werden, eenaantal, waar hetbouwland eenzelfstandige en belangrijke
rol vervult. Deze bedrijven vallen nu onder hetgemengde type. HetaantalO.V.
bedrijven wordt weer aangevuld metvroegere zuiver veeteelt bedrijven metenig
bouwland. Het aantal Z.V.bedrijven daalt dus.In de gehele groep gaan deze
verschuivingen verloren door de invloed van denieuw toegevoegde droogmakerijen ten N. vanhet IJ. De aard vanal deze verschuivingen wordt geheel weer41

spiegeld in de bedrijfsuitkomsten, met name in de samenstelling van de brutoopbrengst en uiteraard ook in de bouwland-grasland-verhouding.
De invloed op de netto-opbrengst wisselt al naar de omstandigheden. In de
N. Bouwstreek is de netto-opbrengst van het Z.A. type gedaald door de
afstand van bedrijven met enige veeteelt. Daar tegenover zijn de uitkomsten van
het O.A. type dan verbeterd: de gelegenheid tot goedkope veehouderij op akkerbouwbedrijven.
In het Z.W. Zeekleigebied is de reden van de lagere uitkomsten van het Z.A.
type een andere, nml. de toevoeging van bedrijven met een slecht grasland. Het
O.A. type heeft hier nagenoeg dezelfde uitkomsten behouden. Vermoedelijk
heeft hier nog enige uitwisseling van bedrijven met het gemengde type plaats
gehad, daar de uitkomsten hiervan zijn verbeterd. In de beide Oldambster gebieden is weinig verschil ontstaan.
In de Friese Kleïbouwstreêk alleen zijn de uitkomsten van het Z.A. type aanzienlijk beter geworden. Het betreft hier echter een zeer speciale bedrijfsvorm:
het pootaardappelbedrijf. De gemiddelde bedrijfsgrootte wijst trouwens al op
iets bijzonders: 13.5 ha tegenover vroeger 22.7 ha. Het O.A. type is hier in
bedrijfsuitkomsten achteruitgegaan, waarvoor behalve de mogelijkheid van uitwisseling van bedrijven met het gemengde type, uit de gegevens geen verklaring
kon worden afgeleid.
Door het tegengestelde karakter van de verschillen in sommige afzonderlijke
gebieden, vertonen de gemiddelde uitkomsten van de gehele groep weinig verandering.
B. Rivierkleigronden.
TABEL D B . Aantal bedrijven en gemiddelde netto
(Rivierkleigronden).
Gebied

ZA

OA

-opbrengst per bedrijfstype

GB

OV

/
Totaal Rivierkleigronden (nieuw) . .
idem (oud) minus Z. Limburg .

—

115
198

12,20
18,64

173
154

ƒ
3,42
0,81

ZV

43
40

ƒ
20,48
11,60

Door de afscheiding der zandgedeelten van deze gebieden (IJsselstreek, Land
van Cuyk) en de geheel nieuwe indeling, is geender afzonderlijke gebieden vroeger en nu vergelijkbaar.
In het algemeen treedt hier een verschuiving opvan gemengd bedrijf naar overwegend veeteelt. Op vele bedrijven staat het bouwland nml. voor een belangrijk
deel in dienst van de veehouderij, waardoor de bouwland-graslandverhouding
geen juiste maatstaf is voor de richting van de bedrijfsvoering. De verschuiving
wordt in de aantallen bedrijven echter door andere invloeden overdreven. In de
oude aantallen komen ook zandbedrijven voor, die vnl. tot het G.B. type behoorden. In de nieuwe aantallen zijn een aantal vroegere Z.V. bedrijven naar
O.V. verschoven, terwijl beide groepen versterkt zijn met bedrijven uit de uitbreiding in Westelijke richting van de rivierkleigebieden. Om de gedachte te
bepalen kunnen de aantallen, bij correctie voor deze invloed van de gebieds42

wijzigingen, op ongeveer 150:120:40 vroeger en 110:150:20 nu gesteld
worden. Enige vergelijking der bedrijfsuitkomsten is onder deze omstandigheden
uiteraard niet mogelijk.
C. Lössgronden.
TABEL DC. Aantal bedrijven en gemiddelde netto-opbrengst per bedrijfstype (Lössgronden).
ZA

Gebied

0A

GB

/

Totaal Lössgronden (nieuw).
Zuid-Limburg (oud) . . . .

—
—

—34

22,—

ƒ
23,85
20,99

90
117

OV

60
16

ƒ
12,34
— 4,97

zv
—
—

Vergelijking van het vroegere Zuid-Limburg met het nieuwe Zuid-Limburg
plus Land van Gulpen wijst uit, dat ook hier verschuiving der typen van akkerbouw naar veeteelt plaats heeft gehad. De verschuiving wordt hier niet vertroebeld door een verschuiving van ZV naar OV.
De bouwland-graslandverhouding vertoont overeenkomstige veranderingen:
voor GBvroeger 1.3 :1,nu 1.7 :1,voor OV vroeger 0.23 : 1 , nu 0.84 :1.
De bedrijfsuitkomsten zijn voor het GB type niet noemenswaard gewijzigd,
die van het OV type belangrijk beter geworden: meer eigen voederbouw was
in dit gebied dus voordelig.
D. Weidestreken.
TABEL D D . Aantal bedrijven en gemiddelde netto-opbrengst per bedrijfstype (Weidestreken).
Gebied

ZA

OA

GB

OV

ZV
ƒ

Friesche kleiweidestreek (nieuw) .
idem
(oud) . .

122
131

ƒ
45,54
48,36

Friesche veenweidestreek (nieuw) .
idem
(oud). .

11

32,15

148
86

39,13
40,38

Holl. Veenweidegebied
N.W. Weidegebied Utrecht . . v

12

20,29

139

23,45

146

23,85

280

9,45

337

10,93

33
70

29,44
39,44

't Gein N.H

{

N . klei- en veengebied Z.H. . i
Rijnland Z.H
)
55

Holl. Kleiweidegebied
Lopikerwaard
1
Krimpenerwaard
>
Alblasserwaard en Vijfh.landen. )

12,11

Delf- en Schieland (nieuw) . . .
idem
(oud) . . . .
Totaal Weidestreken (nieuw) . .
minus Gron. C. Weidestreek . . .
Totaal Weidestreken (oud) minus .
Gron. Centr. W e i d e s t r e e k . . . .

12
11 11,88

43

79

6,95

114

13,94

853

27,14

14,95

196

9,77

1186

24,60

Afgezien van de Groninger Weidestreek, zijn de afwijkende gedeelten en daarmede de afwijkende bedrijven met de nieuwe indeling nagenoeg uit deze groep
verdwenen zonder dat daarbij eigenlijk van typeverschuiving sprake is.De daling
van het aantal OV bedrijven (vroeger vooral afkomstig uit bet thans verdwenen
Overijsselse Weidegebied) is deels gecompenseerd door een typeverschuiving
vanuit het ZV type van vroegereZV bedrijven met bouwland.
De uitkomsten der ZV bedrijven zijn enigszins gedaald, die der OV bedrijven
verbeterd, kennelijk door de toevoeging van vroegere ZV bedrijven, vnl. afkomtig
uit het Hollands Kleiweidegebied.
£. Zandgronden.
TABEL D E . Aantal bedrijven en gemiddelde netto-opbrengst per bedrijfstype (Zandgronden).
ZA

Gebied

GB

OA

ƒ

ƒ

OV

ZV

111
77

ƒ
ƒ
25,14 52 31,16
32,97 118 30,03

ƒ

—

—

—

Drents Zandgebied (nieuw). .
idem
(oud). . .

—

—

52
78

29,05
29,01

123
31

26,26
35,34

—

Overijssels Zandgeb. (nieuw) .
idem
(oud) . .

—

—

34
222

12,36
27,82

727
474

13,37
17,03

30 10,78

—

11
195

52,82
38,95

339
58

26,88
7,88

—

60
41

36,22
19,61

46

12,55

idem

(oud)

—
—

10 23,89

—

—

56
231

42,25
47,29

342
14

48,76
32,87

—

60
386

59,53
52,16

201

59,85

—

39 66,11

Noord-Limburg (nieuw) . . .
idem
(oud)
. . . .

169
201

51,91
41,06

216

45,18

28 -43,53 226 56,42

Totaal Zandgronden (nieuw) .
idem
(oud) . .

11
53

530
1563

39,21
38,93

2395
855

Brab. W. Zandgronden (nieuw)
idem
(oud) .

Z.en O.Zandgronden (nieuw) .
idem
(oud) . .

—

31,61 30 38,24
35,21 312 52,88

—

—

25,53 73 22,66
17,38 202 20,69

Evenals bij de Rivierklei- en Lössgronden vindt ook hier een verschuiving
der bedrijfstypen van de akkerbouw- naar de veeteeltrichting plaats, doordat het
bouwland deels of bijna deelsin dienst van deveehouderij staat.
Hiertegenover staat enige verschuiving van vroegere ZV bedrijven naar OV,
vooral in de Wouden en het Overijssels Zandgebied. Een aantal ZV bedrijven
zijn verder door de betere grensbepaling uit deze groep verdwenen, vooral in
de Wouden.
44

Ten slotte zijn de aantallen OV en ZV bedrijven vergroot door de toevoeging
van een belangrijk deel van het vroegere Overijssels Weidegebied aan de zandgronden: Steenwijkerwold, Vollenhove, Drents-Overijssels Randgebied.
Het OV type wordt dus op drie manieren versterkt, vnl. ten koste van het
GB type, terwijl dit weer gedeeltelijk aangevuld wordt vanuit het OA type en
dit vanuit ZA. Van de laatste twee typen zijn bovendien een aantal (veenkoloniale) bedrijven verdwenen door de nieuwe indeling van het vroegere Westerwolde, de Z. Randgemeenten van Drenthe en het Overijssels Zand- en Veengebied.
De verschuiving komt verder tot uiting in een grotere bouwland-graslandverhouding voor ieder der typen en een zekere „doorstroming" der gemiddelde
bedrijfsuitkomsten. Deze zijn nml. voor ZA en vooral OA lager geworden, voor
GB iets en voor OV aanzienlijk hoger. Hieruit blijkt, dat meer bouwland op
deze OV bedrijven voordelig is. De uitkomsten van het ZV type zijn door de
grotere veranderingen niet vergelijkbaar. De samenstelling der bruto-opbrengst
verandert volgens verwachting: het aandeel der akkerbouwproducten stijgt bij
de (nu beter bepaalde) ZA, OA en GBtypen en blijft ongeveer gelijk bij de OV
en ZV typen.
Er zijn echter belangrijke individuele verschillen, die vooral in de aantallen
bedrijven per type duidelijk tot uiting komen. Zo heeft het gemengde bedrijf
zich nog het beste gehandhaafd in het Drents Zandgebied, de Westelijke Zandgronden van Brabant en Noord-Limburg. Dit was ook te verwachten; in deze
zandgebieden komen bedrijven, waar de akkerbouw, althans gedeeltelijk, een
zelfstandige rol van belang vervult, nog het meeste voor. In de Westelijke Zandgronden van Brabant en Noord-Limburg is vanuit het GB type wel een sterke
verschuiving naar OV, maar deze wordt weer opgevuld door vroegere ZA en OA
bedrijven, die in GB te land gekomen zijn. Voor de nieuwe W. zandgronden zijn
dit bedrijven uit de vroegere N.W. zeekleigronden en Z. en O. zandgronden.
In de overige zandgebieden, waar vroeger het GB type ovefheerste, (Graafschap, Meyerij, Z. en O. zandgronden) of althans zeer belangrijk was (Overijssel), speelt het thans nog slechts een ondergeschikte rol. In het Overijssels
Zandgebied en vooral in de Graafschap is de verschuiving het grootst, doch ook
in de Meyerij en de Zuidelijke en Oostelijke Zandgronden vormen de vroeger
vrijwel niet voorkomende OV bedrijven thans verreweg het merendeel.
Een afwijkend gebied zijn de Wouden, waar het ZV type sterk in aantal is
gedaald èn door de gebiedsbeperking èn door verschuiving van de bedrijven met
enig bouwland naar OV.
Het Centrale Zandgebied kan niet vergeleken worden, daar het uit vijf vroegere gebieden is opgebouwd, waardoor bij de type-indeling toen vele bedrijven
verloren gingen. Het Rijk van Nijmegen is, door de toevoeging van een deel
van het vroegere N. Limburg met een andere bedrijfsvorm, eveneens onvergelijkbaar.
De bedrijfsuitkomsten der afzonderlijke gebieden kunnen door de vermenging van de invloed der type-verschuiving met die der gebiedswijzigingen moeilijk beoordeeld worden. De algemene lijn is echter die van betere uitkomsten
van het OV type ten koste van het GB type, behalve in Drenthe en WestBrabant, waar het GBtype blijkbaar debestemogelijkheden biedt.
In het Overijssels Zandgebied zijn door de uitbreiding de uitkomsten van
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het gehele gebied sterk gedaald (vgl. tabel AA), waardoor het OV type echter
het minst getroffen wordt, hetgeen in de lijn ligt. De ZV bedrijven in dit gebied
zijn door het bezit van enig bouwland naar OV verschoven. Het blijkt, dat deze
OV bedrijven met weinig bouwland lagere uitkomsten hebben dan die met meer
bouwland (de „oude" OV bedrijven).
Hetzelfde geldt voor de Wouden. De hier overgebleven echte ZV bedrijven
zijn, ondanks het verlies van een aantal bedrijven met lagere uitkomsten aan OV,
op hetzelfde peil gebleven, doordat er ook een aantal ZV bedrijven met betere
inkomsten in een ander gebied gekomen zijn (vgl. tabel DD. Fries Veenweidegebied).
In de Zuidelijke zandgebieden waar het vroegere OV type niet of bijna niet
voorkwam, is vergelijking alleen mogelijk met het GB type. Hoewel in mindere
mate dan in de Noordelijke gebieden, heeft ook hier het OV type het beste deel,
behalve in Noord-Limburg, waar t.a.v. de gemengde bedrijven echter een afwijkende situatie, zoals in West-Brabant, bestaat.
7. Veenkoloniën.
Bij gebrek aan gegevens in de oude statistiek is hier geen vergelijking mogelijk,
ook niet voor de groep, die te zeer in samenstelling verschilt.
Q. T)uin0ronden.
T A B E L DG. Aantal bedrijven en gemiddelde netto-opbrengst per bedrijfstype (Duingronden).
Gebied

ZA

OA

GB

17

—

—

ƒ
20,28

OV

8
14

ƒ
20,56
15,18

ZV

10
16

ƒ
13,74
16,14

30

28,38

41

25,20

Van deze nieuwe groep kunnen de twee voornaamste gebieden vergeleken
worden, de N. Duinstreek op zichzelf, de Z. Duinstreek met haar 3 samenstellende delen. De N. Duinstreek blijkt weer een der weinige gevallen, waarin OV
bedrijven naar GBverschuiven, nml. door het zelfstandige karakter van de akkerbouw op deze bedrijven met weinig bouwland. De OV bedrijven worden weer
aangevuld met vroegere ZV bedrijven met enig bouwland. De bedrijfsuitkomsten zijn slecht vergelijkbaar, daar de uitbreiding van het gebied enkele bedrijven
met hogere inkomsten heeft ingevoerd en evenveel bedrijven verloren zijn gegaan (vgl. tabel AA). Wel blijkt, dat ook hier veeteeltbedrijven met enig bouwland er beter afkomen dan die zonder bouwland. De Z. Duinstreek vertoont
geen typeverschuiving; het verschil in bedrijfsuitkomsten is vermoedelijk een
gevolgvan het verloren gaan van een deel der bedrijven.
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III. De bedrijfs0rootteklassen.
De invloed van de nieuwe indeling kan niet voor gehele gebieden worden
nagegaan, daar tabellen per gebied en grootteklasse in de oude statistiek ontbreken. Er kan dus slechts gebruik worden gemaakt van tabellen,waarin ook naar
type is ingedeeld. De vergelijking moet daarom worden beperkt tot gebieden,
waar de typeverschuiving weinig of geeninvloed heeft.
De weidegebieden en daarvan de ZV bedrijven, zouden voor dit doel nog
het meest geschikt zijn. Ook hier is echter of in gebied, of in type, of in beide,
nog zoveel veranderd, dat het vergelijken van grootteklassen in derde instantie
weinig zin meer heeft.
Ter afsluiting van deze beschouwing over de nieuwe indeling der bedrijfsuitkomstenstatistiek moge hier nogmaals haar doelstelling worden geformuleerd:
Een indeling van landbouwbedrijven naar mogelijkheden van bedrijfsvoering
volgens
A. Physisch-geografische omstandigheden (gebieden).
B. Bedrijfsgrootte (grootteklassen).
C. Richting der bedrijfsvoering (typen).
Deze mogelijkheden van bedrijfsvoering worden dan verder gekarakteriseerd
door een tabellarische indeling van bedrijfsgegevens volgens:
D. Bedrijfsplan, onderverdeeld in bouwplan en veebezetting.
E. Bedrijfsuitkomsten, onderverdeeld in kosten en opbrengsten.
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II. DE VERWERKING DER GEGEVENS EN DE UITVOERING
VAN HET BEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEK
1. Inleiding.
Tot dusverre isde samenstelling der bedrijfsuitkomstenstatistiek de enige wijze
van verwerking geweest, die op het door de landbouwboekhoudbureaux verstrekte cijfermateriaal werd toegepast.
Voor 1937 was dit ook niet anders mogelijk, daar de boekhoudbureaux toen
zelf hun materiaal verwerkten en aan de Directie van de Landbouw slechts de
gemiddelde uitkomsten per landbouwgebied verschaften, die dan tot de bekende
tabel A werden samengesteld.
Met ingang van het boekjaar 1936/'37 werden echter de gegevens over de afzonderlijke bedrijven ter beschikking gesteld. Daarmede was dus, althans in
theorie, de mogelijkheid geschapen het cijfermateriaal ook op andere wijze te
verwerken. De pogingen die daartoe ondernomen werden, stuitten echter op
ernstige moeilijkheden, waarvan de oorzaken reeds zijn opgesomd:
1) De verschillen in boekhoudsysteem, waardoor de uitkomsten van door verschillende bureaux geadministreerde bedrijven niet vergelijkbaar waren en
dus eigenlijk niet dooréén gebruikt konden worden.
1) De onvolledige waardering van de arbeid van boer en gezinsleden en het
verschil tussen pacht en eigendomslasten, die beide als bedrijfsuitgaven ook
doorwerken in het eindsaldo, de netto-opbrengst. De uitkomsten der afzonderlijke bedrijven, ook van hetzelfde boekhoudbureau, waren dus niet zonder meer vergelijkbaar.
3) Het ontbreken van gegevens over bouwplan, veebezetting en onderverdeling
der akkerbouwopbrengst, die voor het verkrijgen van voldoende inzicht in
de bedrijfsuitkomsten onontbeerlijk zijn.
4) De tekortkomingen van de indeling der bedrijven naar gebieden, typen en
grootteklassen, waardoor deze niet als grondslag voor verdere verwerking
der gegevens bruikbaar was.
Het streven om hierin verbetering te brengen, vereiste voor de werkwijze van
vele boekhoudbureaux ingrijpende wijzigingen, die slechts geleidelijk konden
worden verwezenlijkt. Deze ontwikkeling werd door het uitbreken van de oorlog
doorkruist.
Het gevolg van dit alles is geweest, dat tot nu toe het verrichten van landbouweconomisch onderzoek op basis van het cijfermateriaal der landbouwboekhoudbureaux in 'het algemeen slechts mogelijk was, door het materiaal op de
genoemde punten achteraf aan te vullen, te corrigeren en opnieuw in te delen.
Vooral voor de onder 1 en 1 genoemde tekortkomingen moest hiervoor een wel
zeer veel omvattend beroep worden gedaan op de medewerking van de boekhoudbureaux. Bovendien werd ook van de met het onderzoek belaste instantie
veel extra voorbereidend werk vereist. Deze gang van zaken was dus alleen
bij wijze van noodoplossing voor enkele incidentele onderzoekingen uitvoerbaar.
Het aanvankelijk zeer betreurde feit, dat de ontwikkeling der verhoudingen
gedurende de oorlog in 1943 het stopzetten van de verzameling der gegevens
noodzakelijk maakte, sloot tegelijk de periode van het streven naar geleidelijke
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verbetering af. De onderbreking en de sprong van voor- naar na-oorlogse verhoudingen maakte het mogelijk ook meer ingrijpende wijzigingen voor te bereiden en uit te voeren. Achteraf bezien heeft het verloop der dingen op dit gebied
het bereiken der gewenste verbeteringen niet belemmerd, maar bevorderd; een
der weinige creditposten opde balans van deze jaren.
De verbetering der gegevens ten aanzien van de onder 1, 2 en 3 genoemde
bezwaren vormt het onderwerp van het meervermelde rapport-Leentvaar; die
onder 4 van het hoofdstuk I van dit rapport. De, volgens de hierin aangegeven
richtlijnen, gewijzigde en aangevulde gegevens, zoals die in hoofdstuk I zijn
beschreven, zijn nu zonder meer voor verdere verwerking ten dienste van landbouweconomisch onderzoek geschikt. Daarmede is de in 1936 geopende mogelijkheid volledig voor verwezenlijking vatbaar geworden.
1. Tiet doel van bet onderzoek.
Voordat nu de wijze van verwerking der gegevens en de methodiek van het
onderzoek kunnen worden ontwikkeld,'dient eerst te worden vastgesteld, wat
het doel van dit onderzoek is.
In het algemeen vloeit deze doelstelling min of meer vanzelfsprekend voort
uit de aard van de vraagstukken, die met behulp van het onderzoek moeten
worden opgelost. De moeilijkheden beginnen dan pas bij het verkrijgen van het
benodigde materiaal en de ontwikkeling der methode(n) van verwerking.
Hier ligt de situatie echter anders. In de eerste plaats zijn de opte lossen
vraagstukken niet gegeven, maar dienen deze nog te worden vastgesteld. Anderzijds is de ontwikkeling van de methodiek, en daarmede ook de probleemstelling,beperkt door hetgegeven zijn van hetbeschikbare materiaal.
De doelstelling van het onderzoek wordt hier dus bepaald door:
A. De aard van de vraagstukken, die door het onderzoek moeten worden
opgelost.
B. De mogelijkheid om die oplossing met het beschikbare materiaal te bereiken.
De vraagstukken waarop het onderzoek zich dient te richten, kunnen worden
afgeleid uit de taak van de instantie, waarvóór het onderzoek wordt verricht.
Deze instantie, de Afdeling Bedrijfseconomie (per 1November 1945 opgenomen
in de Afdeling Akker- en Weidebouw) van de Directie van de Landbouw, had
en heeft tot voornaamste taak de richtlijnen te verschaffen voor de landbouwvoorlichting op bedrijfseconomisch gebied. Zoals reeds eerder werd ontwikkeld 1 , heeft deze vorm van landbouwvoorlichting ten doel „het bevorderen
van de rationalisatie van de landbouw binnen het kader van de door nationale
en sociale omstandigheden te stellen eisen aan productie en intensiviteit". Wat
de vraagstukken 'betreft, kan het doel van het onderzoek dus reeds worden beperkt tot economisch onderzoek riaar de mogelijkheden van bedrijfsrationalisatie.
Deze mogelijkheden kunnen in twee groepen worden onderscheiden.
De eerste groep heeft betrekking ophet bedrijf ende bedrijfsvoering alsgeheel,
dus op het bedrijfsplan: bouwland-graslandverdeling, bouwplan en veebezetting,
en op de totale omvang der verschillende bedrijfsvoeringsfactoren: arbeidsbe1
„Doel en werkwijze der economische bedrijfsvoorlichting in de Landbouw". Meded.
voor Landbouwvoorlichtingsd. (2—5 Mei 1944) 383—394.
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zetting, meststoffen- en voedergebruik, enz., hetgeen kan worden samengevat
als:de organisatie van de bedrijfsvoering per bedrijf.
De tweede groep heeft betrekking op de afzonderlijke bedrijfstakken en onderdelen van de bedrijfsvoering, dus op de verschillende veesoorten, gewassen en
werkzaamheden afzonderlijk, alsmede op de verdeling der werkzaamheden over
het jaar. Hieronder vallen alle vraagstukken betreffende rationele voedering,
bemesting, verpleging, ziektebestrijding en arbeidsmethoden enz., met daarnaast
de kwestie van veeverbetering en rassenkeuze, samen te vatten als: de organisatie van debedrijfsvoering per eenheid product.
Deze onderscheiding kan ook voor het bedrijfseconomisch onderzoek naar
de beide groepen van rationalisatiemogelijkheden worden doorgevoerd. Het gaat
om het rationele aantal ha van ieder gewas en om de rationele bedrijfsvoering
per ha gewas, om het rationele aantal dieren van iedere veesoort en om de
rationele exploitatiewijze per dier, om het rationele arbeidsgebruik voor het
gehele bedrijf en om dat per bedrijfsonderdeel, nog onder te verdelen naar dat
per werkzaamheid, om het rationele voedergebruik voor het bedrijf als geheel
en om dat per dier, enz. Algemeen gesteld gaat het hierbij dus om hetrationele
productiescbema perbedrijftegenover dat pereenheid product.
Tussen de beide groepen van rationalisatiemogelijkheden bestaat uiteraard
een zeker verband in dien zin, dat het onderzoek naar de eerste groep meer algemene aanwijzingen voor een rationele bedrijfsvoering oplevert, die door verder
onderzoek naar de tweede groep nog in bijzonderheden kunnen worden uitgewerkt.
In overeenstemming hiermede kunnen de beide vormen van onderzoek worden
onderscheiden als algemeen en bijzonder bedrijfseconomisch onderzoek.
Het is duidelijk, dat het bijzonder bedrijfseconomisch onderzoek meer en verder gesplitste gegevens vereist dan het algemene. Een onderverdeling van de
verschillende bedrijfskosten en opbrengsten naar de afzonderlijke bedrijfstakken
en productiemiddelen met voor de arbeid bovendien nog een onderverdeling
naar afzonderlijke werkzaamheden is hiervoor onmisbaar.
Voor de juiste beoordeling dezer gegevens is bovendien nog een groot aantal
inlichtingen over de gangvan zaken per bedrijf noodzakelijk.
Voor deze vorm van onderzoek schieten de gegevens der fiscale landbouwboekhouding dan ook vrijwel volkomen tekort. Alle kostenfactoren komen hierin als totaalbedragen per bedrijf voor en een onderverdeling naar bedrijfstakken
en productiemiddelen is practisch onuitvoerbaar. Zo wordt het veevoederverbruik in één bedrag opgegeven en een onderverdeling daarvan naar veesoorten en
voedermiddelen ligt zo ver buiten de aan een fiscale boekhouding te stellen
eisen, dat daaraan niet kan worden gedacht.
Voor de opbrengstfactoren ligt de zaak gunstiger. Een splitsing hiervan naar
de verschillende producten is zonder veel moeite en vrij volledig uitvoerbaar,
daar de gegevens hierover ook voor de fiscale boekhouding verwerkt moeten
worden.
De meer technische gegevens over de bedrijfsomstandigheden en de bedrijfsvoering ontbreken daarentegen weer vrijwel geheel. Het verzamelen hiervan
vereist nml. een grote persoonlijke bekendheid met de bedrijven, waar het personeel van de boekhoudbureaux, ook al door het ontbreken van de fiscale noodzaak daartoe,inhet algemeen slechts in geringemate aan toe komt.
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De wel beschikbare gegevens over het bedrijfsplan kunnen daardoor alleen
worden aangevuld met enkele absoluut noodzakelijke correcties (waardering
eigen arbeid en pachtprijs) en min of meer toevallig bekende bijzondere omstandigheden: ziekten, rampen, e.d.
Er behoeft dus geen twijfel aan te bestaan, dat het materiaal van de fiscale
landbouwboekhouding als grondslag voor bijzonder bedrijfseconomisch onderzoek ongeschikt is.
Uit het bovenstaande kan echter evenzeer worden afgeleid, dat het materiaal
wel bruikbaar is voor het algemeen bedrijfseconomisch onderzoek, indien daarvoor een methode kan worden gevonden, die het tekort aan „persoonlijke informatie" ondervangt. De benodigde gegevens over het bedrijfsplan zijn aanwezig,
de beschikbare indeling der bedrijfskosten is voldoende en die der opbrengsten
laat zelfs nog gelegenheid voor enig onderzoek naar opbrengsten per ha en
per dier.
Op grond van deze beschouwingen kan het doel van deze vorm van onderzoek algemeen worden geformuleerd als:
Bedrijfseconomisch onderzoek naar de mogelijkheden van een rationele bedrijfsvoering voor een landbouwbedrijf als geheel binnen het kader van de door
de nationale economie te stellen eisen aan aard en omvang van de productie en
aanwending van productiemiddelen, verder aan te duiden als Algemeen Bedrijfseconomisch Onderzoek.
De wijze, waarop deze vorm van onderzoek in de practijk kan worden uitgevoerd, levert echter nog een derde beperking van de doelstelling ervan. De
mogelijkheden van een rationele bedrijfsvoering zijn nml. in eerste instantie
afhankelijk van de non-variabele omstandigheden, die de mogelijkheden van
bedrijfsvoering in het algemeen bepalen. Zoals trouwens ook wel vanzelf spreekt,
kan het onderzoek dus niet als één landelijk geheel worden uitgevoerd, resulterende in aanwijzingen voor één rationele wijze van bedrijfsvoering voor alle
bedrijven.
Algemeen Bedrijfseconomisch Onderzoek in de hierboven geschetste zin dient
dan ook te worden verricht als een op zichzelf staand geheel voor iedere groep
van bedrijven, die onder ongeveer gelijke non-variabele omstandigheden verkeren,
m.a.w. die een ongeveer gelijk plan van bedrijfsvoering zouden kunnen hebben.
Deze voorwaarde verschaft tevens de verklaring voor het enigszins merkwaardige feit, dat een verhandeling over bedrijfseconomisch onderzoek aanvangt met uitvoerige beschouwingen over bedrijfsuitkomstenstatistiek,
Dehierbedoelde gelijkemogelijkheden van bedrijfsvoering opgrondvan gelijke
non-variabele omstandigheden sluiten nml. onmiddellijk en volkomen aan bij de
hoofdindeling naar landbouwgebieden en bedrijfsgrootteklassen, zoals die voor
de bedrijfsuitkomstenstatistiek is ontwikkeld. 'M.a.w. de bedrijfsuitkomstenstatistiek, zoals die thans wordt opgezet, is geen afzonderlijk geheelnaasten onafhankelijk van het bedrijfseconomischonderzoek, maarvormt daarvandenoodzakelijke grondslag alseersteverwerkingderbenodigdegegevens.Ook al bestond
er niet de minste behoefte om een zodanige statistiek, dan zou de daarbij gebezigde indeling van het materiaal toch moeten worden uitgevoerd.
De samenstelling van de bedrijfsuitkomstenstatistiek kan daarom worden
beschouwd als het eerste stadium van het algemeen bedrijfseconomisch onder51

zoek, waarvan de uitkomsten door hun waarde als overzicht van de economische
toestand van de landbouw ook als afzonderlijke publicatie van belang zijn.
Voor de uitvoering in de practijk dient het onderzoek dus voor ieder geheel
van bedrijven met vergelijkbare mogelijkheden: een grootteklasse in een landbouwgebied, afzonderlijk te worden verricht. Voor ie/der van deze groepen van
bedrijven worden dan afzonderlijke aanwijzingen voor de rationele wijze van
bedrijfsvoering verkregen.
Het uitgangspunt van onderzoek is nu dit. De benodigde indeling der bedrijven is aangeduid als die naar groepen van bedrijven met ongeveer gelijke mogelijkheden, die dus een ongeveer gelijk plan van bedrijfsvoering zouden kunnen
hebben. In de practijk pleegt dit echter allerminst het geval te zijn en vertonen
de bedrijven in iedere groep (grootteklasse in een landbouwgebied) in het algemeen in hun bestaande bedrijfsvoering nog belangrijke onderlinge verschillen.
M.a.w. die gelijke mogelijkheden worden in de practijk volgens de inzichten
van de betrokken boer opzeer verschillende wijze gebruikt.
Deze verschillen nu vormen, naast de invloed van toevallige omstandigheden,
de voornaamste oorzaak van de grote spreiding in bedrijfsuitkomsten, die er,
ook voor onder vergelijkbare omstandigheden verkerende bedrijven, bestaat. Het
behoeft geen betoog, dat het verband tussen plan van bedrijfsvoering en bedrijfsuitkomsten niet willekeurig is, maar dat daarin bepaalde richtingen kunnen worden onderscheiden. Een verschil in bouwplan, veebezetting of anderszins zal,
als de invloed daarvan niet door andere bedrijfsvoeringsfactoren of toevallige
omstandigheden wordt doorkruist, in het algemeen ook in een verschilin bedrijfsuitkomsten tot uiting komen. Anders gezegd, een zeker verloop van een der
bedrijfsvoeringsfactoren zal, onder het genoemde voorbehoud, in het algemeen
gepaard gaan met een zeker verloop in bedrijfsuitkomsten. Gesteld bijv. dat een
aantal zuivere weidebedrijven uitsluitend in melkveebezetting verschillen, dan
zal uit de bijbehorende bedrijfsuitkomsten kunnen worden afgeleid, wat voor
deze bedrijven de optimale (rationele) melkveëbezetting is.
Voor de practijk is deze „ideale" situatie natuurlijk ondenkbaar en zullen er
steeds meerdere factoren door elkaar heen werken. Ermoet dan getracht worden
de invloed daarvan zo goed mogelijk te onderscheiden en langs deze weg te
komen tot het gewenste inzicht omtrent de rationele combinatie dezer factoren.
Zo zal bijv. het onderzoek voor weidebedrijven kunnen resulteren in een bepaalde combinatie van veebezetting, voederaankoop, graslandgebruik enz.
waarbij de beste bedrijfsuitkomsten worden verkregen.
Tiet doel van algemeenbedrijfseconomischonderzoek komt dus in depractijk
hierop neer, dat, voor zover met de gegevensder fiscalelandbouwboekhouding
mogelijk, de verschillende bedrijfsvoeringsfactorenin hun verband onderzocht
moeten worden op hun invloed op de bedrijfsresultaten teneinde de, binnen
het kader der nationale economie, optimale combinatie dezer factoren vast te
stellen.
De eerste stap op deze weg is ook al in de bedrijfsuitkomstenstatistiek gedaan,
nml, de indeling naar bedrijfstypen (vgl. hoofdstuk I,par. 3,blz.72). Het karakter van de statistiek als eerste stadium van het onderzoek blijkt daardoor nog
des te duidelijker, omdat met behulp van deze type-indeling, met name uit
tabel C, reeds gevolgtrekkingen voor het onderzoek te maken zijn. Ook het
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bedrijfstype is nml. al een zekere combinatie van bedrijfsvoeringsfactoren binnen
de voor de groep bestaande mogelijkheden.
De verdere uitvoering van het onderzoek vereist nu in de eerste plaats een
zodanige verwerking der beschikbare bedrijfsgegevens, dat zij de verschillende
bedrijfsvoeringsfactoren in vergelijkbare grootheden weergeven. Eerst met behulp
van deze grootheden kan een methode worden ontwikkeld om het verband
tussen bedrijfsvoering en bedrijfsuitkomsten te analyseren.
3. De verwerking der gegevens.
De werkzaamheden om het door de landbouwboekhoudbureaux ter beschikking gestelde cijfermateriaal gereed te maken voor het onderzoek kunnen in
drie groepen worden verdeeld.
Om te beginnen moeten de bedrijven naar landbouwgebied en bedrijfsgrootte
worden ingedeeld, waarvoor geheel kan worden aangesloten bij hetgeen daaromtrent in hoofdstuk Iis aangegeven.
In de tweede plaats moeten uit de beschikbare bedrijfsgegevens de benodigde
bedrijfsvoeringsfactoren worden berekend. Daartoe dienen zij in een, voor de
bedrijfsvoering karakteristieke, grootheid te worden uitgedrukt. In het algemeen
zïjn dat aantallen en bedragen per oppervlakte-eenheid. In enkele gevallen is de
omrekening van bedrijfsgegevens op een andere eenheid ook of meer karakteristiek voor debedrijfsvoering dan die naar oppervlakte.
Uitgaande van de gegevens, zoals die reeds in 'hoofdstuk I zijn besproken
(par. 5,blz. 32—33), kan deomrekening worden ontwikkeld aan dehand van het
formulier, dat daartoe is samengesteld. Op dit formulier worden alle, voor het
onderzoek benodigde gegevens per bedrijf verzameld en het treedt dus bij het
onderzoek als zodanig in de plaats van het opgaveformulier, zoals dat door de
boekhoudbureaux wordt ingezonden.
A. De bedrijfsindeling.
De grootheden 1—7 worden ter algemene oriëntatie zonder meer van het
opgaveformulier overgenomen, mede met het doel om van alle volgende, omgerekende, grootheden de terugrekening op het oorspronkelijke aantal of bedrag
mogelijk te maken.
De grootheden 8 en 9 geven de bouwland-graslandverhouding per 100 ha
cultuurgrond weer als maatstaf voor de bouwland-graslandverdeling op het
bedrijf.
Deze verdeling is vooral van belang voor bedrijven, waar akkerbouw en veehouderij beide beoefend worden, door het verband dat tussen beide kan bestaan
via de voederproductie op bouwland.
Bij bepaling dezer verdeling wordt kunstweide gerekend als grasland, waarmedehet naar productie enaanwending vanproductiemiddelen meer overeenkomt
dan met „land onder de ploeg". Bovendien is de opgave van kunstweide een
zeer twijfelachtig iets, daar officieel ook alle nieuw ingezaaid blijvend grasland
(tot 5 jaar) als kunstweide beschouwd wordt. Of de betrokken oppervlakte al
of niet belangrijk is, blijkt uit 10. Indien dit voor een bepaalde groep bedrijven
het geval is, kan er een afzonderlijk punt van onderzoek van worden gemaakt
naast de bouwland-graslandverdeling. Echter uiteraard alleen wanneer het werkelijke kunstweide betreft, waarnaar speciaal zal moeten worden geïnformeerd.
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Bedrijfsindeling
1 Bouwland
2 Grasland
3 Boomgaard

Bedrijfstype:
ha

a

4 Totaal cultuurgrond
5 Kwelders en schorren
6 Erf, enz.
7 Totaal bedrijf
Per 100 ha 4

ha

kunstweide
9 Grasland plus
kunstweide
10 Kunstweide
Per 100 ha 4
11 Werkpaarden
12 Idem per 100 ha 8
13 Melkkoeien
14 Idem per 100 ha 9
15 Kalveren per 100
melkkoeien
16 Jongvee, idem
17 Mestvee

Aantal

51 Vreemd loon
52 Eigen loon

ha

25 : 36 + 39 +
26 : 32 + 33 4- 34 +
ss x m x
27
28
29
30

53 Totaal loon
54 Werk door derden
55 Zaai- en pootgoed
56 Meststoffen
57 Veevoeder
58 Onderhoud en afschr.
59 Rente inventaris
60 Pachtwaarde
61 Overige kosten
62 Totaal 53 t / m 61
98 Totaal baten

: 31 + 38 + 40 + .
: 41 + 44
: 42 + 43
•

101 Baten per f 100,—

Bouwplan per 100 ha 8

99 Netto overschot
gld

Baten per ha 4
65 Melk
66 Kaas en boter

ha

31 Zomertarwe
32 Wintertarwe
33 Gerst
34 Rogge
35 Haver
36 Vlas
37 Erwten
38 Veld- en stambonen
39 Koolzaad, karwij
40 Kanarie, mosterd,
maan
41 Aardappelen
42 Suikerbieten
43 Andere hakvruchten
44 Uien
45 Tuinbouw
46 Landbouwzaden
47 Klaver en lucerne
48
49
50
Kosten per ha 4

19 Mestvarkens
20 Schapen
21 Kippen
22
23
Bouwplan groepen per
100 ha 8

Landbouwgebied :

Boekhoudbureau:

ALGEMEEN
BEDRIJFSECONOMISCH
ONDERZOEK

100 Gezinsinkomen
52 + 99

67
68
69
70
71
72
73

gld

Totaal
Paarden
Rundvee
Varkens
Schapen
Pluimvee
Grasland

74 Totaal 67 t / m 73
75
76
77
78
79

Tarwe
Gerst
Rogge
Haver
Stroo

80 Granen

gld

et

81 Aardappelen
82 Suikerbieten
83 Andere hakvruchten
84 Uien
85 Hakvruchten
86 Vlas
87 Peulvruchten
88 Handelszaden
89 Landbouwzaden
90 Klavers c.s.
91
92
93
i

94 Totaal 80 -t- »o
t / m 93
95 Fruit
96 Andere tuinbouw
97 Overige opbrengsten
98 Totaal 74 + 94
t / m 97

et

B. De veebezetting.
De grootheden 11, 13 en 17—22 geven de bezetting der veesoorten in het
aantal dieren per 100 ha cultuurgrond. Voor de werkpaarden en het melkvee
geeft dit echter nog geen voldoende karakteristiek der bedrijfsvoering. Gezien
het grote verschil in trekkrachtbehoefte tussen bouwland en grasland, is behalve
natuurlijk op bedrijven met overwegend grasland, de bezetting met werkpaarden
per 100 ha land-onder-de-ploeg een heel wat meer sprekende grootheid (12).
Onder werkpaarden worden hier, behalve die van 3 jaar en ouder, ook de
medewerkende 2-jarige verstaan.
Naast de melkveebezetting per 100ha cultuurgrond isook dieper 100ha grasland van belang (14). Het is nml. voor de vergelijking der bedrijven zeer nuttig
om te weten, welk verband er bestaat tussen melkveebezetting en bouwlandgraslandverdeling wegens het aandeel, dat de akkerbouwproductie in de veevoedering kan hebben. Dit verband kan weliswaar ook uit 9 en 13 gezamenlijk
worden afgelezen, maar de weergave in een afzonderlijke grootheid biedt betere
vergelijkingsmogelijkheden.
Voor de varkens- en pluimveestapel bestaat het verband met de bouwlandgraslandverdeling in veel mindere mate en hiervoor kan dus met de bezetting per
ha cultuurgrond worden volstaan als maatstaf voor het aantal per bedrijf.
Het aantal dieren, waarvan bij de berekening der bezetting wordt uitgegaan,
is het gemiddelde van begin- en eindinventaris. Als weergave der gemiddelde
bezetting zijn deze aantallen niet geheel juist-Nog afgezien van toevallige omstandigheden op de inventarisatiedata, spelen hierbij ook seizoenvariaties een rol.
Om ook tussentijdse tellingen bij deze berekeningen te betrekken, zou voor de
massale verwerking van gegevens,zoalsdat hier het gevalis,tevervoeren.Bovendien geeft de bezetting op de inventarisatiedata toch een behoorlijke onderlinge
vergelijking, daar de seizoenschommelingen een voor alle bedrijven betrekkelijk
gelijk gericht verloop hebben. Beschouwing van deze schommelingen op zichzelf
valt buiten het kader van dit onderzoek.
De berekening der kalver- en jongveebezetting ten slotte geschiedt niet per
oppervlakte-eenheid. De aantallen dezer dieren houden nml. direct verband met
de omvang van de melkveestapel en dus slechts via de melkveebezetting met de
grond. Kalveren en jongvee worden gehouden ter vervanging van melkvee en
dus kan hun aantal het best worden uitgedrukt per 100 stuks melkvee. De
berekende grootheden zijn dan een maatstaf voor de mate, waarin de melkveestapel uit eigen aanfok op peil kan worden gehouden. Beide tesamen kunnen zij
worden aangeduid als de vervangingsfactor:
C. "Het bouwplan.
De weergave van de met ieder gewas bezette oppervlakte per 100 ha bouwland (onder de ploeg), dus de procentuele samenstelling van het bouwplan
(31—48), heeft een tweeledig doel. Op de akkerbouwbedrijven, waar deze grootheden vnl. van belang zijn, heeft het bouwplan een direct verband met de
arbeidsbëhoefte, waarvoor de rationele combinatie dient te worden gezocht.
Op bedrijven, waar de akkerbouw (althans deels) in dienst van de veehouderij
staat, geeft het bouwplan reeds aanwijzingen omtrent de mate, waarin dat het
geval is.
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De voornaamste betekenis van de weergave van het bouwplan ligt echter in
het verband met de arbeidsbezetting (loon-paarden) en daarvoor is het van
belang een samenvatting te geven naar de periode van de grootste arbeidsbehoefte, de oogsttijd. Dit is geschied in de bouwplangroepen (25—30). Hoe eenzijdiger het bouwplan, d.w.z. hoe meer een of enkele bouwplangroepen overwegen, hoe minder rationeel de arbeidsverdeling. Blijft natuurlijk de vraag in
hoeverre dit ookvoor de bedrijfsuitkomsten niet rationeel is,waarbij demate van
winstgevendheid der gewassen nog een rol speelt.
Bij de bepaling van de bouwplangroepen treedt één onnauwkeurigheid op,
doordat het gewas aardappelen eigenlijk zou moeten worden onderverdeeld naar
de rooitijd, al was het maar in twee groepen: middenvroeg plus pootgoed en
winterconsumptie plus fabrieksaardappelen. Zelfs deze eenvoudige splitsing
blijkt echter voor de practSjk van de fiscale landbouwboekhouding te grote moeilijkheden op te leveren. Deze kwestie moet dus op andere wijze worden aangepakt of verwezen worden naar het bijzonder onderzoek.
D. Bedrijfskosten.
Hiervoor kan worden volstaan met omrekening van de betrokken bedragen
per ha cultuurgrond (51—62), daar geen enkele dezer grootheden met de afzonderlijke bedrijfstakken of onderdelen der bedrijfsvoering in verband kan worden
gebracht.
E, Bedrijfsopbrengsten.
Ook hiervoor moet in de eerste plaats een omrekening per ha cultuurgrond
worden uitgevoerd, teneinde tot een sluitende totaalrekening te kunnen komen
(65—98). Verder geven de aldus berekende bedragen aanwijzingen over de
bedrijfsvorm, waarbij vooral de sub-totalen (67, 74, 80, 85 en 94) van belang
zijn. Ten slotte kunnen in deze rubriek ook opbrengsten per eenheid (dier, ha)
worden weergegeven als een maatstaf voor de marktproductie per eenheid. Deze
kwestie ligt eigenlijk al op het terrein van het bijzonder onderzoek, maar de
bestaande mogelijkheid om daaromtrent ook uit dit materiaal reeds iets af te
leiden, behoeft om geen enkele reden ongebruikt te blijven.
Vooral voor de veehouderijproductie is deze berekening van grote betekenis. Afgezien van eventuele verrekening van teruggeleverde producten (ondermelk, wei), waarvan de invloed in het algemeen niet groot is, is de geldopbrengst
per dier een zeer bruikbare maatstaf voor de productie. Hetzelfde geldt voor de
productie van de verschillende akkerbouwgewassen per ha op ZA en OA bedrijven, waar het gebruik van akkerbouwproducten in eigen bedrijf gering is
of tot enkele producten beperkt blijft.
Voor de akkerbouw op GB en ÓV bedrijven, die wel voor een belangrijk deel
of bijna geheel in eigen bedrijf gebruikt wordt, is de geldopbrengst per ha gewas
echter geen maatstaf. Voor deze bedrijven is de berekening nog van belang om
de mate van gebruik in eigen bedrijf voor de verschillende producten na te gaan.
7. Bedrijfsuitkomsten.
Deze moeten uiteindelijk de maatstaven verschaffen voor de rationaliteit. Als
zodanig komt in de eerste plaats in aanmerking het netto-overschot, dus het
verschil van het totaal der baten en dat der kosten. Deze grootheid, die dus de
beloning voor de boer als ondernemer omvat, kan, ongerekend per ha cultuur56

grond, eenvoudig worden gevonden als het verschil van 98 en 62 (99). In sommige gevallen kan een bepaald netto-overschot echter bij een zeer verschillend
kostenpeil worden bereikt (bijv. het weidebedrijf in Friesland tegenover dat in
Zuid-Holland—Utrecht). Dan is ook de relatieve waarde van het netto-overschot
als maatstaf voor de rationaliteit van de bedrijfsvoering van belang. Hiervoor
dient de berekening van de baten per ƒ 100,— kosten, waarbij positieve en
negatieve netto-overschotten in dezelfde grootheid worden uitgedrukt als het
aantal guldens boven of beneden de ƒ 100,—. Voor verschillende vergelijkingen
kan het ten slotte van belang zijn niet met de ondernemersbeloning, maar met
het gezinsinkomen te rekenen. Dit is de som van het gewaardeerde loon voor
de handenarbeid van boer en gezinsleden plus het netto-overschot (100).
De derde en laatste groep van werkzaamheden ter voorbereiding van het
onderzoek, naast de indeling der bedrijven en de omrekening der gegevens,
bestaat uit de correctie der gegevens en de selectie der bedrijven. Beide dienen
gelijk met de omrekening der gegevens te geschieden, doch zijn meer een vorm
van controle daarop.
De correctie der gegevens houdt verband met de mogelijkheid van fouten in
de opgave, die bij de verwerking der gegevens voor de statistiek niet naar
voren komen, maar wel bij de berekening per dier of per ha blijken. Een fout in
de opgave kan hieruit echter alleen worden afgeleid, indien er sprake is van een
onmogelijke hogegeldelijke opbrengst per eenheid.
Daar de kans op een zodanige fout wel zeer klein is (het zou een fout „naar
boven" moeten zijn), is er hierbij in het algemeen sprake van een te lage opgave
van het aantal eenheden, die veelal na overleg gecorrigeerd kan worden. Het
geval doet zich vrijwel uitsluitend voor bij de veebezetting (varkens en pluimvee), wanneer er meer dieren worden gehouden dan volgens de voorschriften
zou mogen.
Veel moeilijker wordt de zaak bij abnormaal lagegeldelijke opbrengsten per
eenheid. De kans op aanwijsbaar onjuiste opgaven is hier, door het ontbreken
van een directe aanleiding daartoe, veel geringer. Er kunnen echter nog twee
andere oorzaken zijn. In de eerste plaats het verbruik in eigen bedrijf, dat zich
in de boekhouding geheel aan de waarneming onttrekt, en ziekte, misoogst of
andere bijzondere invloeden.
Het verbruik in eigen bedrijf kan alleen worden nagegaan aan de mate van
waarschijnlijkheid voor het betrokken product bij het type van het betrokken
bedrijf. Het zou bijv. wel zeer vreemd zijn, indien op een veeteeltbedrijf een
groot deel van de melk in eigen bedrijf bleef en op een akkerbouwbedrijf een
belangrijk deel van de tarwe. Voor de veeteeltproducten geldt dit voor alle
bedrijfstypen, voor de akkerbouwproducten echter niet. Voor de meeste akkerbouwproducten kan, beschouwd in verband tot het bedrijfsplan, wel worden
nagegaan, in hoeverre gebruik in eigen bedrijf als oorzaak van lage geldopbrengst
waarschijnlijk is.
Voor die gevallen, waarin een lage geldopbrengst niet aan gebruik in eigen
bedrijf kan worden toegeschreven: veeteeltproducten in het algemeen en akkerbouwproducten onder bepaalde omstandigheden, blijven als enige oorzaak ziekte,
misoogst en andere bijzondere omstandigheden over. Hiernaar dient dan te worden geïnformeerd.
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Op dit punt treedt nu het eerste belangrijke verschil tussen de voor onderzoek en voor statistiek aan de bedrijfsgegevens te stellen eisen aan de dag. Voor
de statistiek zijn door rampen getroffen bedrijven volkomen bruikbaar, daar in
de gemiddelde bedrijfsuitkomsten van iedere groep bedrijven ook deze invloed
verdisconteerd moet zijn. Voor het onderzoek, waar met de afzonderlijke bedrijven gewerkt wordt, zijn deze bedrijven echter onbruikbaar, daar zij geen juist
beeld geven van het verband tusschen het bedrijfsplan en de bedrijfsuitkomsten.
Daar hiervoor niet kan worden gecorrigeerd, dienen deze bedrijven voor het
onderzoek af te vallen. Hetzelfde geldt uiteraard voor bedrijven met, door bijzondere omstandigheden buiten de bedrijfsvoering, zeer gunstige uitkomsten. Dit
komt echter in veel mindere mate voor.
Een tweede vorm van selectie der bedrijven is die naar de mate, waarin hun
bedrijfsvorm door alle bedrijven in de betrokken groep kan worden toegepast.
In principe omvat iedere grootteklasse in een landbouwgebied slechts bedrijven,
die alle eenzelfde plan van bedrijfsvoering zouden kunnen hebben, en voor statistisch gebruik is deze indeling daartoe ook voldoende. Zoals echter reeds werd
aangegeven (hoofdstuk I par. 1 blz. 10), bevat ook de nieuwe indeling der
landbouwgebieden nog een aantal onvolkomenheden. Op grond van practische
overwegingen konden plaatselijk de juiste gebiedsgrenzen niet geheel worden
gevolgd, terwijl in sommige gevallen een zo grote verscheidenheid in grondsoort
en bodemtype voorkomt, dat deze niet in een voor de practijk bruikbare vorm
kan worden begrensd. In deze gevallen zal zich dus ook binnen één landbouwgebied nog verschil in mogelijkheden van bedrijfsvoering voordoen. Daar voor
het onderzoek de gelijkheid dezer mogelijkheden een noodzakelijke voorwaarde
is, mogen de door grensfouten of anderzins in een gebied gelegen afwijkende
bedrijven niet worden gebruikt.
Selectie naar afwijkende mogelijkheden van bedrijfsvoering is eveneens noodzakelijk voor bedrijven, die op grond van bijzondere individuele omstandigheden
een bedrijfsvorm hebben, die in de betrokken groep niet algemeen kan worden
toegepast. Hieronder vallen enerzijds bedrijven, die (vaak min of meer toevallig)
in een bepaald jaar een bedrijfsplan hebben, dat in strijd is met de eisen van
een verstandig bedrijfsbeheer, en dus slechts een of enkele jaren kan worden
volgehouden. Bijv. een bouwplan dat geen rekening houdt met de noodzaak van
voldoende vruchtwisseling: teveel bieten, erwten, vlas, enz. Anderzijds moet
/worden gedacht aan bedrijven met een speciale, veelal aan de persoonlijke eigenschappen van deboer gebonden, bedrijfsvorm, bijv. fok- enkweekbedrijven, enz.
Hiermede zijn de voorbereidende werkzaamheden voor het onderzoek beëindigd. De kwestie of een bepaalde bedrijfsvorm ook in nationaal-economisch
opzicht voor een gehele groep van bedrijven geschikt is, staat nml. los van de
vraag of deze bedrijfsvorm alszodaniQ voor de groep al of niet rationeel is. Deze
kwestie mag dus geen aanleiding zijn tot vóórselectie der bedrijven en dient eerst
bij de beoordeling van de resultaten van het onderzoek in aanmerking te worden
genomen.
4. De metbode van onderzoek.
In par. 1 van dit hoofdstuk ishet doelvan het onderzoek uiteindelijk geformuleerd als het vaststellen van het rationele samenstel van bedrijfsvoeringsfactoren
(d.w.z. het bedrijfsplan) voor iedere groep van bedrijven met vergelijkbare moge58

lijkheden van bedrijfsvoering. In par. 3 is verder aangegeven welke bedrijfsvoeringsfactoren er voor dit doel uit 'het beschikbare cijfermateriaal van de fiscale
landbouwboekhouding kunnen worden afgeleid.
Het gaat er nu ten slotte nog om een methode te vinden om voor iedere groep
van bedrijven het verband tussen de verschillende bedrijfsvoeringsfactoren en
de bedrijfsüitkomsten na te gaan en daaruit richtlijnen voor het rationele bedrijfsplan voor die groep te ontwikkelen.
Dit vraagstuk kan vanuit twee richtingen worden benaderd. In het ene geval
wordt het bedrijfsplan tot uitgangspunt van het onderzoek genomen met het
doel om na te gaan bij welk bedrijfsplan de beste uitkomsten worden verkregen.
Het is echter ook mogelijk de bedrijfsüitkomsten als uitgangspunt te nemen en
na te gaan, wat de bedrijven met de beste uitkomsten voor bedrijfsplan hebben.
In theorie zijn dit natuurlijk twee kanten van hetzelfde en moeten beide
methoden uiteindelijk dezelfde resultaten opleveren. In de practijk is er echter
een belangrijk verschil als gevolg van de vele min of meer toevallige omstandigheden, die op de bedrijfsüitkomsten van invloed zijn.
Deze omstandigheden zijn nml. oorzaak van het feit, dat bedrijven met gelijke
mogelijkheden en eenzelfde bedrijfsplan ook zonder rampen of ziekten nog zeer
verschillende bedrijfsüitkomsten kunnen hebben. Dit verschijnsel bepaalt de
keuze tussen de beide boven aangegeven methode van onderzoek. Wanneer nml.
de bedrijfsüitkomsten als uitgangspunt worden genomen, dan is de methode van
onderzoek in het kort als volgt. De bedrijven worden ingedeeld naar hun uitkomsten en van de groep met de beste uitkomsten wordt het bedrijfsplan nagegaan. Hieruit worden dan de richtlijnen voor het gezochte rationele bedrijfsplan
ontwikkeld.
Deze methode is zowel naar opzet als uitvoering zeer eenvoudig. De volledige
verwerking der gegevens tot op vergelijkbare cijfers kan beperkt worden tot de
10 of 10% der bedrijven, die de beste uitkomsten hebben, hetgeen enorm veel
tijd bespaart. Bovendien blijft het eigenlijke onderzoek beperkt tot een beschouwing van de bedrijfsvoeringsfactoren dezer bedrijven voor zover die voor het
opstellen van richtlijnen voor een rationeel bedrijfsplan van belang zijn.
Deze voordelen gaan echter weer volkomen verloren doordat in verband met
de invloed der toevallige omstandigheden, de bedrijfsüitkomsten als selectiebasis
zeer grote bezwaren hebben. Het is nml. mogelijk, dat een bedrijf met een in
feite rationeel bedrijfsplan, door toevallige of bijzondere omstandigheden binnen
het kader van de normale bedrijfsvoering toch slechte uitkomsten heeft. Anderzijds kan het voorkomen, dat een bedrijf, ondanks een niet rationeel bedrijfsplan,
door zulke omstandigheden toch goede uitkomsten heeft. Hieronder vallen bijv',
ongevallen met dieren of machines, voordeel door het beschikken over oude
voorraad van in een prijs gestegen artikel; natuurgebeurtenissen met plaatselijke
uitwerking; nachtvorst, hagel; datum van bepaalde bewerkingen: een paar dagen
later zaaien kan eengewasnet een nachtvorstbesparen, enkeledagen later oogsten
kan het nog net een slecht-weerperiode doen ondergaan; ook de kwaliteit van
de veestapel en de rassen der verbouwde gewassen is van grote betekenis.
Bovendien speelt hierbij de invloed van de capaciteiten van de boer een
belangrijke rol. Een minder rationeel bedrijfsplan zal in handen van een goede
boer veelal nog betere uitkomsten kunnen leveren dan een goed bedrijfsplan in
handen van een slechte boer. Het resultaat van deze selectie is dus, dat aan de
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ene kant een aantal bedrijven, die wel degelijk tot de „upper ten" behoren, daar
niet toe worden gerekend, terwijl een aantal andere bedrijven er ten onrechte
wel in wordt opgenomen.
Het gevolg hiervan is in de eerste plaats, dat een zeerverward en onjuist beeld
wordt verkregen van het rationele bedrijfsplan. De bedrijven met een rationeel
bedrijfsplan komen in de selectiegroep onvolledig voor, terwijl een aantal bedrijven met een niet rationeel, dus veelal geheel ander, bedrijfsplan er wel in zitten.
Het is dan ook zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, met behulp van deze selectie
richtlijnen te vinden voor de rationele bedrijfsvoering voor de betrokken groep.
Er is echter nog een tweede bezwaar. Wanneer het mogelijk zou zijn bijv. het
gemiddelde bedrijfsplan van de geselecteerde bedrijven voor te stellen als het
rationele bedrijfsplan, dan zouden de gemiddelde uitkomsten van deze bedrijven
de bij dat plan te bereiken resultaten weergeven. Deze uitkomsten, gesteld tegenover die van de gehele oorspronkelijke groep, geven echter een onjuist, en wel te
gunstig, beeld van te bereiken verbetering der uitkomsten. Alle bedrijven met
een in feite rationeel bedrijfsplan, doch, door welke der bovenbedoelde oorzaken
ook, in het betrokken jaar uitkomsten beneden het peil,dat als grens der selectie
genomen is, komen in het selectiegemiddelde niet voor. Wel echter de bedrijven
met, door dergelijke oorzaken, zeer goede uitkomsten. Daar deze toevallige en
bijzondere omstandigheden altijd en in beide richtingen een rol spelen, zijn de
gemiddelde uitkomsten der geselecteerde bedrijven dus naar verhouding te hoog
en daarom onvergelijkbaar met het gemiddelde van degehelegroep.
Er is een mogelijkheid om deze bezwaren te ondervangen. De geselecteerde
bedrijven kunnen nml. ieder afzonderlijk in beschouwing worden genomen om
na te gaan, in hoeverre hun gunstige uitkomsten aan toevallige of bijzondere omstandigheden te danken zijn. Op deze wijze zouden dan de, naar hun bedrijfsplan, niet in de selectiegroep thuisbehorende bedrijven er uitgewerkt kunnen
worden. De overblijvenden geven dan wèl een beeld van het voor de gehele
groep rationele bedrijfsplan. Dit beeld is echter nog onvolledig en zou moeten
worden aangevuld met bedrijven met overeenkomstige bedrijfsplannen, maar
lagere uitkomsten dan waarop is geselecteerd. Hiervoor moeten dan echter ook
de bedrijfsgegevens der andere bedrijven worden verwerkt, waardoor de in het
begin genoemde arbeidsbesparing op dit punt vervalt. Deze besparing is trouwens van betrekkelijk weinigbelang, daar deverwerking geheeldoor ongeschoold
personeel en grotendeels machinaal kan geschieden.
Alleen langs deze weg kan, uitgaande van de bedrijfsuitkomsten van de gehele
groep, een beeld worden verkregen van het rationele bedrijfsplan voor die groep
ende daarbij behorende gemiddelde uitkomsten.
De eenvoud van de oorspronkelijke opzet der methode gaat op deze wijze
echter volkomen verloren. De afzonderlijke beschouwing der bedrijven vereist
een zeer groot aantal aanvullende gegevens omtrent, de omstandigheden der
bedrijfsvoering over de betrokken periode. Deze gegevens kunnen niet uit die
der fiscale boekhouding worden verkregen enzouden dus met vragenlijsten bij de
boeren zelf moeten worden verzameld. Daar dit achteraf vrijwel onuitvoerbaar
is, zou het reeds tijdens de cultuurperiode en dus voor alle bedrijven moeten
gebeuren. Het karakter van een eenvoudig massa-onderzoek verdwijnt dan
geheel. Hier komt nog bij, dat zowel voor de verzameling dezer aanvullende
gegevens als voor de beoordeling van deboekhouding der bedrijven inhet onder60

zoek over een grote staf van landbouwkundig en economisch goed geschoold
personeel zou moeten worden beschikt. Nog afgezien van deze op zichzelf al
bijna onoverkomelijke moeilijkheden is ook de methode, zoals die hierboven is
aangegeven, niet bepaald bevredigend. De resultaten zijn nml. in sterke mate
afhankelijk van de grens der bedrijfsuitkomsten, zoals die voor de selectie wordt
gesteld, endeze kan niet andersdan vrijwillekeurig zijn.
Bij de tweede methode, waarbij dus niet van de bedrijfsuitkomsten, maar van
het bedrijfsplan wordt uitgegaan, komen al deze moeilijkheden te vervallen. In
tegenstelling tot de eerste methode gaat het hier niet om de vraag, welk bedrijfsplan er bij bepaalde bedrijfsuitkomsten wordt gevolgd, maar om de vraag, welke
uitkomsten er bij een bepaald bedrijfsplan worden verkregen.
Bij deze opzet worden de bedrijven niet ingedeeld naar hun uitkomsten, waarbij dan voor een bepaalde (i.e. de beste) groep het bedrijfsplan wordt nagegaan,,
maar zij worden ingedeeld naar hun bedrijfsplan, waarbij van de te vormen
groepen de (gemiddelde) uitkomsten worden nagegaan. De vele toevallige en
bijzondere omstandigheden, die de bedrijfsuitkomsten als maatstaf voor de rationaliteit van de individuele bedrijven minder geschikt maken, verliezen op deze
wijze hun invloed. Bij een voldoende aantal bedrijven per groep mag nl. worden
aangenomen, dat de hieruit voortvloeiende voor- en nadelen in de bedrijfsuitkomsten elkaar compenseren. Hetzelfde geldt voor de invloed van de capaciteiten
van de boer. De gemiddelde uitkomsten van een groep vergelijkbare bedrijven
met eenzelfde bedrijfsplan zijn dus de uitkomsten, zoals die bij dat bedrijfsplan
onder voor dat jaar gemiddelde (normale) omstandigheden door een boer met
gemiddelde capaciteiten zouden zijn verkregen. Als zodanig zijn zij een voor
vergelijking van verschillende bedrijfsplannen bruikbare maatstaf voor de rationaliteit daarvan.
Daarmede wordt, afgezien van de vóórselectie, de tijdrovende en veel geschoolde arbeid vereisende landbouwtechnische en economische beschouwing
van de gegevens der afzonderlijke bedrijven overbodig, evenals het practisch
vrijwel onuitvoerbare verzamelen der daarvoor benodigde aanvullende gegevens
over de bedrijfsvoering.
Deze winst is inderdaad reëel, daar hét bedrijfsplan in veel geringere mate en
in minder hinderlijke vorm onder invloed van toevallige omstandigheden staat,
dan de bedrijfsuitkomsten. De gegevens over het bouwplan zijn zonder meer
bruikbaar, daar het bedrijf beoordeeld wordt naar het bouwplan, zoals dat in de
betrokken periode was. Óf dat bouwplan op dat bedrijf al of niet gebruikelijk
was, doet in dit verband nietter zake.
Ten aanzien van de veebezetting ligt de zaak iets anders. Deze wordt bepaald
naar de gegevens van de „momentopnamen" op de inyentarisatiedata. Het is
natuurlijk mogelijk dat van een bepaalde veesoort in de betrokken periode juist
op die data meer, resp. minder, dieren aanwezig waren dan gebruikelijk. De
kans, dat dit zulke belangrijke afwijkingen veroorzaakt, dat het bedrijf daardoor
onjuist zouworden ingedeeld, isechter wel zeer gering.
Voor het gebruik van kosten en opbrengsten als bedrijfsvoeringsfactoren gelden in principe dezelfde bezwaren als tegen het gebruik van het saldo: de
Bedrijfsuitkomsten. Het verschijnsel dat de uitkomsten door bijzondere omstandigheden sterk kunnen afwijken van hetgeen bij het betrokken bedrijfsplan zou
worden verwacht, is nml. altijd een gevolg van bijzondere afwijkingen in een of
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meer der kosten en opbrengsten. Deze grootheden zijn dus als maatstaf voor
de eerste indelingen voor het onderzoek ongeschikt. Zij behoeven echter niet
zoals de uitkomsten, uitsluitend als afgeleide (gemiddelde) grootheden te worden
bepaald. Wanneer nml. eerst, volgens het verband tussen bedrijfsplan en uitkomsten uit het grote geheel der bedrijven een groep met een kleinere spreiding in
bedrijfsplan is geselecteerd, is een daarop volgende indeling naar een of meer
der kosten- en opbrengstfactoren in een aantal gevallen toelaatbaar en nuttig.
De kans op verwarring door het invoeren van een niet-rationeel bedrijfsplan is
dan zeer gering geworden, evenals die op het buiten beschouwing blijven van
een wei-rationeel bedrijfsplan. Op deze wijze kunnen nog aanwijzingen worden
verkregen omtrent het verband tussen deze factoren en de rationaliteit van de
bedrijfsvoering, bijv. bemestingskosten als maatstaf voor de intensiteit van het
graslandgebruik op weidebedrijven, enz. Bij de bepaling dezer grootheden als
afgeleide gemiddelden isdit uiteraard niet mogelijk.
De gang van zaken bij deze methode is nu in het algemeen als volgt. De
bedrijven moeten worden ingedeeld volgens hun bedrijfsplan, teneinde de financiële resultaten van verschillende bedrijfsplannen onder overigens vergelijkbare
omstandigheden te kunnen beoordelen. Het bedrijfsplan is echter in tegenstelling
tot de bedrijfsuitkomsten bij de eerste methode, niet in één grootheid uit te
drukken. Vele factoren, die niet „onder een noemer" gebracht kunnen worden:
aantal dieren van verschillende veesoorten en aantal ha van verschillende gewassen of groepen gewassen, vormen tezamen het bedrijfsplan.
Dit probleem kan alleenworden opgelost door het verband tussen het bedrijfsplan en de bedrijfsuitkomsten voor de verschillende bedrijfsvoeringsfactoren
afzonderlijk na te gaan. De volgorde daarbij wordt bepaald door het belang van
ieder dezer factoren voor het betrokken bedrijfstype en door het onderlinge verband dezer factoren.
De bedrijven worden dus achtereenvolgens naar een aantal het bedrijfsplan
bepalende grootheden ingedeeld en gegroepeerd. Bij elk dezer indelingen kan
voor iedere gevormde groep het bijbehorende gemiddelde van de bedrijfsuitkomsten worden berekend. Bij een voldoende aantal bedrijven per groep mag worden
aangenomen, dat de eerder besproken toevallige afwijkingen in de uitkomsten
elkaar opheffen. Het gemiddelde is dan een maatstaf voor het verband tussen
de betrokken bedrijfsvoeringsfactor en de bedrijfsuitkomsten.
De bedrijfsuÄitkomsten worden echter ook door de andere bedrijfsvoeringsfactoren bepaafd. Zij zijn daarom alleen dan een juiste maatstaf voor de rationaliteit van de factor, waarnaar is ingedeeld, indien de andere factoren alle voor
iedere bij de indeling gevormde groep gelijk zijn. Alleen in dit geval kan met
voldoende zekerheid worden aangenomen, dat het gevonden verloop der bedrijfsuitkomsten uitsluitend door de betrokken bedrijfsvoeringsfactor wordt bepaald,
en mag daaruit de rationele waarde van deze factor worden afgeleid. Wanneer
bijv. een aantal bedrijven volgens hun melkveebezetting wordt gegroepeerd, dan
kan voor ieder der gevormde groepen de bijbehorende gemiddelde ondernemersbeloning worden berekend. Om nu te kunnen nagaan, in hoeverre het verloop
hiervan uitsluitend het gevolg is van het verschil in melkveebezetting, moeten
voor iedere groep ook de gemiddelden van de andere bedrijfsvoeringsfactoren
worden berekend. Alleen indien deze andere factoren ieder voor alle groepen
ongeveer dezelfde gemiddelde waarden hebben, mag het verloop der onderne62

mersbeloning geheel aan dat van de melkveebezetting worden toegeschreven.
In dat geval is de melkveebezetting uit de groep(en) met de hoogste ondernemersbeloning voorhet betrokken geheel van bedrijven rationeel.
Dit geval kan zich eigenlijk alleen voordoen ten aanzien van bedrijfsvoeringsfactoren, die volkomen onafhankelijk zijn van het bedrijf als geheel. Het gaat
hierbij dus om onderdelen van de bedrijfsvoering, die volkomen op zichzelf staan
en waarvan de omvang in het bedrijfsplan zonder enig verband met het verdere
bedrijf bepaald kan worden. Gezien de samenhang, die er in het algemeen tussen
de verschillende onderdelen van de landbouwbedrijfsvoering bestaat, komt dit
geval in de practijk eigenlijk niet voor.
De enige uitzondering is tot op zekere hoogte de pluimveehouderij, die, wat
de arbeidsbehoefte betreft, betrekkelijk gemakkelijk in de bedrijfsvoering kan
worden ingepast en ook verder weinig aan bepaalde bedrijfsomstandigheden
gebonden is.
In het algemeen is de situatie echter aanzienlijk minder eenvoudig en hebben
de verschillende onderdelen der bedrijfsvoering wel op een of andere wijze verband met elkaar. Bijundelingvan een aantal bedrijven naar een bepaalde bedrijfsvoeringsfactor zullen de gemiddelde waarden van de andere factoren voor ieder
der gevormde groepen dus zeker niet alle gelijk zijn. Zo zullen bijv. bij groepering
naar de melkveebezetting ook de gemiddelde bouwland-graslandverhouding, de
vervangingsfactor en andere grootheden mede een zeker verloop vertonen. Het
verloop, dat bij de indeling voor de bedrijfsuitkomsten gevonden wordt, mag
dan niet meer alleen aan dat voor de melkveebezetting worden toegeschreven,
maar kan ook door een of meer der mede variërende factoren worden veroorzaakt.
De verdere gang van het onderzoek komt in principe neer op een herhaling
van de indeling der bedrijven volgens de verschillende bedrijfsvoeringsfactoren.
De bedrijven worden dus achtereenvolgens telkens naar een andere factor ingedeeld in een volgorde, die voor ieder onderzoek naar belang en spreiding der
factoren voor de betrokken bedrijven moet worden vastgesteld. Zo spelen bij de
akkerbouwbedrijven bouwplan en paardenbezetting de hoofdrol in het bedrijfsplan, terwijl deze bij overwegend veeteelt-(zand)-bedrijven achteraan komen.
Hier zijn nml. achtereenvolgens bouwland-graslandverhouding, melkvee-, varkens- en pluimveebezetting van het meeste belang. Ook binnen een bedrijfstype
zijn echter nog verschillen mogelijk.
Op Friese weidebedrijven kan de varkensbezetting vrijwel buiten beschouwing
blijven, bij de Zuid-Hollands-Utrechtse komt deze echter onmiddellijk na de
melkveebezetting op de tweede plaats.
De practische uitvoering van ieder verder stadium van het onderzoek wordt,
eveneens voor ieder geval afzonderlijk, door de resultaten van de voorgaande
indeling bepaald en wel door de mate, waarin het gevonden verloop der bedrijfsuitkomsten door medevariërende factoren kan worden veroorzaakt.
In het (ideale) geval, dat het verloop van de bedrijfsuitkomsten uitsluitend
wordt bepaald door de factor, waarnaar is ingedeeld (dus de andere factoren
niet noemenswaard mede variëren), kan uit de gevormde tabel zonder meer
worden afgelezen, welke groep(en) van bedrijven er voor de betrokken factor
rationeel is (zijn), nml. diemet debeste uitkomsten. Alleende bedrijven, die voor
deze factor binnen de grenswaarden der betrokken groep(en) liggen, behoeven
63

dan nog verder te worden onderzocht, d.w.z. naar een volgende factor te worden
ingedeeld. Indien het ideale geval zich dan telkens herhaalt, kunnen op deze
wijze zeer vlot voor iedere bedrijfsvoeringsfactor, waarnaar is ingedeeld, de
grenswaarden voor een rationele bedrijfsvoering worden nagegaan. Voor de
andere factoren kunnen van de uiteindelijk overblijvende groep de gemiddelde
waarden worden berekend, waarvan volgens practische overwegingen dienaangaande naar beide zijden een speling kan worden uitgezet, die dan de grenswaarden bepaalt.
In'het algemeen zullen echter, bij indeling volgens een bepaalde factor, weleen
of meer der andere factoren mede variëren en deze kunnen dan ook, althans
mede, het verloop der bedrijfsuitkomsten veroorzaken. Bij een normale gang van
het onderzoek is het dus niet zonder meer mogelijk de grenswaarden voor de
rationele bedrijfsvoering achtereenvolgens uit de indelingen voor de verschillende
factoren af te lezen.
Om deze reden moeten bij de achtereenvolgende indelingen telkens ook die
groepen in beschouwing worden gehouden, die misschien voor de betrokken factor niet rationeel zijn, doch waarbij dit door de variatie der andere factoren niet
duidelijk kan worden vastgesteld. Het al of niet rationeel zijn van deze groepen
kan alleen worden vermoed op grond van de teverwachten invloed van de afwijkingen der variërende andere factoren.
Hierbij moet uiteraard onderscheid worden gemaakt tussen bedrijfsvoeringsfactoren, die een directe afgeleide zijn van de factor, waarnaar is ingedeeld, en
factoren, die daarmede een meer zijdelings verband hebben of er alleen via de
algemene bedrijfsvoering mee samenhangen.
Bij indeling naar melkveebezetting per ha cultuurgrond zullen bijv. de ontvangsten voor melk en zuivel per ha mede variëren. Dit is op zichzelf echter
zonder betekenis voor de beoordeling voor de rationaliteit van de melkveebezetting, zolang de verhouding tussen beide grootheden (dus de ontvangsten aan
melk en zuivel per koe) gelijk blijven. Alleen wanneer dat niet het geval is, is er
sprake van een mede variërende factor in de hierboven bedoelde zin. Hetzelfde
geldt in dat geval voor een aantal kostenfactoren, in het bijzonder loon en veevoeder.
Tot detweede soort factoren zou bij deindeling naar demelkveebezetting bijv.
de varkensbezetting behoren, die een zijdelings verband met de melkveehouderij
heeft, maar daardoor niet onmiddellijk wordt bepaald. De pluimveebezetting, die
vrijwel onafhankelijk is van de melkveebezetting, is een voorbeeld van de andere
mogelijkheid bij deze soort factoren.
Bij de beoordeling, welke groepen bedrijven bij de volgende indeling dienen
te worden betrokken, moeten de factoren van de tweede soort volledig in beschouwing worden genomen, voorzover zij variëren, en die van de eerste soort
slechts voor zover zij niet naar verhouding variëren, d.w.z. mede stijgen of dalen.
Voor deze factoren dient dan te worden nagegaan, of de afwijking voldoende
is om het geconstateerde verschil in bedrijfsuitkomsten te verklaren. Is dat niet
het geval, dan zouden de bedrijfsuitkomsten, ook indien de betrokken factoren
wel even groot waren, toch onder de maat blijven. De beoordeling hiervan moet
berusten op de vermoedelijke bedrijfsuitkomsten, indien deze factoren niet afweken. Deze uitkomsten kunnen worden benaderd uit het verband tussen
bedrijfsplan en inkomsten en uitgaven, zoals dat uit de gevormde tabellen blijkt.
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De bedrijven uit de groepen, waarbij dit geval zich voordoet, kunnen dan voor
de volgende indeling uitgeschakeld worden.
Op dezewijze kan, zijhet minder snelen scherpdanbij het hiervoor geschetste
ideale verloop van het onderzoek, de spreiding der verschillende bedrijfsvoeringsfactoren bij de achtereenvolgende indelingen tot die voor de rationele bedrijfsvoering worden beperkt. Daarmede is dan het gewenste resultaat bereikt.
Indien het aantal beschikbare bedrijven gering is, hetzij van het begin af aan,
hetzij doordat bij de eerste indeling slechtseen of enkele groepen rationeel blijken,
kunnen de achtereenvolgende indelingen niet worden voortgezet, daar de groepen te klein zouden worden om betrouwbare gemiddelden te verkrijgen. Dan
moet een andere vorm van de methode worden toegepast, die alleen voor deze
gevallen als noodoplossing in aanmerking komt, maar voor algemeen gebruik minder geschikt is.Bovendien kost zij naar verhouding belangrijk meerwerk, hetgeen
voor kleine aantallen bedrijven niet van belang is, maar voor normale toepassing
al voldoende bezwaar vormt.
Bij deze vorm der methode wordt niet telkens bij ieder der achtereenvolgende
indelingen geselecterd, maar wordt steeds het oorspronkelijke aantal bedrijven
volgens de verschillende factoren ingedeeld. Iedere indeling omvat dus hetzelfde
(grootst mogelijke) aantal bedrijven. Uit deze indelingen kunnen voor ieder der
betrokken factoren wederom grenzen der rationaliteit worden afgeleid, waarna
uit het totale aantal die bedrijven geselecteerd worden, die binnen al deze grenzen vallen. De gemiddelde uitkomsten van deze groep bedrijven is dan een maatstaf voor de rationaliteit van hun bedrijfsplan t.o.v. het geheel der bedrijven,
waarvan is uitgegaan.
Op deze wijze kan ook een gering aantal bedrijven nog volgens alle gewenste
factoren worden ingedeeld, waarbij de te berekenen gemiddelden het volle aantal
bedrijven omvatten en dus wat dat betreft zo betrouwbaar mogelijk zijn.
Hier staat echter tegenover, dat bij iedere indeling ook de volledige spreiding
der andere factoren aanwezig blijft, waardoor de kans opmede variëren van deze
factoren en dus minder scherpe grensbepaling weer toeneemt. Dit bezwaar moet
hier op de koop toe genomen worden, wil er met een klein aantal bedrijven
althans nog iets gedaan kunnen worden. Voor algemeen gebruik is het echter
van groot belang het optreden van medevariërende factoren zoveel mogelijk te
beperken, daar zij het beoordelen van te vormen tabellen zeer bemoeilijken.
Wanneer (nog) voldoende bedrijven beschikbaar zijn, moet dus altijd de normale vorm der methode worden gevolgd.
Het omgekeerde geval kan zich ook voordoen, nml. dat er zeer veel bedrijven
zijn of bij de indelingen steeds slechts een of enkele groepen afvallen, hetzij doordat de betrokken factoren weinig verband met de uitkomsten blijken te hebben,
hetzij doordat hun invloed door tegengesteld werkende medevariërende factoren
onzichtbaar wordt gemaakt. Dan kan het voorkomen, dat, nadat voor alle factoren is ingedeeld en geselecteerd, nog steeds een groot aantal bedrijven in beschouwing is gebleven. Meestal gaat hiermede samen, dat de gevonden grenzen
nog vrij ruim zijn. Het is dan de aangewezen oplossing om eenvoudig opnieuw
te beginnen en de overgebleven bedrijven weer volgens de betrokken factoren
in te delen en te selecteren. Hiervan mogen „scherpere" resultaten verwacht worden, daar bij de eerste ronde een deel van de oorspronkelijke spreiding der
verschillende factoren is uitgeschakeld, zodat de kans op medevariërende factoEconomisch onderzoek 5
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ren kleiner en die op een duidelijker verloop in de gevormde tabellen dus groter
wordt. Voor de vergelijking van de resultaten van deze tweede ronde met die
van de eerste is het interessant de indeling in beide gevallen gelijk te nemen.
Zo mogelijk (en nodig) kan dit systeem nog met een derde ronde, enz. worden
voortgezet.
Ten slotte is er nog de mogelijkheid, dat bij een bepaalde indeling gescheiden
bedrijfsgroepen als rationeel naar voren komen bijv. bij de bouwland-graslandverhouding de groepen met zeer lage en die met zeer hoge verhouding. In zo'n
geval moet het onderzoek ook gescheiden worden voortgezet op overigens overeenkomstige wijze.
Een zo op de practijk ingestelde methode van onderzoek als die, welke hier
is ontwikkeld (men zou haar empirisch kunnen noemen), kan in een beschrijving
zonder meer moeilijk voldoende duidelijk worden uiteengezet. Zij zal daarom
hierna voor een tweetal gevallen aan de hand van aan de practijk ontleende
gegevens worden uitgewerkt.
Alvorens daartoe over te gaan, dient echter eerst nog een drietal kwesties van
algemeen belang te worden besproken.
In par. 2 van dit hoofdstuk is er al op gewezen, dat de indeling der bedrijven,
zoals die voor de samenstelling der bedrijfsuitkomstenstatistiek wordt uitgevoerd,
tevens het eerste stadium is van het algemeen bedrijfseconomisch onderzoek. De
voor het onderzoek vereiste indeling in groepen van bedrijven met ongeveer gelijke mogelijkheden van bedrijfsvoering komt overeen met die naar landbouwgebieden en de bedrijfsgrootteklassen. Daarbij werd verder opgemerkt, dat de
derde indeling naar bedrijfstypen, die voor de statistiek als zodanig eigenlijk
niet nodig is,reeds een voorstadium van het onderzoek vormt. Het isnudevraag,
of dit voorstadium als een zelfstandige indeling naast het eigenlijke onderzoek
moet blijven staan of inderdaad de allereerste indeling van het onderzoek moet
zijn vóór die naar de bedrijfsvoeringsfactoren.
Voor beide opvattingen valt iets te zeggen. Aan de ene kant heeft de indeling naar bedrijfstypen een heel ander uitgangspunt dan die voor het eigenlijke
onderzoek. Anderzijds opent deze indeling de mogelijkheid om binnen het grote
geheel van een groep bedrijven met vergelijkbare mogelijkheden een hoofdindeling te maken naar de wijze van gebruik dezer mogelijkheden. Het onderzoek
kan dan voor ieder der in de groep voorkomende typen afzonderlijk worden
opgezet.
In de practijk is gebleken, dat dit grote voordelen heeft. De beperking in de
spreiding van een aantal bedrijfsvoeringsfactoren, zoals die meestal binnen een
bedrijfstype t.o.v. de groep als geheel bestaat, vereenvoudigt het onderzoek
aanzienlijk. Sommige factoren kunnen zelfs voor een of enkele der in de groep
voorkomende typen geheel buiten beschouwing blijven. In een akkerbouwgebied
is bijv. de veebezetting voor het zuiver akkerbouwtype zonder belang. In een
weidegebied komt de bouwland-graslandverhouding alleen bij de overwegend
veeteeltbedrijven voor, enz.
De invloed van het bedrijfstype op de uitkomsten komt natuurlijk uiteindelijk
ook bij onderzoek van de groep als geheel naar voren in de voor de rationele
bedrijfsvoering gevonden spreiding van de het type bepalende factoren. Gezien
de veelheid van factoren, die bij een onderzoek betrokken moeten worden, heeft
enige beperking daarvan van te voren echter alles voor en niets tegen. Bovendien
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is er het feit, dat de het bedrijftype bepalende factor in het algemeen een geldelijke grootheid is. Bij indeling naar deze grootheid zouden zich dus dezelfde
moeilijkheden voordoen, die daarover reeds eerder zijn uiteengezet. Voor een zo
belangrijke kwestie als het bedrijfstype, die een der voornaamste, dus eerste,
stadia van het onderzoek moet uitmaken, 'kunnen deze moeilijkheden een ontoelaatbare verwarring veroorzaken. In het algemeen verdient het daarom alle
aanbeveling het onderzoek voor iedere groep van bedrijven voor de daarin voorkomende typen afzonderlijk op te zetten.
Van te voren kan dan al enige indruk worden verkregen over de rationaliteit
dezer typen door vergelijking van de gemiddelde uitkomsten daarvan voor iedere
grootteklasse in de bedrijfsuitkomstenstatistiek (tabel C). De resultaten van het
onderzoek voor ieder der typen moeten echter uitwijzen, in hoeverre deze eerste
indruk juist was. Het is nml. zeer welmogelijk, dat deuitkomsten bij de rationele
bedrijfsvoering voor ieder der typen een andere volgorde hebben dan de gemiddelde uitkomsten van alle bedrijven per type. Het is dus niet zo, dat het onderzoek eigenlijk beperkt zou kunnen worden tot het type, waarvan reeds de gemiddelde uitkomsten uit de statistiek het beste zijn. Alletypen moeten worden onderzocht en het type waarvan de rationele bedrijfsvoering de beste uitkomsten
heeft, is dan ookvoor de gehele groep rationeel.
De tweede algemene kwestie heeft betrekking op de intervallen, die bij de
indeling der bedrijven volgens de verschillende bedrijfsvoeringsfactoren moeten
worden gebezigd.
Hoe groter het aantal bedrijven, waarover men beschikt, des te meer zal men
geneigd zijn de indeling met kleine intervallen uit te voeren, daar het aantal
bedrijven per groep dan toch groot genoeg blijft voor betrouwbare gemiddelden.
Hieraan is echter een grens, waar beneden het indelen met nog kleinere intervallen geen zin heeft.
Op weidebediijven van 15—30 ha maakt één koe meer of minder in melkveebezetting een verschil van minstens 0.03. Daar één koe de kleinste eenheid
is, waarvan bij de opstelling van het bedrijfsplan kan worden uitgegaan, heeft het
dus geen zin de grenzen van de rationele bezetting tot op 0.01 nauwkeurig te
bepalen. Dit nog afgezien van het feit, dat men het in de practijk nooit zover
zal brengen.
Bij de indeling moet dus met intervallen, die practische zin hebben, worden
volstaan, in het genoemde voorbeeld dus minstens 0.03. Bij de kleiner wordende
aantallen bedrijven naar de beide uitersten van de spreiding van iedere factor
moeten de intervallen ruimer worden genomen omeenvoldoende aantal bedrijven
per groep te houden. In het middendeel van de spreiding krijgt men door het
aanhouden van een minimum interval een geringer aantal groepen dan mogelijk
zou zijn en een soms zeer aanzienlijk aantal bedrijven per groep. Een bezwaar
is dit echter allerminst: minder groepen vereenvoudigt de beschouwing der
gevormde tabellen en de gemiddelde gegevens per groep worden er alleen maar
betrouwbaarder door.
De bij de indelingen te gebruiken intervallen moeten dus worden gekozen naar
de grootte der betrokken bedrijven en de mate, waarin de betrokken factor kan
worden bepaald. De kleinste eenheid gedeeld door de oppervlakte van het grootste bedrijf geeft het minimum interval. Bij kleine aantallen bedrijven speelt ook
het voor betrouwbare gemiddelden vereiste minimum aantal per groep een rol.
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Ten slotte is er de kwestie van de mogelijkheid van controle op de resultaten
van het onderzoek. Het is nml. van zeer grote betekenis om de rationaliteit van
hetuiteindelijk gevonden'bedrijfsplan opdeeenof anderewijze tekunnen toetsen.
Hiervoor kan een systeem worden ontwikkeld, ontleend aan de in het begin
vandezepar. besproken, envoor algemeen gebruik ongeschiktbevonden,methode
van onderzoek door indeling der bedrijven naar hun uitkomsten. In overeenstemming met de beschouwing, die over deze methode werd opgezet, kan nml.
het volgende worden gesteld.x
Indien het gevonden bedrijfsplan inderdaad rationeel is, dan moeten voor
bedrijven, die niet dat bedrijfsplan en toch goede uitkomsten hebben, bijzondere
omstandigheden kunnen worden aangewezen, die daar de oorzaak van zijn. Hetzelfde in omgekeerde zin moet kunnen geschieden voor bedrijven, die wel het
bedoelde bedrijfsplan en toch slechte uitkomsten hebben.
Deze vorm van controle kan niet voor alle afzonderlijke bedrijven worden
toegepast, maar moet worden beperkt tot de bedrijven, die werkelijk zeer goede,
resp. zeer slechte uitkomsten hebben.
Voor de grote middenmoot geldt nml., dat bij de beschouwing der afzonderlijke bedrijven de invloed van het bedrijfsbeheer door die van het bedrijfsplan
heen speelt. Een rationeel bedrijfsplan in handen van een slechte boer kan nog
veel minder uitkomen dan een niet-rationeel bedrijfsplan in handen van een
goede boer.
Deze beperking is vooral voor de beschouwing der bedrijven met een niet
rationeel bevonden bedrijfsplan van belang. Hiervoor kunnen bijv. slechts die
bedrijven in aanmerking worden genomen, wier uitkomsten beter zijn dan het
gemiddelde voor het rationeel bevonden bedrijfsplan.
5. Enkeleproevenvan hei onderzoek.
I. Het ligt voor de hand het eerste voorbeeld van de uitwerking van het
onderzoek te bepalen tot een groep bedrijven met een kleïn aantal bedrijfsvoeringsfactoren. Als zodanig komt in de eerste plaats het zuiver veeteeltbedrijf in
aanmerking en dan in een gebied, waar dit bedrijfstype geheel door de melkveehouderij wordt bepaald.
Met dit doel werden tijdens de oorlog gegevens verzameld over bedrijven uit
het Friese Kleiweidegebied. Deze gegevens zijn echter alleen voor proefnemingen
gebruikt en voordat de definitieve verwerking kon beginnen door oorlogsomstandigheden verloren gegaan. Na de bevrijding heeft de gelegenheid tot reconstructie van dit materiaal ontbroken.
Als eerste voorbeeld moet daarom gebruik worden gemaakt van minder omvangrijk materiaal, dat oorspronkelijk meer ter vergelijking verzameld werd over
zuiver veeteeltbedrijven van 15—30 ha uit het Hollands Kleiweidegebied. Hier
speelt echter ook de varkensbezetting als bedrijfsvoeringsfactor een rol.
Gezien de vele bijzondere omstandigheden, die gedurende de bezettingstijd op
de landbouwproductie van invloed waren, is voor deze proeven gebruik gemaakt
van gegevens over de cultuurperiode 1939—1940. Over deze cultuurperiode mag
nog verwacht worden, dat de eventuele resultaten van het onderzoek overeenstemmen metde inzichten van een gezond practijkverstand.
1

Deze gedachte is ontwikkeld door Ir C. J. Cleveringa.
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Doordat de verwerking van het cijfermateriaal eerst 4 jaar na het einde der
cultuurperiode geschiedde, konden de vereiste correcties en aanvullingen op de
oorspronkelijke fiscale gegevens (vooral waardering eigen arbeid, veebezetting
en bouwplan) soms niet of niet volledig meer worden verkregen. Om deze reden
moest steeds,vooral in'hetHollands Kleiweidegebied, reeds direct van het verdere
gebruik van een deelder beschikbare bedrijven worden afgezien.
Met zeer grote erkentelijkheid moet hier echter melding worden gemaakt van
de vele zorg en moeite, die de daartoe aangezochte landbouwboekhoudbureaux
zich hebben willen getroosten om deze proefonderzoeken mogelijk te maken.
Na de selectie op abnormale omstandigheden bleven er voor dit onderzoek
slechts 47 bedrijven over, een aantal, dat om tot bruikbare resultaten te komen,
minstens 3 X zo groot zou moeten zijn. Het gevolg hiervan is, dat bij de uit te
voeren indelingen de berekende gemiddelden der verschillende bedrijfsvoeringsfactoren slechts matig betrouwbaar zijn door het kleine aantal bedrijven per
gevormde groep. De stelling, dat de invloeden van toevallige omstandigheden en
van de capaciteiten van de bedrijfsleider elkaar binnen iedere gevormde groep
compenseren, behoeft dan niet meer op te gaan. Daar 'het hier echter niet om de
resultaten, maar om de methode gaat, zal bij de beschouwingen in het algemeen
worden gehandeld, alsof deze interne compensatie en daarmede de betrouwbaarheid der gemiddelden wel aanwezig is.
Verder was het aantal beschikbare gegevens per bedrijf voor de oorlog veel
kleiner dan hetgeen thans verkregen wordt, zodat slechts de belangrijkste bedrijfsvoeringsfactoren konden worden berekend.
De eerste bedrijfsvoeringsfactor, waarnaar de bedrijven worden ingedeeld, is
vanzelfsprekend de melkveebezetting: Tabel IA.
Uit deze tabel blijkt als algemene lijn, dat een zwaardere melkveebezetting
gepaard met een zwaardere varkensbezetting (verband tussen beide via de wei)
en een kleinere vervangingsfactor.
Het houden van meer melkvee wordt dus, althans deels,bereikt door geringere
eigen aanfok. Daar bovendien ook andere niet direct afhankelijke bedrijfsvoeringsfactoren in meer of minder belangrijke mate mede variëren, is het duidelijk
dat de uitkomsten der gevormde melkveebezettingsgroepen niet vergelijkbaar
zijn. De rationaliteit der verschillende melkveebezettingen kan dus niet zonder
meer uit de uitkomsten worden afgelezen.
Wel kan worden vastgesteld, dat de vier groepen met een melkveebezetting
van 1.39—1.67 verreweg het beste zijn. Binnen dit traject zit echter nog een
aanzienlijke spreiding, dieuitdeverdere gegevensalsvolgtkan worden verklaard:
a. Evenals de groepen 1.32—1.38 en 1.73—1.98er extra slecht afkomen door
een opvallend hoge loonpost, zo heeft de groep 1.47—1.53 door een lage loonpost enigszins extra gunstige uitkomsten. Ook heeft deze groep veel lagere uitgaven voor meststoffen dan de volgende, die niet door een zeer hoog bedrag aan
veevoeder worden gecompenseerd.
b. De slechte uitkomsten van de groep 1.54—1.59 hebben, althans gedeeltelijk, duidelijk hun oorzaak in dezeer lagemelkopbrengst perkoe,dieeen nadeel
voor de bruto-opbrengst oplevert van 1.57 X(191—175) = ca. ƒ25,—. Dit zou
wel niet volledig extra-winst zijn, maar het maakt zeker een aanzienlijk verschil.
Hetzelfde in omgekeerde zin is het geval met de groep 1.61—1.67, die nu wat
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geflatteerd optreedt, en de groep 1.73—1.98, die desondanks toch ver beneden
peil blijft. De groep 1.32—1.38 heeft ook een slechte melkopbrengst per koe,
maar het verschil in uitkomsten met de volgende groepen iste groot om daardoor
te kunnen worden verklaard.
c. Enige invloed van de varkensbezetting ïs hier niet aanwijsbaar, daar de
groepen 1.32—1.38 en 1.39—1.45, evenals 1.61—1.67 en 1.73—1.98, dezelfde
bezetting hebben, zodat de sprong in de uitkomsten tussen deze groepen daardoor niet kan worden verklaard.
De conclusie uit deze tabel is dus, dat voor deze bedrijven de rationele melkveebezetting met zeer grote waarschijnlijkheid tussen 1.39—1.67 ligt, d.w.z. tussen 28 en 33 koeien per gemiddeld bedrijf van 20 ha. Nadere bepaling is in dit
stadium van het onderzoek niet mogelijk ten gevolge van de variatie in de bijbehorende andere bedrijfsvoeringsfactoren. De eerste, die hiervan voor nadere beschouwing in aanmerking komt, is de varkensbezetting. Tabel IB geeft de indeling der 29 bedrijven met melkveebezetting 1.39—1.67 volgens hun varkensbezetting. Uit deze tabel blijkt geen verband tussen de varkensbezetting en andere
het bedrijfsplan bepalende grootheden, hetgeen de vergelijkbaarheid der gemiddelde uitkomsten ten goede komt. Deze vertonen een aanzienlijk regelmatiger
verloop dan in de vorige tabel, maar zijn nog niet voldoende vergelijkbaar.
In de eerste plaats door de belangrijke verschillen in opbrengst per koe, terwijl
voor de laatste groep ook de lagere veeopbrengst een rol speelt. De invloed van
het laatste kan niet worden nagegaan, die der opbrengst per koe wel enigszins.
Daar de uitgaven voor veevoeder geen buitensporigheden vertonen, kan worden
aangenomen, dat de uitkomsten van de eerste groep 1.0—1.6 extra ongunstig
zijn, die van de tweede groep 1.7—1.9 juist te gunstig. Daartegenover vertoont
de derde groep 2.0—2.4 een aanzienlijke sprong in de veevoederuitgaven, die de
uitkomsten nadelig beïnvloedt. De laatste groep 2.6—3.5 krijgt weer een te
gunstig aanzien door de hoge opbrengst per koe en de naar verhouding lage
loonpost.
Het totale beeld is dus, dat de uitkomsten van de eerste twee groepen eigenlijk
dicht bijeen liggen op een laag peil en die van de laatste twee groepen eveneens,
maar op een hoog peil. De conclusie isdan ook dat de rationele varkensbezetting
zeer waarschijnlijk tussen 2.0 en 3.5 ligt of wel tussen 40 en 70 varkens per
gemiddeld bedrijf van 20 ha. Dit lijkt een pover resultaat, doch hierbij moet wel
in aanmerking worden genomen, dat de helft der onderzochte bedrijven een
lagere bezetting heeft en dus met deze aanwijzing zijn voordeel zou kunnen doen.
Bij de indeling naar varkensbezetting resteren nu slechts 15 bedrijven voor
een volgend stadium van het onderzoek. Dit aantal is wel zeer gering en daar
bovendien het verschil in uitkomsten niet zó schokkend is, bestaat er alle aanleiding hier de besproken noodoplossing toe te passen en hetzelfde aantal van
29 bedrijven wederom te gebruiken.
De volgende indeling isdie naar de derde belangrijke grootheid in het bedrijfsplan: de vervangingsfactor. De moeilijkheid hierbij is, dat de vervangingsfactor
een tweedelige grootheid is, waarnaar niet zonder meer kan worden gerangschikt. Voor dit doel, maar dan ook alleen daarvoor, kan deze grootheid in één
cijfer worden uitgedrukt, door het aantal kalveren om te rekenen op jongvee
door het met 0.5 te vermenigvuldigen en dan met het jongvee samen te tellen.
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Dit isdus dezelfde ruwe methode, diewelbij de berekening van „eenheidsdieren"
of „vee-eeriheden"wordt toegepast. Een vervangingsfactor 28 : 20wordt op deze
manier omgerekend tot 34 en een van 26 :22 tot 35. Volgens deze indeling is
tabel 1Ctot stand gekomen.
Ook deze tabel geeft een duidelijk verloop van de netto-opbrengst met de
vervangingsfactor te zien in dien zin, dat een lage factor, dus weinig eigen aanfok, voordelig zou zijn. Er zijn geen grootheden, die met de vervangingsfactor
regelmatig mede variëren (zelfs de opbrengst rundvee niet), maar wel enkele
plaatselijke afwijkingen.
Gezien de vorige (varkens-) tabel is het bijv. zeer waarschijnlijk, dat de eerste
groep met zijn hoge varkensbezetting daardoor wat te gunstig naar voren komt
en de tweede omgekeerd iets te laag. Enige invloed van de verschillen in melkveebezetting kan niet worden nagegaan. Ten slotte is er alle kans, dat de laatste
groep, hoewel reeds de minste, toch nog te gunstig lijkt door de hoge opbrengst
per varken.
De conclusie uit deze tabel is dus, dat de vervangingsfactor kleiner dan 37.5,
dus kleiner dan ca. 30 : 23 moet zijn.
Er is nu de mogelijkheid om uit de 29 bedrijven die in de tabellen IB en IC
gebruikt zijn, die bedrijven te halen, die aan de uit deze tabellen getrokken
conclusies voldoen, dus varkensbezetting 2.0 of meer en vervangingsfactor 37.5
of kleiner. Aandeze eisenvoldoen 12vande29 bedrijven.
Deze 12 bedrijven hebben zowel voor varkensbezetting als voor vervangingsfactor een aanzienlijk geringere spreiding dan de oorspronkelijke 47. Er kan nu
worden nagegaan, of deze „meer uniforme" bedrijven (wat bedrijfsplan betreft
wel te verstaan) bij indeling volgens melkveebezetting een duidelijker beeld
vertonen dan het geheel in tabel IA. Deze indeling is uitgevoerd in tabel ID.
In deze tabel komt de groep met de laagste melkveebezetting met verreweg
de beste uitkomsten naar voren. Dit kan echter ook andere oorzaken hebben.
De bedrijven met de laagste melkveebezetting hebben ook de laagste varkensbezetting, terwijl het devraag is,in hoeverrehet groteverschil invoeder plus kunstmest met dat in veebezetting evenredig is.
De conclusie uit de „varkenstabel" IB wijst echter zeker niet in de richting,
dat de hogere varkensbezetting de slechtere uitkomsten zou veroorzaken, eerder
omgekeerd. Deze indruk wordt bevestigd, wanneer dezelfde 12 bedrijven nogmaals volgens hun varkensbezetting worden ingedeeld. Vergeleken met de (grotere) groepen bedrijven uit tabel IA en rekening houdende met de daar lagere
varkensbezetting is er geen aanleiding het verschil in voeder- en bemestingskosten abnormaal te achten. Uit de andere factoren kan dan ook geen correctie
worden afgeleid, die het beeld der indeling naar melkveebezetting belangrijk
wijzigt.
De eindconclusie uit dit onderzoek moet dus luiden, dat voor bedrijven van
15—30 ha in het Hollands kleiweidegebied, onder de productie- en prijsverhoudingen van 1939/40 een melkveebezetting van ca. 1.39—1.53 rationeel was. De
daarbij behorende spreiding der varkensbezetting bedraagt voor de betrokken
bedrijven 2.0—3.5 gem. 2.5 en die der vervangingsfactor 26 :16 tot 31 :21, omgerekend 29 tot 36.5. Dit betekent dat voor een bedrijf van 20 ha de rationele
veebezetting bestaat uit 28 à 31 melkkoeien, 8 à 12kalveren, 5 à 7 stuks jongvee
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Dit isdus dezelfde ruwe methode, diewelbij deberekeningvan „eenheidsdieren"
of „vee-eeriheden" wordt toegepast. Eenvervangingsfactor 28 :20 wordt op deze
manier omgerekend tot 34 en een van 26 :22 tot 35. Volgens deze indeling is
tabel 1Ctot stand gekomen.
Ook deze tabel geeft een duidelijk verloop van de netto-opbrengst met de
vervangingsfactor te zien in dien zin, dat een lage factor, dus weinig eigen aanfok, voordelig zou zijn. Er zijn geen grootheden, die met de vervangingsfactor
regelmatig mede variëren (zelfs de opbrengst rundvee niet), maar wel enkele
plaatselijke afwijkingen.
Gezien de vorige (varkens-) tabel is het bijv. zeer waarschijnlijk, dat de eerste
groep met zijn hoge varkensbezetting daardoor wat te gunstig naar voren komt
en de tweede omgekeerd iets te laag. Enige invloed van de verschillen in melkveebezetting kan niet worden nagegaan. Ten slotte is er alle kans, dat de laatste
groep, hoewel reeds de minste, toch nog te gunstig lijkt door de hoge opbrengst
per varken.
De conclusie uit deze tabel is dus, dat de vervangingsfactor kleiner dan 37.5,
dus kleiner dan ca. 30 : 23 moet zijn.
Er is nu de mogelijkheid om uit de 29 bedrijven die in de tabellen IB en IC
gebruikt zijn, die bedrijven te halen, die aan de uit deze tabellen getrokken
conclusies voldoen, dus varkensbezetting 2.0 of meer en vervangingsfactor 37.5
of kleiner. Aandeze eisenvoldoen 12vande29 bedrijven.
Deze 12 bedrijven hebben zowel voor varkensbezetting als voor vervangingsfactor een aanzienlijk geringere spreiding dan de oorspronkelijke 47. Er kan nu
worden nagegaan, of deze „meer uniforme" bedrijven (wat bedrijfsplan betreft
wel te verstaan) bij indeling volgens melkveebezetting een duidelijker beeld
vertonen dan het geheel in tabel IA. Deze indeling is uitgevoerd in tabel ID.
In deze tabel komt de groep met de laagste melkveebezetting met verreweg
de beste uitkomsten naar voren. Dit kan echter ook andere oorzaken hebben.
De bedrijven met de laagste melkveebezetting hebben ook de laagste varkensbezetting, terwijl het de vraag is,in hoeverrehet groteverschil in voeder plus kunstmest met dat in veebezetting evenredig is.
De conclusie uit de „varkenstabel" IB wijst echter zeker niet in de richting,
dat de hogere varkensbezetting de slechtere uitkomsten zou veroorzaken, eerder
omgekeerd. Deze indruk wordt bevestigd, wanneer dezelfde 12 bedrijven nogmaals volgens hun varkensbezetting worden ingedeeld. Vergeleken met de (grotere) groepen bedrijven uit tabel IA en rekening houdende met de daar lagere
varkensbezetting is er geen aanleiding het verschil in voeder- en bemestingskosten abnormaal te achten. Uit de andere factoren kan dan ook geen correctie
worden afgeleid, die het beeld der indeling naar melkveebezetting belangrijk
wijzigt.
De eindconclusie uit dit onderzoek moet dus luiden, dat voor bedrijven van
15—30 ha in het Hollands kleiweidegebied, onder de productie- en prijsverhoudingen van 1939/40 een melkveebezetting van ca. 1.39—1.53 rationeel was. De
daarbij behorende spreiding der varkensbezetting bedraagt voor de betrokken
bedrijven 2.0—3.5 gem. 2.5 en die der vervangingsfactor 26 :16tot 31 :21, omgerekend 29 tot 36.5. Dit betekent dat voor een bedrijf van 20 ha de rationele
veebezetting bestaat uit 28 à 31 melkkoeien, 8 à 12kalveren, 5 à 7 stuks jongvee
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en 40 à 70 gem. 50 varkens. Er kan dan een netto-overschot worden bereikt van
gemiddeld ca. ƒ500,—méérdan bij degebruikelijke bedrijfsvoering.
Wanneer ten slotte de aan het eind van §4 besproken controle op deze resultaten wordt toegepast, blijken er van de 42 bedrijven met een ander bedrijfsplan
slechts 4 te zijn met uitkomsten boven de ƒ48,— per ha. Van de 5 bedrijven
met het rationeel bevonden bedrijfsplan is er geen dat belangrijk lager uitkomt,
het slechtstebedrijf heeft nogeen netto-overschot van ƒ20,86.
De gegevens van de eerstbedoelde 4 bedrijven, voorzover zij ter verklaring
nodig zijn, zijn samengevat in tabel IE.
Het eerste bedrijf is een voorbeeld van een zeer intensief bedrijfsplan, dat geslaagd is dank zij een zeer goede productie per koe. Het tweede bedrijf heeft
zowel per koe als per varken een zeer hoge productie, terwijl zowel melkvee- als
varkensbezetting dicht tegen de aangegeven grenzen liggen. Het derde bedrijf
heeft een zeer intensieve varkenshouderij met hoge productie per varken. Het
vierde bedrijf ten slotte heeft zijn gunstige uitkomsten alleen bereikt, doordat het
een extra verdienste op de paarden heeft gehad.
II. Het tweede voorbeeld heeft betrekking op 97 gemengde bedrijven van
7—15 ha in het Overijssels Zandgebied, eveneens over de cultuurperiode 1939/
1940. Bij deze bedrijven, trouwens bij zandbedrijven in het algemeen, is het aantal het bedrijfsplan bepalende grootheden het grootst, minstens al de bouwlandgraslandverhouding, melkvee-, varkens- en pluimveebezetting, verder nog bouwplan, vervangingsfactor, eventueel paardenbezetting en verschillende kostenfactoren. Het aantal voor een onderzoek nodige bedrijven moet hier dan ook het
grootst zijn, en wel zeker 2 à 3 maal zoveel als de hier beschikbare 97. Het bij
het vorige voorbeeld gemaakte voorbehoud t.a.v. de volledigheid en de juistheid der resultaten geldt hier dus eveneens.
Als eerste bepalende grootheid voor indeling der bedrijven is het % bouwland
gekozen (tabel IIA). Ter wille van de ruimte zijn, behalve het netto-overschot,
de bedragen in deze en de volgende tabellen op hele guldens afgerond.
Blijkens de in deze tabel verzamelde gegevens gaat een groter % bouwland
regelmatig gepaard met een stijging der varkens- en pluimveebezetting en een
daling der melkopbrengst per koe (? !) bij gelijkblijvende geldelijke opbrengst aan
akkerbouwproducten per ha bouwland van ongeveer de helft der productie.
Bij verschuiving van grasland naar bouwland wordt de behoefte aan bedrijfseigen voeder dus gedekt uit de helft van het meerdere bouwland. Daar de varkens- en pluimveestapel daarbij zelfs nog toenemen, zal de rundveestapel vermoedelijk minder intensief gevoederd worden, hetgeen dan de verklaring van de
lagere opbrengst per koe zou zijn. Het blijft echter een merkwaardig verschijnsel.
Wat de uitkomsten betreft, schieten alleen de eerste twee groepen er duidelijk
uit in die mate, dat het verschil niet uit de lage varkens- en pluimveebezetting en
de hoge melkopbrengst kan worden verklaard, gesteld althans dat deze niet
rationeel zouden zijn. De bedrijven uitdeze twee groepen kunnen bij de volgende
indeling dus buiten beschouwing blijven. Ten aanzien van de andere groepen
bestaat daartoe geen aanleiding, daar de invloed van verschillen in de mede
variërende factoren op het netto-overschot niet bekend isen dus niet kan worden
nagegaan, welk verloop het netto-overschot zou hebben, indien de andere factö75
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ren wel ongeveer gelijk waren. De overblijvende 80 bedrijven zijn in tabel IIB
ingedeeld volgens hun melkveebezetting.
In deze tabel vertonen de bedrijven met een lage melkveebezetting een beter
netto-overschot dan die met een hogere bezetting. De laatste groep maakt hierop
een uitzondering, maar de gegevensvan deze bedrijven vertonen een zo duidelijke
„sprong" ten opzichte van de algemene lijn: bedrijfsgrootte, veebezetting, loon,
veevoeder (in samenhang met de lagere akkerbouwopbrengst), dat zij kennelijk
een andere, meer intensieve, bedrijfsvorm vertegenwoordigen. Deze bedrijven
zouden dus eigenlijk afzonderlijk verder moeten worden beschouwd, waartoe hun
aantal echter te gering is.
Voor de overige groepen lijkt de grens bij 0.75 te liggen. Er isechter aanleiding
ook de groep 0.76—-0.80 nog in beschouwing te houden, daar de uitkomsten
van deze groep in verhouding tot de volgende (0.81—0.85) duidelijk zijn gedrukt
door de hoge uitgaven voor veevoeder en kunstmest, die niet door hogere akkerbouwinkomsten worden gecompenseerd.
Bij de 5 in beschouwing blijvende groepen is de belangrijkste, betrekkelijk
onafhankelijk mede variërende, factor de pluimveebezetting. De invloed hiervan
op de bedrijfsuitkomsten is niet bekend en deze factor komt dus als volgende
indelingsmaatstaf in aanmerking (tabel HC), vooral om na te gaan of het in
beschouwing houden van de groep 0.76—0.80, die de hoogste pluimveebezetting
heeft, juist is geweest. Zou nml. een hoge pluimveebezetting de bedrijfsuitkomsten gunstig beïnvloeden, dan zou het netto-overschot van de groep 0.76—0.80
naar verhouding nog te hoog zijn en had deze groep dus eigenlijk ook kunnen
afvallen.
Het beoordelen van deze tabel levert weinig moeilijkheden op. De 3 groepen
met een bezetting van 7—15zijn duidelijk de beste. De eerste groep (2—4) heeft
naar verhouding nog te gunstige uitkomsten door de hoge opbrengsten per koe
en per kip en valt dus ook zonder meeruit. De28 overblijvende bedrijven kunnen
nu worden ingedeeld volgens hun varkensbezetting (tabel IID).
De beoordeling van deze tabelvereist meer nadere beschouwing, daar de nettooverschotten der 4 groepen op zichzelf vrij sterk, maar onregelmatig, verschillen.
De uitkomsten van de eerste twee groepen t.o.v. de derde zijn echter geflatteerd door de hoge melkopbrengst per koe, terwijl de tweede bovendien nog een
gunstige akkerbouwopbrengst heeft, die niet geheel uit het verschil in voederverbruik kan worden verklaard. De tweede en derde groep zullen dus in feite niet
veel verschillen en de eerste groep blijft daar wat onder. Deze eerste groep heeft
echter een zeer hoge opbrengst per varken, wat het vermoeden doet rijzen, dat
een aantal dezer bedrijven wellicht in feite een hogere bezetting hebben gehad.
Daar de normale opbrengst per varken ca.ƒ 110,—is,zalde gemiddelde varkensbezetting van deze groep vermoedelijk dichter bij de 0.7 dan bij de 0.5 liggen.
De vierde groep ten slotte heeft, nog afgezien van het geringe aantal bedrijven,
een zo afwijkende bedrijfsgroötte, vlak tegen de onderste grens van de grootteklasse aan, dat zij eigenlijk niet met de andere groepen vergelijkbaar kan worden
gesteld en dus buiten beschouwing moet blijven. Bovendien hebben deze bedrijven zowel naar varkens- en pluimveehouderij als naar akkerbouw een zo intensieve bedrijfsvorm, dat zij ook daarom reeds afzonderlijk verder zouden moeten worden beschouwd, indien het aantal dat toeliet.
Gezien de duidelijke stijging in bedrijfsuitkomsten tussen de eerste en de
77
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tweede groep mag worden aangenomen, dat de bedrijven uit de eerste groep, die
eventueel eigenlijk een hogere varkensbezetting hadden, ook de beste uitkomsten
hadden, de bedrijven met een werkelijke bezetting 0.4—0.6 kwamen dan nog
lager uit, waardoor deze bezetting verder buiten beschouwing zou kunnen blijven. Daar het niet mogelijk ismetvoldoende zekerheid na te gaan,hoe de situatie
was, zijn de 7bedrijven uitdeze groepalle uitgeschakeld.
Er resteren nu dus nog 18bedrijven. Daar er geen andere bedrijfsvoeringsfactoren bekend waren, kan met deze bedrijven een voorbeeld worden gegeven van
het systeem van een tweede ronde der reeds uitgevoerde indelingen voor een
scherpere grensbepaling. In verband met het geringe aantal bedrijven moet dit
worden gecombineerd metde noodoplossing om steeds hetzelfde aantal bedrijven
te blijven gebruiken (tabel IIE). Ten einde de gegevens dezer indelingen te
kunnen vergelijken met die uit de eerste ronde zijn de intervallen overeenkomstig
die der toen gevormde groepen gekozen.
De eerste indeling naar % bouwland geeft weinig houvast, daar de groep
met de laagste uitkomsten een naar verhouding zeer hoge loonpost heeft (vgl.
tabel IIA) en eenzeer slechte opbrengst perkoe.
De indeling naar melkveebezetting wordt eveneens doorkruist door een groot
verschil in opbrengst per koe tussen beide groepen. Hiertegenover staat echter
een tegengesteld verschil van ongeveer dezelfde omvang in varkensopbrengst:
ƒ 19,— bij de gelijke bezetting van 0.8 tegenover bij de gemiddelde melkveebezetting van 0.69 0.69 X (ƒ 183—ƒ 154,—) = ƒ20,—. Verder is er nog een
niet onbelangrijk verschil in akkerbouwopbrengst ten gunste van detweede groep
en één in % bouwland, dat gezien de desbetreffende indelingen vermoedelijk geen
belangrijke invloed heeft. Er is dus enige aanleiding tot het rationeel zijn van een
lage melkveebezetting te besluiten. Erg stevig is deze conclusie echter niet, daar
in de beide indelingen naar % bouwland en melkveebezetting een verband naar
voren komt in de zin van „meer bouwland, meer melkvee", dat ook zijn invloed
kan hebben.
De derde indeling naar pluimveebezetting levert een wel zeer duidelijk resultaat, dat door geen der andere factoren doorkruist wordt. Dat bij een groter %
bouwland wat meer vervoederd, dus minder verkocht, wordt, ligt in de lijn der
verhoudingen.
Indien het aantal bedrijven het toeliet, zou het onderzoek nu moeten worden
voortgezet door de groep met pluimveebezetting 7—12 nogmaals, dus in derde
ronde, naar % bouwland en melkveebezetting en voor de tweede maal naar varkensbezetting in tedelen. Op dezewijze zou het uitgesproken vermoeden, dat een
lage melkveebezetting rationeel is, kunnen worden getoetst en tevens wellicht
nog een beperking in de spreiding van % bouwland en varkensbezetting aangegeven. Bij de hier overgebleven 11 bedrijven heeft dit echter geen zin meer, de
tevormen groepen zouden te klein worden.
Het resultaat van dit onderzoek moet dus worden beperkt tot de conclusie,
dat voor deze bedrijven onder de toen bestaande verhoudingen een bedrijfsplan
met 15—40% bouwland, een (mede stijgende?) melkveebezetting van 0.51—
0.80, een pluimveebezetting van 7—12 en een varkensbezetting van 0.7—1.0
rationeel is gebleken. Deze grenzen lijken nog vrij ruim, maar het feit, dat
slechts 11 van de 97 bedrijven er aan voldoen, is wel het duidelijkste bewijs van
het tegendeel. Bij uitvoering van de controle op deze resultaten blijkt dat van de
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geselecteerde groep van 11 bedrijven er slechts één onder het oude gemiddelde
netto-oversdhotblijft, nml.ƒ22,—perha, de andere liggenalleboven deƒ30,—.
Dit ene bedrijf heeft een zeer hoge loonpost van ƒ92,— en een slechte rundveeopbrengst van ƒ 16,—. Van de overige 86 bedrijven hebben er 12 een nettooverschot boven de ƒ50/— per ha. Hiervan zijn 7 zeer kleine bedrijven met een
zeer intensieve veehouderij, die tijdens het onderzoek als vermoedelijk wel rationeel werden aangegeven, maar wegens het geringe aantal verder buiten beschouwing zijn gelaten (vgl. de toelichting op tabel IID). Verder zijn er 3 bedrijven
met alleen een vermoedelijk te laag opgegeven varkensbezetting uit de eerste
groep van tabel IID (vgl. de toelichting daarop). Van de overblijvende 2 bedrijven heeft het ene een netto-overschot van ƒ66.— per ha, dat ongeveer ƒ40,—
extra winst heeft door een zeer lage loonpost van ƒ51,— en een hoge rundveeopbrengst van eveneens ƒ51,— bij overigens voor het betrokken bedrijfsplan
normale inkomsten en uitgaven. Het andere bedrijf met een netto-overschot van
ƒ55,— heeft een zeer hoge opbrengst per koevan ƒ224,—en een opbrengst aan
paarden van ƒ41,— bij een normale spreiding tot hoogstens ƒ 15,—, gemiddeld
ƒ6,—. Volgens de uitkomsten van dit onderzoek zou toepassing van de resultaten een verhoging van het gemiddelde netto-overschot met minstens ƒ30,—
per ha mogelijk hebben gemaakt. Gezien het gelijkblijvende arbeidsloon zou dit
bedrag volledig aan het gezinsinkomen ten goede zijn gekomen.
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III. DE BETEKENIS VAN HET ONDERZOEK EN DE
TOEPASSING DER RESULTATEN
1. Inleiding.
Met behulp van de in het vorige hoofdstuk ontwikkelde methode kan op
-ivgrond van de gegevens der fiscale landbouwboekhouding een onderzoek worden
ingesteld naar het verbancTïusseh bedrijfsplan en bedrijfsuitkomsten per groep
van landbouwbedrijven met vergelijkbare mogelijkheden: een grootteklasse in
een landbouwgebied. Voorzover dit verband kan worden aangetoond, kunnen
daaruit aanwijzingen worden verkregen binnen welke grenzen het bedrijfsplan,
bij een voor de betrokken bedrijven rationele bedrijfsvoering, in het algemeen
moet liggen. M.a.w. het onderzoek verschaft aanwijzingen welk deel van de
bestaande spreiding in de omvang der verschillende bedrijfsonderdelen voor de
betrokken bedrijven rationeel moet worden geacht. Op grond van de resultaten
van het onderzoek kan dus per groep van bedrijven worden aangegeven, binnen
welke grenzen er een keuze uit de bestaande mogelijkheden moet worden gedaan voor een rationele organisatie van de bedrijfsvoering op het punt van het
bedrijfstype in het algemeen, en van bedrijfsindeling, bouwplan, veebezetting en
zo mogelijk nogandere bedrijfsvoeringsfactoren inhet bijzonder.
Ten aanzien van deze resultaten kunnen nu een drietal vragen worden
gesteld:
A. Naar hun waarde op zichzelf.
B. Naar hun betekenis als grondslag voor verder onderzoek.
C. Naar hun mogelijkheden van gebruik ten behoeve van de praktijk.
Daar de betekenis van het onderzoek in grote trekken door het antwoord op
deze drie vragen wordt bepaald, zullen zij hieronder aan een nadere beschouwing worden onderworpen.
1. De waarde der resultaten.
Het behoeft geen betoog, dat de betekenis van het onderzoek in de allereerste plaats afhangt van de waarde, die aan de resultaten als richtlijnen voor
een toekomstig beleid kan worden toegekend. Ten aanzien hiervan kunnen tegen
de ontwikkelde methode van onderzoek verschillende bezwaren worden ingebracht.
A. Ten eerste is er het feit, dat de gegevens, met behulp waarvan het onderzoek wordt uitgevoerd, ontleend moeten worden aan boekhoudingen over één,
en bovendien- een reeds afgesloten, boekjaar. De gegevens hebben dus betrekking op de natuurlijke omstandigheden, de bedrijfstechnische mogelijkheden en
de economische verhoudingen, zoals die voor de betrokken groep bedrijven
tijdens één bepaalde, reeds geëindigde, cultuurperiode hebben bestaan.
De waarde der resultaten als richtlijnen voor een toekomstig beleid wordt dan
ook bepaald door de mate, waarin zij ook voor volgende jaren van betekenis
kunnen worden geacht.
Voor een juiste beoordeling van dit probleem moet onderscheid worden
82

gemaakt tussen de gevolgen van het feit, dat ieder onderzoek slechts op de
gegevens over één cultuurperiode berust, en die van het feit, dat deze cultuurperiode reeds in het verleden ligt.
Doordat het onderzoek zich slechts over één cultuurperiode uitstrekt, zijn de
resultaten direct afhankelijk van de weersomstandigheden, die in dat jaar hebben
geheerst. Zo zal b.v. een zeer strenge winter tot gevolg kunnen hebben, dat een
bouwplan met weinig wintergranen rationeel blijkt te zijn en in een jaar met een
natte en koude lente juist omgekeerd. In een droog jaar zal op weidebedrijven
een lagere veebezetting rationeel zijn dan anders, enz.
De moeilijkheid is nu, dat het gebruik van de resultaten van het onderzoek
als grondslag voor landbouwvoorlichting zich in het algemeen moet richten op
het bedrijfsplan, dat bij normale, gemiddelde, weersomstandigheden rationeel is.
De bedrijfsvoering kan nu eenmaal niet anders dan worden afgestemd op de omstandigheden, zoals die redelijkerwijze te verwachten zijn, en wat het weer
betreft is dat gemiddelde verloop door de jaren heen. Naarmate de werkelijke
weersomstandigheden in de betrokken onderzoeksperiode nu meer van de normale afwijken, zijn de resultaten dus voor de algemene voorlichting minder bruikbaar. Alleen wanneer in een toekomstige periode dezelfde afwijkende omstandigheden optreden, kan van de verkregen kennis worden geprofiteerd. Ten minste
voor zover er tijdens de cultuurperiode nog wijzigingen in het bedrijfsplan kunnen worden aangebracht, hetgeen meestal tot de veebezetting beperkt blijft.
Eenvoudig gesteld, is de kwestie dus deze, dat de betekenis van een onderzoek over één jaar in eerste instantie wordt bepaald door de weersomstandigheden, die in dat jaar hebben geheerst. Zijn deze (betrekkelijk) normaal geweest,
dan zijn de resultaten bruikbaar en naarmate er meer afwijkingen optraden, is
dat minder het geval.
Hetgeen hier voor een deel der natuurlijke omstandigheden, nl. die van het
weer, is ontwikkeld, kan in bepaalde uitzonderingsgevallen ook gelden voor de
bedrijfstechnische mogelijkheden en de economische verhoudingen, indien daarin
een op zichzelf staande en tijdelijke afwijking optreedt. Ook dan mogen de over
die periode verkregen resultaten niet algemeen geldig verklaard worden. In dit
verband kan worden gedacht aan een plaag, die een bepaald gewas getroffen
heeft, of een stimulatieprijs voor een bepaald product.
In het algemeen echter treden ten aanzien van de bedrijfstechnische mogelijkheden, de economische verhoudingen en de overige natuurlijke omstandigheden,
zoals ontwatering, bodemtoestand, enz., de gevolgen aan de dag van het feit,
dat het onderzoek altijd op de verleden tijd betrekking heeft. Iedere intussen
naar voren gekomen mogelijkheid: nieuwe rassen, machines, arbeidsmethoden,
enz., zou dus tot gevolg kunnen hebben, dat de resultaten van het onderzoek
eigenlijk reeds verouderd zijn op het ogenblik, waarop zij ter beschikking komen.
Hetzelfde is het geval met iedere wijziging in de economische verhoudingen:
relatieve veranderingen in de prijzen van producten en productiemiddelen (incl.
lonen) en in aankoop- en afzetmogelijkheden, voorzover die niet of niet volledig
in de prijzen tot uiting komen, en ook blijvende veranderingen in de natuurlijke
omstandigheden: bemaling, herontginning, enz., hebben dezelfde gevolgen.
Ook dit is, althans in theorie, een ernstig bezwaar, dat echterieder onderzoek,
waarvan de uitkomsten onder invloed van de voortschrijdende wetenschap en
techniek en onder die van de conjunctuur staan, aankleeft. Het gaat er nu om,
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welke gevolgen dit bezwaar, en dat van de invloed der weersomstandigheden, in
de practijk heeft en op welke wijze zij kunnen worden ondervangen.
De kans, dat nieuwe producten, productiemiddelen en productiemethoden het
beeld van de Nederlandse landbouwbedrijfsvoering in een of enkele jaren aanzienlijk veranderen, is, als de huidige ontwikkelingsachterstand is ingelopen, gering. Ook voor de onderlinge verhoudingen op het gebied van lonen en prijzen
mag, gezien de algemene ontwikkeling op dit gebied, in de naaste toekomst een
behoorlijke mate van stabiliteit worden verwacht. Veranderingen in de natuurlijke omstandigheden van gehele gebieden, die een rol zouden kunnen spelen,
zullen wel tot de zeer hoge uitzonderingen behoren. Het gevaar, dat de resultaten van bedrijfseconomische onderzoekingen eigenlijk reeds tot in het onbruikbare verouderd zijn op het moment, waarop zij ter beschikking komen, en dus
slechts historische betekenis hebben, mag daarom met een zeer grote mate van
waarschijnlijkheid buiten beschouwing worden gelaten. Voor zover thans valt
te voorzien, wordt de waarde van het onderzoek als zodanig door dit bezwaar
dus niet aangetast. Dit neemt echter niet weg, dat de algemene ontwikkelingsgang van wetenschap, techniek en conjunctuur door de jaren heen onmiskenbaar
zijn invloed zal hebben op hetgeen onder een rationele bedrijfsvoering moet
worden verstaan. Er kan dus, ook in dit opzicht, niet met éénmaal een onderzoek voor eens en altijd worden volstaan, maar het onderzoek zal onvermijdelijk
periodiek moeten worden herhaald. Dit teneinde de uit de resultaten af te leiden
richtlijnen voor de voorlichting in overeenstemming te brengen met gewijzigde
reductie- en prijsverhoudingen en intussen naar voren gekomen nieuwe mogejkheden daarbij te betrekken. Deze gang van zaken bestaat voor vrijwel ieder,
opde practijk gericht, onderzoek en vormt dan ook geenbijzondere tekortkoming
van de hier ontwikkelde methode.
Gezien deze noodzaak tot regelmatige herhaling van het onderzoek, en omdat
de op hetzelfde materiaal berustende bedrijfsuitkomstenstatistiek toch ieder jaar
moet worden samengesteld, is er noch organisatorisch noch financieel iets tegen
om deze herhaling eenvoudig ook ieder jaar uit te voeren. Niet alleen wordt
op deze wijze de ontwikkeling het allerbeste nagegaan, maar ook is het de aangewezen oplossing voor het eerstgenoemde bezwaar, nl. dat van de invloed der
weersomstandigheden. Bij een jaarlijkse herhaling van het onderzoek ishetmogelijk om in enkele jaren een beeld van de hierdoor veroorzaakte afwijkingen in
de resultaten te verkrijgen, met behulp waarvan de af te leiden richtlijnen op
de gemiddelde weersomstandigheden kunnen worden afgestemd. Hiermede is
echter niet te ondervangen, dat de resultaten van het onderzoek in het eerste jaar
alleen dan reeds direct algemene waarde bezitten, wanneer de weersomstandigheden een betrekkelijk normaal verloop hebben gehad.
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B. Een ander bezwaar, dat tegen de resultaten van het onderzoek kan worden
aangevoerd, is het feit, dat slechts die mogelijkheden van bedrijfsvoering, die
reeds een behoorlijke matevan toepassing hebben gevonden, bijde bepaling daarvan kunnen worden betrokken. In tegenstelling tot hetgeen onder het vorige punt
werd besproken, gaat het hierbij niet om mogelijkheden van bedrijfsvoering, die
na het onderzoek nieuw naar voren komen, maar om diegenen, die ten tijde
van het onderzoek wel reeds bestaan, doch slechts op kleine aantallen bedrijven
worden toegepast. Bij de indeling der bedrijven volgens de betrokken bedrijfs84

voeringsfactor(en) worden deze mogelijkheden dan in zo kleine groepen vertegenwoordigd, dat zij door de onzekerheid der te berekenen gemiddelde gegevens reeds onmiddellijk bij de vergelijking moeten uitvallen. Ook kan het voorkomen, dat een zodanige groep op zichzelf nog wel voldoende bedrijven omvat,
maar toch te klein is om een afzonderlijk verder onderzoek met de daarvoor
noodzakelijke onderverdeling te doorstaan. Gesteld b.v. dat bij indeling van een
aantal bedrijven volgens de melkveebezetting de middelste groepen rationeel
blijken te zijn, maar ook de groep met de laagste bezetting geen slecht figuur
slaat, terwijl voor deze groep een der andere factoren sterk afwijkt. Een dergelijk
geval zou kunnen worden gezien in tabel IA uit par. 5 van 'het vorige hoofdstuk
voor de groep 1.18—1.23, die een varkensbezetting van 1.1 heeft. Het zou dan
nodig zijn voor deze groep afzonderlijk de invloed van de varkensbezetting na
te gaan, wanneer het aantal bedrijven dat toelaat. Is dat niet mogelijk, dan moet
de gehele groep uitvallen, hoewel zij misschien ook een mogelijkheid tot rationele
bedrijfsvoering in zich heeft, b.v.met eenhogere varkensbezetting.
Het verschijnsel van de geringe vertegenwoordiging van bepaalde mogelijkheden van bedrijfsvoering kan twee oorzaken hebben. Enerzijds kunnen dit
mogelijkheden zijn, die reeds lang bekend, maar in de loop van tijd niet rationeel
gebleken zijn, en dus nog slechts op min of meer achterlijke bedrijven voorkomen. Dan behoeft het feit, dat zij niet bij het onderzoek betrokken kunnen worden, niet betreurd te worden en is er van een bezwaar als zodanig eigenlijk geen
sprake. Eerder het tegendeel, daar het onderzoek op deze wijze wordt vereenvoudigd.
Anders ligt de zaak echter, wanneer het gaat om mogelijkheden, die, hetzij lartg
of kort bekend, wel rationeel zijn, maar nog niet voldoende als zodanig zijn
erkend en (of) ingang hebben gevonden. Dan is deze tekortkoming van de
methode wel degelijk een bezwaar in die zin, dat de resultaten steeds een betrekkelijk conservatief karakter dragen. M.a.w. in de resultaten komen slechts die
mogelijkheden van bedrijfsvoering naar voren, die niet alleen rationeel zijn, maar
ook reeds op een behoorlijk deel der Bedrijven in practijk worden gebracht:
Het is echter zonder meer duidelijk, dat dit bezwaar geen gevolg is van de
methode, maar van de aard van het beschikbare materiaal. Met geen enkele
methode kan daaruit meer worden gehaald dan er in zit en zolang de bedoelde
mogelijkheden er niet (voldoende) in vertegenwoordigd zijn, kunnen zij er dus
ook niet in de resultaten uitkomen. In dit geval kan daarom slechts worden
gehoopt, dat deze mogelijkheden op een gegeven moment toch meer verbreiding
zullen vinden en dan wel in het onderzoek kunnen worden betrokken. Bovendien isdit een terrein, dat ook door verschillende vormen van bijzonder bedrijfseconomisch onderzoek kan worden bestreken. Hierop zal in de volgende §
worden teruggekomen. Een andere kwestie is verder, dat de bestaande spreiding
in bedrijfsvoering in het algemeen zo groot is, dat ook de selectie van de beste
der meer algemeen toegepaste mogelijkheden reeds van zeer grote betekenis is.
Veelal zal op grond hiervan al aan % of meer der bedrijven nuttige voorlichting
kunnen worden gegeven.
C. Een derde vraagstuk ten slotte, dat bij de beoordeling van de waarde
van de resultaten van het onderzoek moet worden betrokken, is het volgende.
Zoals reeds in het vorige hoofdstuk (par. 3,bk. 58) werd aangegeven, blijft de
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voorafgaande schifting der bedrijven volgens hun bedrijfsvoering beperkt tot die
bedrijven, waarvoor de bedrijfsvoering om technischeredenenniet voor algemene
toepassing in de betrokken groep in aanmerking komt. Hieronder vallen bedrijven
op afwijkende grondsoort e.d., veelal door onvermijdelijke fouten bij de bepaling
der gebiedsgrenzen; bedrijven met bijzondere teelten of speciale fokkerij en ook
bedrijven, waar de bedrijfsvoering door bijzondere perscoonlijke omstandigheden
wordt bepaald.
De vraag, of de bedrijfsvoering ook economisch bezien algemeen in de groep
zou kunnen worden toegepast, blijft hierbij echter volkomen buiten 'beschouwing.
Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de objectieve grenzen voor een
rationele bedrijfsvoering bij de in de betrokken periode bestaande verhoudingen
en de economische gevolgen van de eventuele toepassing behoren daarbij dus nog
niet in aanmerking te worden genomen.
Wanneer de resultaten van het onderzoek als grondslag voor bedrijfsvoorlichting of anderszins worden genomen dient dit echter wel te geschieden. Het is
nl. mogelijk, dat bij algemene toepassing van de gevonden grenzen voor een, bij
de bestaande verhoudingen, rationele bedrijfsvoering min of meer belangrijke
verschuivingen in de totale productie optreden. Het hangt er nu maar vanaf,
in hoeverre deze productieverschuivingen ook min of meer belangrijke prijsveranderingen tengevolge zullen hebben. In dat geval worden de economische
verhoudingen, waarop het onderzoek is gebaseerd, gewijzigd, terwijl de stabiliteit
daarvan juist een noodzakelijke voorwaarde is voor de betekenis der resultaten.
De prijsveranderingen kunnen het verwachte voordeel vergroten, maar ook geheel
of gedeeltelijk teniet doen of zelfs in een nadeel doen verkeren. Er zou zich dan
toch hetzelfde bezwaar voordoen, dat in meer algemene zin reeds onder A. werd
besproken.
In de practijk ligt de zaak nu als volgt. Wanneer de gevonden grenzen van
een onder de bestaande verhoudingen rationeel bedrijfsplan voor alle grootheden
het bestaande gemiddelde insluiten, doet het genoemde probleem zich eenvoudig
niet voor. In dat geval kan binnen dete stellen grenzen het bestaande gemiddelde
bedrijfsplan worden gehandhaafd, zodat van de algemene toepassing ervan geen
ontwrichtende werking op de productie- en prijsverhoudingen behoeft te worden
gevreesd. Gesteld, dat voor een groep weidebedrijven (b.v. die uit het eerste der
beide behandelde proefonderzoeken) de grenzen der rationele melkveebezetting
1.40—1.55 blijken te zijn bij een bestaande spreiding van 1.18—1.98, gemiddeld 1.52. Ook indien de bezetting van alle bedrijven dan binnen de grenzen
1.40—1.55 gebracht wordt, is het nog mogelijk het gemiddelde van 1.52 ongeveer tehandhaven. Dezewijze van rekenen geldtechter alleen bij dezelfde productie per eenheid. Indien b.v.bij de rationele bedrijfsvoering een 5% hogere productieper koe zou bestaan, dan zou voorgelijkblijvende totaleproductie moetenworden gericht op een lagere gemiddelde bezetting van (100 :105) X 1.52 = 1.45.
Wanneer er dus tussen de gemiddelde bestaande en de rationeel bevonden bedrijfsvoering verschillen in productie per eenheid bestaan, hetgeen veelal het
geval zal zijn, dan moet worden afgestemd op een gelijkblijvende totale productie
voor de groep, dus op een gelijk product van aantal eenheden (bezetting, enz.) en
productie per eenheid. Daar de verschillen in gemiddelde productie per eenheid
in het algemeen van betrekkelijk geringe omvang zullen zijn, zal deze aanpassing
slechts zelden moeilijkheden opleveren. In het gestelde geval, dat de grenzen van
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het rationele bedrijfsplan het bestaande gemiddelde plan insluiten, zijn zij als
resultaten van het onderzoek dus zonder meer bruikbaar.
Het is echter ook mogelijk, dat voor een of meer der bedrijfsvoeringsfactoren
het bestaande gemiddelde buiten de voor een rationele bedrijfsvoering gevonden
grenzen ligt. Voorzover deze factoren op de productie betrekking hebben is het
in dat geval niet meer mogelijk eenzelfde totale productie te handhaven en zullen
daarin min of meer belangrijke verschuivingen optreden. Dan is er dus alle kans,
dat het genoemde bezwaar wel optreedt, en tengevolge van de wet van vraag
en aanbod ook de prijsverhoudingen zodanig gewijzigd worden, dat er van het
verwachte voordeel in de practijk weinig of niets terechtkomt. Dit komt dan
hierop neer, dat de rationele bedrijfsvoering technisch wel, maar economisch
niet algemeen voor de betrokken groep kan worden toegepast. Aangezien een
rationele bedrijfsvoering nu eenmaal in de eerste plaats economisch uitvoerbaar
dient te zijn, moet met dit geval ernstig rekening worden gehouden.
Het gaat er nu om in hoeverre dit geval zich in de practijk zal voordoen en
op welke wijze de daaruit voortvloeiende moeilijkheden kunnen worden opgelost.
In het algemeen is de situatie zo,dat in een periode van betrekkelijke stabiliteit
in economische vefhoudingen en bedrijfstechnische mogelijkheden reeds min of
meer vanzelf een zeker evenwicht ontstaat rondom de rationele bedrijfsvoering.
Het gemiddelde bestaande bedrijfsplan zal dan vrij behoorlijk overeenkomen met
dat volgens de grenzen der rationele bedrijfsvoering, maar de spreiding zal veel
groter zijn. Bedrijfsrationalisatie op deze grondslag is dan meer een kwestie van
een min of meer „symmetrische" beperking der spreiding in mogelijkheden van
bedrijfsvoering rondom het bestaande gemiddelde dan het aangeven van een
„scheve" beperking volgens meer extreme mogelijkheden rondom een nieuw
gemiddelde.
Dit is echter allerminst een regel en zeker in een periode als de huidige met
vele en belangrijke veranderingen zowel op technisch als economisch gebied zal
het beeld geheel anders kunnen zijn. Ten gevolge van de traagheid in aanpassing
aan nieuwe verhoudingen zullen velen nog vasthouden aan een verouderde, nu
irrationele, bedrijfsvoering, waardoor het bestaande gemiddelde geheel anders
ligt dan dat der rationele bedrijven. Een zeer sprekend voorbeeld hiervan is de
gang van zaken na de bevrijding in de Westelijke weidegebieden, waar met alle
kracht werd vastgehouden aan de -voor-oorlogse hoge veebezetting, die thans
beslist (nog?) niet rationeel is.
De wijze, waarop deze kwestie moet worden aangepakt, is afhankelijk van
die, waarop de kennis van de grenzen der rationele bedrijfsvoering wordt gehanteerd. Zolang de toepassing dezer kennis blijft, wat zij behoort te zijn: een
vrijwillige zaak, zij het gestimuleerd door de Voorlichtingsdienst, zal de aanpassing over meerdere jaren geleidelijk verlopen. Van groote, op korte termijn tot
prijsontwrichting leidende, productieverschuivingen is dan geen sprake. Dit des
te minder, daar de rationele bedrijfsvoering nog een betrekkelijk conservatief
karakter draagt, omdat zij uit de voor de betrokken groep reeds van belang
zijnde mogelijkheden is geselecteerd. Zeer ingrijpende wijzigingen in de te verwachten productie zullen ook daardoor reeds weinig voorkomen.
De productieverschuivingen en de eventuele invloed daarvan via de prijsverhoudingen op de bedrijfsuitkomsten worden dus eerst na meerdere jaren van
betekenis. Het tempo is daardoor ongeveer gelijk aan dat van de onder A.
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besproken ontwikkeling van productiemogelijkheden en prijspeil. Het in rekening
brengen van de gevolgen van eventuele productieverschuivingen kan dan ook
samenvallen met de toch reeds noodzakelijke periodieke, i.e. jaarlijkse, herhaling
van het onderzoek. Bij een vrije ontwikkeling levert het gebruik der gegevens
omtrent de onder de bestaande verhoudingen meest rationele bedrijfsvoering als
grondslag voor bedrijfsvoorlichting dus geen practische bezwaren op. Het enige,
dat nog zou kunnen worden aangevoerd, is het feit, dat de richting der voorlichting oo deze wijze in het algemeen geen rechtlijnige kan zijn. Naarmate de
invloed van productieverschuivingen doorwerkt, zal een andere wijze van bedrijfsvoering meer rationeel kunnen worden, waarvan de (nieuwe) grenzen bij de
herhaling van het onderzoek blijken. Dit verschijnsel kan zich echter in minstens
dezelfde mate voordoen ten gevolge van de algemene conjunctuurbeweging en
mag dus niet als een bijzondere tekortkoming van deze werkwijze worden gezien.
Het „right today, wrong tomorrow" is, zij het over een langere tijdsduur, ook
hier onvermijdelijk.
Geheel anders en ernstiger wordt deze kwestie echter, indien, om welke reden
dan ook, de grenzen der rationele bedrijfsvoering als grondslag voor bedrijfsordehing zouden worden genomen. Dan treden eventuele productieverschuivingen wel op korte termijn op, zodat van te voren terdege moet worden nagegaan,
in hoeverre de verhoudingen, op grond waarvan de te bezigen grenzen zijn berekend, gehandhaafd kunnen blijven. Is dat onvoldoende of niet het geval, dan
zullen de grenzen, volgens de te berekenen verschuivingen en de kennis der
marktverhoudingen, zodanig moeten worden gecorrigeerd, dat geen ontwrichting veroorzakende overschotten of tekorten behoeven te worden gevreesd.
Deze gecorrigeerde grenzen zullen in het algemeen op een minder rationele
bedrijfsvoering betrekking hebben, maar de gevolgen hiervan zijn altijd minder
ernstig dan die van een marktontwrichting. Het uitvoeren der correcties kan
met behulp van de gegevens der achtereenvolgende indelingen van het totale
materiaal op vrij eenvoudige wijze geschieden. Van alle voorkomende veebezettingen en bouwplannen, waarvoor de productie te berekenen is, kan daaruit de
invloed op debedrijfsuitkomsten worden nagegaan.
Als samenvatting kan nu worden gesteld, dat tegen het onderzoek inderdaad
een reël bezwaar kan worden ingebracht, nl.het betrekkelijk conservatieve karakter der resultaten, terwijl de bezwaren, voortvloeiende uit de invloed der weersomstandigheden in de betrokken periode en de ontwikkeling der mogelijkheden
en verhoudingen sindsdien, door de alleszins uitvoerbare jaarlijkse herhaling
ervan op bevredigende wijze kunnen worden ondervangen. Het conservatisme is
voor de practijk overigens maar zeer betrekkelijk, daar altijd drie kwart of meer
der bedrijven met de verkregen aanwijzingen reeds zijn voordeel kan doen.
3., "Het gebruik der resultaten voor verder onderzoek.
Hierbij kunnen tweeërlei werkzaamheden worden onderscheiden:
A. Coördinatie van de resultaten der onderzoekingen voor de afzonderlijke
bedrijfsgroepen.
B. Nadere uitwerking van deze resultaten met behulp van die van aansluitend
bijzonder bedrijfseconomisch onderzoek.
ad A. Bij het coördinatieonderzoek gaat het om een zékere uitwisseling van
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de resultaten der afzonderlijke groepsonderzoekingen. Zoals reeds in de vorige
par. werd aangegeven, zijn deze resultaten een selectie uit de mogelijkheden van
bedrijfsvoering, die in de 'betrokken groep: een grootteklasse in een landbouwgebied, reeds in behoorlijke mate worden toegepast. Het is nu zeer wel denkbaar, dat in een ander gebied of in een andere grootteklasse in hetzelfde gebied
nog mogelijkheden worden toegepast, die in de betrokken groep ontbraken of
onvoldoende vertegenwoordigd waren. Het is dan van belang om na te gaan, in
hoeverre deze mogelijkheden ook in de betrokken groep kunnen worden toegepast en zo ja, in hoeverre daardoor een nog meer rationele wijze van bedrijfsvoering kan worden bereikt.
Door de geringe hoeveelheid materiaal, die tot dusverre ter beschikking stond,
kon deze gedachtengang nog niet in de practijk worden uitgewerkt. De hiervoor
ontwikkelde werkwijze is dus nog slechts theoretisch ontwikkeld en nog niet
door de smeltkroes der ervaring gegaan. Het algemene idee is echter betrekkelijk eenvoudig en dermate op het gebruik maken van practische kennis ingesteld, dat de kans op voetangels en klemmen klein mag worden geacht.
Aanleiding tot het coördinatie-onderzoek is er alleen dan, wanneer blijkt, dat
voor een bepaald type in een andere grootteklasse of in een ander gebied de
spreiding van een of meer der bij het onderzoek betrokken bedrijfsvoeringsfactoren verschillend is. Zo is er b.v. een zeer sprekend verschil tussen de hakvruchten-granenverhouding in het bouwplan van akkerbouwbedrijven in Groningen en in het Z.W. Zeekleigebied. Hetzelfde is, nog scherper, het geval tussen
de melkveebezetting op weidebedrijven in Friesland en in de Hollandse weidegebieden. Dan dient eerst met behulp van ter zake kundige personen te worden
vastgesteld in hoeverre deze verschillen gebonden zijn aan het specifieke karakter van de betrokken grootteklassen of gebieden. Voorzover dat niet het geval
is, mag worden aangenomen, dat de niet samenvallende delen der spreiding
ook in de andere grootteklasse (of in het andere gebied) zouden kunnen voorkomen. Gesteld b.v. dat de spreiding in melkveebezetting van 0.80—1.55 in
Friesland en van 1.00—2.25 in Z.-Holland geheel niet aan het gebied gebonden
zou zijn, dan was in Friesland een verruiming der spreiding mogelijk met 1.55—
2.25 en in Z.-Holland met 0.80—1.00.
Het gaat er nu om, in hoeverre deze verruiming der spreiding mogelijkheden
tot een meer rationele bedrijfsvoering inhoudt. In het algemeen zal reeds uit het
verloop van het verband tussen de betrokken factor en de bedrijfsuitkomsten
kunnen worden nagegaan, of dit vermoedelijk al of niet het geval is. Meestal is
het zo, dat alleen wanneer de, bij de bestaande spreiding, uiterste waarden voor
de betrokken factor rationeel zijn gebleken er een redelijke kans is, dat een nog
hogere of lagere waarde ervan nog beter zou zijn. Gezien de tot nu toe verkregen ervaringen en het algemene inzicht, dat daaromtrent bestaat, is de rationaliteit van uiterste waarden voor bedrijfsvoeringsfactoren een zelden voorkomend
verschijnsel. Een uitzondering moet hierbij worden gemaakt voor tijden van gedwongen productiebeperking, waarin veelal juist wel de uiterste (hoogste) waarden rationeel zijn (vgl. b.v. de varkensbezetting in proefonderzoek I). In dat
geval is er echter ook geen sprake van de mogelijkheid van ruimere spreiding en
kan het coördinatieonderzoek dus achterwege blijven.
Al zijn er van het coördinatieonderzoek dus niet zeer opzienbarende resultaten
te verwachten, het is toch alleszins de moeite waard om geprobeerd te worden.
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Dit te meer omdat het een der weinige mogelijkheden vormt om, in de betrokken groep niet, doch elders wel, toegepaste nieuwe vormen van bedrijfsvoering
in het kader van het algemeen bedrijfseconomisch onderzoek te betrekken. Het
bezwaar van het enigszins conservatieve karakter van dit onderzoek kan op
deze wijze althans gedeeltelijk worden ondervangen.
ad B. Bij de ontwikkeling van 'hetdoel van het algemeen bedrijfseconomisch
onderzoek, zoals dat met behulp van de gegevens'der fiscale landbouwboekhouding kan worden uitgevoerd, werd reedsaangegeven, dat ditbeperkt moet blijven
tot debepaling van derationele organisatie van debedrijfsvoering voor het bedrijf
als geheel: bedrijfsindeling, bouwplan, veebezetting en de totale aanwending van
arbeid en van de verschillende productiemiddelen. Alleeen voor de productie per
dier en (bij volledige verkoop) perha gewas kan ten aanzien van de afzonderlijke
bedrijfstakken ietsworden nagegaan (Hoofdstuk II,par. 2,blz. 50).
Voor wat betreft het bedrijfsplan, dus bedrijfsindeling, bouwplan en veebezetting,kan hiermede ook worden volstaan. De grenswaarden voor de hierop betrekking hebbende grootheden, zoals die uit het onderzoek blijken, zijn alle enkelvoudige aanwijzingen, met behulp waarvan het rationele bedrijfsplan kan worden
opgesteld.
Ten aanzien van de aanwending van arbeid en productiemiddelen en van het
resultaat daarvan: de productie per dier en per ha gewas, ligt de zaak echter
anders. Daar de gegevens der fiscale landbouwboekhouding slechts de totaalbedragen van de verschillende bedrijfskosten voor het bedrijf als geheel omvatten,
kunnen daaruit ook alleen grenswaarden worden berekend voor de rationele
aanwending van arbeid en productiemiddelen: voeder, meststoffen, enz., voor
het bedrijf als geheel. Wat de productiemiddelen betreft, geldt dit dan nog uitsluitend voorzover zij zijn aangekocht.
Aanwijzigingen, hoe dit rationele gebruik van arbeid en aangekochte productiemiddelen in de practijk op de betrokken bedrijven kan worden verwezenlijkt,
kunnen daaruit echter slechts bij benadering worden afgeleid. Hierbij gaat het
niet alleen omhet bedrijf als geheel, maar ook omdeafzonderlijke bedrijfstakken
en onderdelen van de bedrijfsvoering. De toepassing der, als totaalbedragen gevonden, grenswaarden moet n.l. geschieden via de verdeling daarvan over de
verschillende werkzaamheden, veesoorten en gewassen afzonderlijk, alsmede via
de verdeling der werkzaamheden over het jaar. Voor wat betreft de rationele
aanwending van arbeid is het dus,zoal niet noodzakelijk, dan toch in ieder geval
zeer nuttig, om niet alleen te weten binnen welke grenzen het arbeidsgebruik
zich in totaal dient te bewegen, maar ook hoe dit over de verschillende werkzaamheden, en deze weer over het jaar verdeeld moet(en) worden. Voor de
rationele aanwending van voeder is het niet alleen van belang om te weten,
binnen welke grenzen het totale gebruik dient te blijven, maar ook hoe de verdeling daarvan over de verschillende veesoorten en, voor ieder van deze, over de
verschillende voédermiddelen moet zijn. Voor de andere productiemiddelen geldt,
ieder naar zijn aard, hetzelfde.
Daartoe zijn de gegevens der fiscale landbouwboekhouding echter onvoldoende. Hier eindigen dus de mogelijkheden, en daarmede de taak, van het algemeen
bedrijfseconomisch onderzoek en begint die van verder, bijzonder, bedrijfseconomisch onderzoek.
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De hiervoor benodigde gegevens moeten aan verschillende eisen voldoen. In de
eerste plaats dienen daarin niet alleen de bedrijfsopbrengsten, maar ook de
bedrijfskosten, onderverdeeld naar de afzonderlijke bedrijfstakken en productiemiddelen, voor te komen. Dit in het bijzonder met betrekking tot de aanwending
van voedermiddelen en meststoffen. Voor de aanwending van arbeid, zowel
van mensen, paarden als machines, is bovendien nog een onderverdeling naar
(groepen van) werkzaamheden noodzakelijk.
In de tweede plaats moeten zij naast de aangekochte productiemiddelen ook
de aanwending van producten uit eigen bedrijf omvatten. Vooral voor het gebruik van eigen akkerbouwproducten als veevoeder isdit van belang.
Deze, voor het verdere onderzoek benodigde gegevens kunnen worden ontleend aan 'het systeem van landbouwboekhouding, dat, in meer of minder vergaande vorm, al bekend is onder de naam van kostprijsboekhouding met tijdschrijven. Bij dit boekhoudsysteem worden alle baten en lasten afzonderlijk toegerekend aan de bedrijfsonderdelen, waarvoor zij zijn ontvangen, resp. besteed.
Het voldoet dus volkomen aan de eisen, die aan het cijfermateriaal voor het
bijzonder bedrijfseconomisch onderzoek kunnen worden gesteld.
Deverdere voorwaarden,waaraan het materiaal moetvoldoen,houden verband
met de aard van de bedrijven, waarvan de gegevens worden verkregen. Hiervoor
geldt ten eerste hetzelfde, dat ook ten aanzien van debedrijven voor het algemeen
onderzoek werd gesteld: selectie op door rampen e.a. bijzondere invloeden
getroffen bedrijven en op, voor de betrokken groep, afwijkende mogelijkheden
van bedrijfsvoering, het zij op grond van physisch-geografische, hetzij op grond
van persoonlijke omstandigheden (Hoofdstuk II,par. 3,blz. 57—58).
Gedeeltelijk valt deze selectie samen met een laatste, belangrijke en direct op
de aard van het onderzoek gerichte, voorwaarde, die aan debedrijven moet worden gesteld. De, voor het verdere, bijzondere, bedrijfseconomisch onderzoek ten
dienste van de rationalisatie te verwerken, gegevens dienen n.l. betrekking tehebben op bedrijven, waarvan het bedrijfsplan en eventueel ook andere grootheden
liggen binnen de grenzen van een rationele bedrijfsvoering, zoals die met behulp
van het algemene onderzoek zijn bepaald. Uit de kostprijs- en tijdschrijfgegevens
van deze bedrijven kan dan worden afgeleid, hoe deze rationele bedrijfsvoering,
behalve in het bedrijfsplan, ook in de aanwending van arbeid en productiemiddelen bij de afzonderlijke bedrijfsonderdelen kan worden verwezenlijkt.
Op zichzelf is dit een betrekkelijk eenvoudige vorm van onderzoek. Wat de
arbeid betreft, kan uit deze gegevens worden nagegaan,hoe de totale hoeveelheid
arbeid, die bij de fiscale boekhouding wordt uitgedrukt in het totale loonbedrag,
verdeeld is over vaste arbeid gedurende het gehele jaar en tijdelijke arbeid in
bepaalde perioden. M.a.w., hieruit kan worden afgeleid, hoeveel vaste arbeidskrachten bij het betrokken bedrijfsplan nodig zijn en hoeveel tijdelijke krachten,
alsmede voor ieder van deze de tijdsduur. Daartoe is een beschouwing van de
arbeidsfilm, die uit de tijdschrijfgegevens kan worden opgebouwd, voldoende.
Voor de aanwending van productiemiddelen, b.v. veevoeder, kan uit de kostprijsgegevens worden nagegaan, hoe het totaal bedrag voor aangekocht voeder over
de verschillende veesoorten moet worden verdeeld, en welke aanwending van
eigen gras- en eventueel ook akkerbouwproducten daarbij behoort. Dit laatste
kan weer worden getoetst met behulp van het totaalbedrag der verkochte akkerbouwproducten, dat overeen moet stemmen met hetgeen daarvoor bij het alge91

mené onderzoek werd gevonden. Voor meststoffen en andere productiemiddelen
gaat het alleen om de verdeling overde verschillendebedrijfstakken. Deze onderverdeling behoeft niet beperkt te blijven tot de bedragen in geld, maar kan,
voorzover de kostprijsgegevens dat toelaten, worden uitgebreid tot de hoeveelheden van de verschillende soorten van voedermiddelen, meststoffen enz.
Het uiteindelijk resultaat in zijn fraaiste vorm is dan, dat aanwijzigingen worden verkregen omtrent de volgende, bij het rationele bedrijfsplan voor de betrokken groep behorende, grootheden:
1. aantal vaste arbeidskrachten,
1. aantal tijdelijke arbeidskrachten en duur hunner werkzaamheid,
3. hoeveelheid arbeid per bedrijfstak, onderverdeeld naar (groepen van) werkzaamheden, doorteberekenen perdier of perha,
4. hoeveelheid per soort van aangekocht veevoeder pertak van veehouderij, door
te berekenen ophet rantsoen per dier,
5. hetzelfde voor eigen gras- en akkerbouwproducten,
6. hoeveelheid per soort van meststoffen, door te berekenen per ha gras en per
ha voor ieder der akkerbouwgewassen,
7. hoeveelheid of bedrag (zo nodig en mogelijk per soort) van zaai- en pootgoed,
bestrijdingsmiddelen en verschillende belangrijke onderdelen van onderhoud,
aanschaffingen en overige kosten.
In het algemeen zullen de op deze wijze verkregen aanwijzigingen, evenals die
voor het bedrijfsplan, bestaan in het aangeven van grenswaarden volgens een
zekere spreiding aan weerszijden van de gemiddelden voor de bedrijven, waaraan dekostprijs- entijdschrijfgegevens zijn ontleend.
Het is echter mogelijk, hierbij nog een stap, en een belangrijke stap, verder te
gaan. De resultaten van de bovenbeschreven vorm van onderzoek hebben o.m.
betrekking op de aanwending van arbeid en productiemiddelen per dier en per
ha gewas. Voorzover daarnaast uit de beschikbare gegevens ook de volledige
productie per dier en per ha kan worden bepaald, ishet mogelijk het verband tussen beide na te gaan en dit verband te toetsen1aan 'hetgeen daaromtrent bij
andere onderzoekingen van allerlei aard is gevonden.
Zo kan de tijd, die aan verschillende werkzaamheden wordt besteed, getoetst
worden aan de resultaten van het onderzoek naar rationele arbeidsmethoden,
al of niet in samenhang met mechanisatie en de inrichting der bedrijfsgebouwen:
bieten op-één zetten, aardappelen rooien, enz. Het voederverbruik per dier kan,
in samenhang met de productie, getoetst worden aan de resultaten van voederproeven en rantsoenberekeningen. Het meststoffengebruik kan getoetst worden
aan de resultaten van bemestingsproefvelden. Hetzelfde geldt voor de aanwending van bestrijdingsmiddelen, rassenkeuze, zaaidichtheid en voor grasland in
het bijzonder voor het beweidingssysteem en de verdeling van de productie over
weide, hooi, silage en gedroogd product.
Langs deze weg kan worden nagegaan, in hoeverre de gemiddelde waarden
van al deze grootheden, zoals die aan de bestaande bedrijfsvoering op een aantal
bedrijven zijn ontleend, overeenstemmen met hetgeen daarvoor bij een rationele
bedrijfsvoering mogelijk is. Voorzover dit niet het geval is, liggen de oorzaken
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bij een minder rationele aanwending van arbeid en productiemiddelen op zichzelf
en (of) bij het houden van onvoldoende productief vee en het verbouwen van
onvoldoend productieve rassen der akkerbouwgewassen. In het bijzonder wat
betreft het vee kan dit laatste in verband met het voederverbruik van grote
betekenis zijn.
Op grond van de resultaten van deze vergelijkingen kunnen de bij het eerste
stadium van het verdere, bijzondere, bedrijfseconomisch onderzoek, gevonden
grenswaarden voor het gebruik van arbeid en productiemiddelen bij de gemiddelde bestaande bedrijfsvoering nog worden gecorrigeerd volgens de mogelijkheden van een, ook in de bedrijfsonderdelen, rationele bedrijfsvoering. In het
algemeen zullen hieruit aanwijzingen voortkomen omtrent mechanisatie, inrichting der bedrijfsgebouwen, arbeidsmethoden, voederrantsoenen, bemesting, ziektebestrijding, rassenkeuze, zaaidichtheid, systeem van graslandgebruik en productiviteit van de veestapel.
Het is duidelijk, dat dit gehele terrein in feite samenvalt met dat van de landbouwvoorlichting op landbouwtechnisch en -wetenschappelijk gebied en dat
daarop alleen een „economische controle" wordt ingesteld. In aansluiting op hetgeen daaromtrent in Hoofdstuk II, par. 4,b'lz. 61, werd opgemerkt, zou ook kunnen worden gezegd, dat door deze nadere aanwijzingen debedrijfsvoering bij het
betrokken bedrijfsplan van het peil van de „gemiddelde" boer op dat van de
goede boer kan worden gebracht. Op dezewijze wordt tevens een tweede gedeeltelijke oplossing bereikt voor het bezwaar, dat in de vorige § onder Btegen het
algemeen bedrijfseconomisch onderzoek werd ingebracht, n.l. dat nieuwe of nog
weinig toegepaste mogelijkheden van rationele bedrijfsvoering daarbij niet of
onvoldoende kunnen worden betrokken.
Het zou alleszins op zijn plaats zijn om de beide hierboven ontwikkelde vormen van verder, bijzonder, bedrijfseconomisch onderzoek aan de hand van aan
de practijk ontleende gegevens nader uit tewerken, evenalsdat voor het algemene
onderzoek is geschied. Daarbij zou dan volop gelegenheid bestaan om aan te
tonen, dat hetgeen hier in theorie betrekkelijk eenvoudig is beschreven, in de
practijk een zeer veel omvattend en enorm veelzijdig complex van werkzaamheden is. In het bijzonder geldt dit voor de toetsing van de resultaten van het
bedrijfseconomisch onderzoek aan die van de economische controle op technische en wetenschappelijke onderzoekingen en proefnemingen.
De mogelijkheid was echter hiertoe niet aanwezig, daar voor de beide bedrijfsgroepen, waarvoor studiemateriaal voor het algemeen onderzoek-beschikbaar
was, over de betrokken cultuurperiode 1939/1940 geen bruikbare kostprijs- en
tijdschrijfgegevens verkregen konden worden. De beperking, dat deze gegevens
betrekking moeten hebben op bedrijven, wier bedrijfsplan binnen de uit het algemeen onderzoek resulterende grenzen valt, isdus zelfs nog geheelbuiten beschouwing gebleven.
De gelegenheid, om met de hier besproken vormen van onderzoek de zo noodzakelijke practische ervaring op te doen, heeft dus volkomen ontbroken, evenals
die om na te gaan, in hoeverre ook hierbij een zekere methodiek kan worden
ontwikkeld. Hoe betreurenswaardig dit ook is, er was niets aan te doen en de
studie van de.mogelijkheden van deze vormen van bedrijfseconomisch onderzoek
moet dus naar de toekomst worden verschoven. Thans kan slechts worden gezegd, dat er in dit verband naar gestreefd moetworden, voor iedere bedrijfsgroep
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kostprijs- en tijdschrijfgegevens te verkrijgen van bedrijven, wier bedrijfsplan
binnen de uit het algemene onderzoek resulterende grenzen voor een rationele
bedrijfsvoering ligt.
4. De toepassing der resultaten in de practijk.
Alvorens over te gaan tot een bespreking van de middelen om te bereiken,
dat de resultaten van bedrijfseconomische onderzoekingen ook inderdaad in de
practijk worden toegepast, dienen eerst nog enkele hierop betrekking hebbende
algemene kwesties naar voren teworden gebracht.
In de eerste plaats gaat het om het aantal bedrijven, dat met de uit deze
resultaten af te leiden aanwijzingen zijn voordeel kan doen, in verhouding tot
het totale aantal bedrijven inde betrokken groep. Men zou zich n.l. kunnen voorstellen, dat bij een eventueel wéinig scherpe beperking der spreiding voor een
aantal bedrijfsvoeringsfactoren, deze verhouding al gauw vrij ongunstig komt te
liggen. Ongunstig dan in die zin, dat eigenlijk slechts een klein deel der bedrijven iets aan de verkregen aanwijzingen heeft. Nog afgezien van het feit, dat op
het totaal ook een klein deel der bedrijven altijd nog een belangrijk aantal betekent, leert de practijk anders. Gesteld, dat voor drie factoren, toch wel het
minimum, een beperking der bestaande spreiding tot op de helft kan worden
aangegeven, hetgeen toch evenmin optimistisch is,dan betekent dit, bij volkomen
onafhankelijkheid der betrokken factoren, dat slechts H X Vi X XA = % der
bedrijven binnen de gevonden grenzen valt. In het algemeen zal het aantal factoren groter en (of) de beperking der spreiding scherper zijn, waardoor de verhouding aanzienlijk gunstiger zou worden. Hiertegenover staat echter, dat er in
sommige gevallen wel een zeker verband tussen een aantal der factoren kan
bestaan, zodat met de toepassing van de grenswaarden voor een dezer factoren
ook al een naar verhouding groot deel der buiten de grenzen voor een of meer
andere factoren vallende bedrijven uitgeschakeld wordt. De zuivere vermenigvuldiging gaat dan niet meer op. In de beide in het vorige hoofdstuk beschreven
proeven doet dit verschijnsel zïch niet voor, maar het is b.v. denkbaar, dat bij
een beperking tot hogere melkveebezettingen naar verhouding meerbedrijven met
een lage vervangingsfactor overblijven. Dit wijst dan op een zekere koppeling
van de intensieve melkveehouderij aan weinig eigen aanfok. Ook wanneer deze
invloed in aanmerking genomen wordt, mag toch met een zeer behoorlijke mate
van zekerheid worden aangenomen, dat in het algemeen niet meer dan 10 %
der bedrijven met hun bedrijfsplan binnen de uit het onderzoek resulterende
rationaliteitsgrenzen liggen. Dit betekent dus, dat in het algemeen 90% of meer
der bedrijven met een of meer der verkregen aanwijzingen zijn voordeel kan
doen.
Een tweede kwestie betreft de aard dezer aanwijzingen in, wat men zou kunnen noemen, psychologisch opzicht. Het gaat hierbij dus om de grenzen van
het bedrijfsplan: bedrijfsindeling, bouwplan en veebezetting, zoals die voor een
rationele bedrijfsvoering moeten worden gesteld, alsmede om de daarbij behorende gemiddelde totale aanwending van arbeid en productiemiddelen en productiviteit van vee en gewassen, uitgedrukt in geld. Dit zijn allen eenvoudige
grootheden, die iedere boer van zijn eigen bedrijf in zijn hoofd heeft of zonder
meer kan berekenen en daarmede dus onmiddellijk kunnen worden vergeleken.
Bovendien zijn het ook zeer sprekende grootheden, waarvan het belang voor
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en de invloed op de bedrijfsuitkomsten weinig of geen nadere toelichting behoeft.
Ten slotte, en dit is een zeer belangrijk punt, voor bedrijven van eenzelfde type
uit een bepaalde bedrijfsgroep: grootteklasse in een landbouwgebied, kunnen de
aanwijzingen, waar het hier om draait, n.l. die ten aanzien van het bedrijfsplan,
vrijwel altijd zonder revolutionaire wijzigingen in de bedrijfsvoering worden
toegepast. M.a.w. voor bedrijven uit een bepaalde bedrijfsgroep, waarvan het
bedrijfsplan voor een of meer factoren buiten de grenzen ligt van hetgeen voor
het betrokken type rationeel is bevonden, kan de aanpassing in het algemeen
zonder ingrijpende reorganisatie worden uitgevoerd. Enig voorbehoud behoeft
alleen te worden gemaakt voor bedrijven, wel van het betrokken type, maar
waarvan het bedrijfsplan op een of meerpunten zover buiten de gestelde grenzen
ligt, dat de aanpassing toch weinig minder dan een revolutie in de bedrijfsvoering zou betekenen. Dit geval zal zich echter vrijwel uitsluitend kunnen voordoen ten aanzien van de veebezetting en dan voor een of beide uitersten in dï
bestaande spreiding, zodat er slechts zeer kleine aantallen bedrijven bij betrokken zijn.
Tot zover heeft het er dus alle schijn van, dat ten aanzien van de toepassing
der verkregen aanwijzingen weinig of geen weerstand behoeft te worden gevreesd. Ook hier leert de practijk echter anders. Zolang „dikke" paarden nog als
een teken van welstand worden beschouwd, zolang men ook op een klein bedrijf
nog een paard moet hebben om werkelijk boer te zijn, zolang er over een lege
plaats in de stal nog schande gesproken wordt, en hoeveel van deze psychologische overwegingen spelen er nog niet meer een belangrijke rol, zolang ook zullen
theorie en practijk voor het streven naar een rationele bedrijfsvoering twee zeer
verschillende zaken kunnen zijn. Ondanks het feit, dat de toepassing van een
meer rationeel bedrijfsplan slechts zelden een enigszins belangrijke kapitaalsinvestering vereist (uitbreiding van de veestapel) en in het algemeen alleen zichzelf
betalende meerdere bedrijfsonkosten of zelfs direct voordeel meebrengt, zal het
zonder verdere maatregelen slechts traag worden aanvaard en dus eerst oplangt>
termijn aanzienlijke resultaten opleveren. Dit in wel zeer merkwaardige tegenstelling tot de snelle aanvaarding van veel kapitaal vereisende rationalisatiemid
delen als mechanisatie en cultuurtechnische werken.
In nog sterkere mate bestaat dit verschijnsel ten aanzien van bedrijfsgroepen,
waarin meerdere bedrijfstypen voorkomen. Voor die bedrijven, wier type niet
rationeel gebleken is, betekent de overgang op het wel rationele type in het
algemeen het aanbrengen van wel vrij vergaande wijzigingen in het bedrijfsplan,
waartegen deweerstand minstens naar verhouding nog groter zal zijn.
Voor de hier besproken moeilijkheid bestaan slechts twee oplossingen: voorlichting en ordening. Het behoeft wel geen betoog, dat, behalve in tijden van
nood, de brede weg der voorlichting met haar vele mogelijkheden van voortbeweging verre de voorkeur verdient boven de smalle weg der ordening, die eigenlijk slechts één vervoermiddel: de teeltregeling, toelaat. Ongetwijfeld leidt de
weg der ordening sneller naar het doel dan die der voorlichting, maar ook hier
voert consequentheid tot de duivel. (Het gebrek aan overeenstemming met het
normale spraakgebruik over de brede en de smalle weg moge in dit beeld worden
vergeven). Het enige, dat in dit verband zou kunnen worden overwogen, is een
„zelfbeschermend" verbod van zeer beslist niet rationele waarden van een of
meer bedrijfsvoeringsfactoren, b.v. voor de veebezetting. Dit zouden dan bepa95

lingen zijn in dezelfde geest als b.v. het verbod van het gebruik van bedwelmende middelen. De uitvoerbaarheid hiervan kan echter voorshands nog niet worden
beoordeeld.
Wat nu verder de voorlichting betreft, de mogelijkheden, die daartoe bestaan,
kunnen in het algemeen in twee groepen worden onderscheiden, waarvoor de
begrippen verticale en horizontale voorlichting zijn ingevoerd. De verticale voorlichting wordt, in welke vorm dan ook, toch altijd min of meer van boven af
gegeven, zoals dat hier te lande door de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst geschiedt. De horizontale voorlichting berust meer op de eigen werkzaamheid van
landbouworganisaties in enigerlei vorm, waarbij van boven af slechts leidend en
(of) adviserend wordt opgetreden. Dit systeem is hier te lande ook, veelal met
steun van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, ontwikkeld in bedrijfsverenigingen en bedrijfsstudiegroepen.
Welke der bestaande mogelijkheden men wil toepassen en hoe men dat wil
doen, komt echter altijd nog in de tweede plaats tegenover het probleem van de,
veelal vormloze, weerstand tegen de wijzigingen în het bedrijfsplan, die voor de
rationalisatie nodig zijn. Tiiervoor bestaat slechts één oplossing:de boeraantonen, wat bet verschil tussen zijn bestaande bedrijfsvoeringen die volgens het
voor zijn bedrijf rationelebedrijfsplanhem kost. M.a.w. er moet bewezen worden, dat het vasthouden, aan de bestaande, niet rationele, bedrijfsvoering ieder
jaar een verlies van zoveel honderd of zoveel duizend gulden betekent. Ten
aanzien hiervan kunnen zich allerlei gevallen voordoen. Er zullen bedrijven zijn,
waarvan de boer in de vaste mening verkeert, dat hij volkomen rationeel werkt.
Het is echter ook mogelijk, dat een boer zich weldegelijk bewust is,dat bepaalde
onderdelen van zijn bedrijfsvoering hem te veel geld kosten, maar dat hij om
persoonlijke redenen bereid is die extra-kosten te dragen. Zo zijn er vele omstandigheden denkbaar, misschien zelfs tot volkomen onverschilligheid toe, die ieder
hun eigen wijze van aanpakken vereisen. Overal moet echter het uitgangspunt
zijn: de schade, die de betrokkenen zichzélf berokkenen, en die maar al te vaak
veel groter isdan zij zichhadden kunnen denken.
Er valt hierbij één voorbehoud te maken. Het is n.l. zeer wel denkbaar, dat
men desondanks in bepaalde gevallen toch aan een niet rationeel onderdeel in
de bedrijfsvoering wil vasthouden. Zo kan men b.v. redeneren: „Mijn buurman
heeft een auto of gaat veel naar de stad, welnu, ik heb graag een stal goedverzorgde paarden, ook al kost mij dat geld". Een zodanige opvatting dient te worden geëerbiedigd. Er mag dan echter geen twijfel over bestaan, dat de daaraan
verbonden kosten in feite geen bedrijfs- maar privé-uitgaven zijn.
Welke vorm(en) van voorlichting men ook kiest om de verkregen inzichten
ter kennis van de practijk tebrengen, altijddient hierbijhet persoonlijke karakter
van deze voorlichting voorop te worden gesteld. De grenzen der rationele
bedrijfsvoering, zoals die door bedrijfseconomisch onderzoek worden gevonden, zijn zeer beslist geen keurslijf, dat ieder bedrijf uit de betrokken groep
zonder verdere bemoeienis moet worden aangetrokken. Zij moetenworden gezien
als een aantal richtlijnen voor het eigen initiatief van de boer, waar nodig en
gewenst naar voren gebracht door voorlichting, met behulp waarvan voor ieder
afzonderlijk bedrijf op grond der individuele omstandigheden het aangewezen
samenstel van bedrijfsvoeringsfactoren nader kan worden bepaald. Ook zullen
er altijd en in iedere groep bedrijven zijn, voor wie door bijzondere individuele
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omstandigheden vantechnische en (of) sociale aard eenafwijkende bedrijfsvorm
rationeel is.
De uiteindelijke taak van de voorlichting op bedrijfseconomischgebied moet
dus bestaan in het aangeven van het rationelesamenstel vanbedrijfsvoeringsfactoren voor ieder afzonderlijk bedrijf opgrond vande resultatenvanhet algemeen bedrijfseconomischonderzoek voor de betrokken bedrijfsgroepen vande
individuele omstandigheden van het betrokken bedrijf.Bij het ontbreken van
het benodigde grondmateriaal spreekt het welvanzelf, dat met deze vorm van
werkzaamheid nog generlei ervaring is verkregen. Maar ook al was dit welhet
geval, dan nog zou een beschouwing daarover weinig anders kunnen zijn dan
de beschrijving van een aantal minof meer typerende gevallen zonder dat daaruit een algemene werkwijze kan worden afgeleid. De verschillen in ligging,
bodem, bedrijfsgebouwen (stalruimte!) enz.,alsmede in persoonlijke omstandigheden engeaardheid, maken hetnoodzakelijk, datvrijwel iederbedrijf opzichzelf
moet worden beschouwd en behandeld.
Ten aanzien vandealgemene grondslag vande voorlichting opdit gebied:het
aantonen van de verbetering der bedrijfsuitkomsten, die door rationalisatie der
bedrijfsvoering kan worden bereikt, ligt de zaak anders. Hieraan kan een veel
meer algemene vorm vanuitvoering worden gegeven, onmiddellijk aansluitend bij
die vanhet onderzoek zelf, n.l. de bekendmaking vande gemiddelde uitkomsten
van de bedrijven binnen de grenzen vanhet rationeel bevonden bedrijfsplan
tegenover die van verschillende groepen bedrijven met andere bedrijfsplannen.
De wijze(n), waarop dit geschiedt, moet(en) echter duidelijk zijn gericht ophet
uiteindelijke doel: het bereiken van persoonlijk contact tussen de boer ende,
met devoorlichting belaste, dienst of instelling.
In deeerste plaats kanenmoet ergewerkt worden metpublicaties enlezingen,
waarmede grote aantallen personen tegelijkertijd bereikt kunnen worden. Daartegenover staat de minder directe uitwerking, ook al omdat hierbij uitsluitend
met het weergeven van groepsgegevens moet worden volstaan. Weliswaar zal
naar aanleidingvanhetgelezeneofgehoordepersoonlijk contacttotstand komen,
maar dit zal in het algemeen beperkt blijven tot de vooruitstrevende boeren.
Bovendien zijn dit veelal juist de figuren, die deze voorlichting eigenlijk het
minst vannode hebben.
Deze bezwaren mogen echter niet te zwaar worden genomen. Het is bekend,
dat het voorbeeld van vooruitstrevende boeren, eerst in kleinere en daarna in
steeds ruimere kring, tot navolging wekt. Langs deze weg zullen dus, zij het
op langere termijn, stellig resultaten op grote schaal bereikt kunnen worden en
goede publicaties en voordrachten moeten dan ookvan grote betekenis worden
geacht.
Het ïs echter mogelijk ookaan deze algemene voorlichting reeds een duidelijk
persoonlijk karakter teverlenen. Ditkann.l. geschiedenindevormvaneenrondschrijven, waarin, naast eenbeschrijving vandemogelijkheden vaneen rationele
bedrijfsvoering en dedaarbij tebehalen uitkomsten, deovereenkomstige gegevens
voor ieder afzonderlijk bedrijf moeten worden opgenomen, alsmede de uitkomsten vandat bedrijf of, indien deze niet beschikbaar zijn, hetgemiddelde vande
bij het onderzoek gevormde ondergroep, waarmede het bedrijf volgens zijn bedrijfsplan het meest overeenkomt. Zo'n rondschrijven kan voor iedere bedrijfseconomisch onderzoek 7
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groep afzonderlijk geheel gelijkluidend worden opgesteld. Alleen moet in de
staat, waarin de bedrijfsgegevens en -uitkomsten voor de rationele bedrijfsvoering worden aangegeven, een blanco kolom worden gelaten, waarin dan, tegelijk
met deadressering,de individuele gegevenskunnen worden geplaatst.
Een dergelijke actie zàl ongetwijfeld velen, die niet op een lezing komen en
ook aan een algemene publicatie onvoldoende aandacht schenken, weten tebereiken en, zoal niet tot onmiddellijk handelen, toch in Seder geval tot nadenken
brengen. Zo zullen velen er toe kunnen worden gebracht persoonlijk contact op
te nemen of althans daarvoor open te staan.
Ten slotte blijft natuurlijk altijd de mogelijkheid het bereiken van persoonlijk
contact direct van het voorlichtende lichaam te doen uitgaan door middel van
bezoeken. Het is dan echter wel zeer gewenst hieraan een zekere voorbereiding
vooraf te doen gaan, zoals b.v. het hierboven bedoelde rondschrijven. De vraagstukken van een rationele bedrijfsvoering zijn in het algemeen te samengesteld
en worden in de praktijk te zeer met volkomen persoonlijke inzichten verweven
om zonder meer het onderwerp van een vruchtbaar gesprek te kunnen zijn.
Ten aanzien van de organisatie der voorlichting kan, zoals reeds was aangegeven, een verticale en een horizontale vorm worden gebezigd. Gezien de ervaringen, die tot dusverre op andere terreinen van landbouwvoorlichting zijn verkregen, is er alle aanleiding om aan te nemen, dat beide vormen zeker niet tegenover elkaar en zelfs niet naast elkaar, moeten worden gesteld. Alleen in een
samenstel van beide kunnen de voordelen van ieder van hen worden verenigd
en hun nadelen worden vermeden. Het gaat hierbij om het bekend maken en
toelichten van de resultaten van bedrijfseconomisch onderzoek, dat nu eenmaal
het beste door een daartoe ingestelde dienst kan geschieden, en om de verdere,
uitwerking van de toepassing dezer resultaten, waarbij het aandeel van het
bedrijfsleven zelf zo groot mogelijk dient te zijn.
Op deze wijze kan bij het streven naar het uiteindelijk doel: het bevorderen
van de welvaart in de Nederlandse Landbouw, een zo breed mogelijke eigen
werkzaamheid worden verbonden met een zoefficiënt mogelijke organisatie. Zeer
welbewust heeft de Afdeling Bedrijfseconomie van de Directie van de Landbouw
indertijd tot haar devies gekozen, dat bedrijfsrationalisatie bij zichzelf dient te
beginnen.
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SAMENVATTING
Deze studie is opgezet met het doel om na te gaan in hoeverre de gegevens
der fiscale landbouwboekhouding gebruikt kunnen worden als grondslag voor
bedrijfseconomisch onderzoek en welke methode daarbij zou moeten worden
gevolgd.
Daartoe moest in de eerste plaats een oplossing worden gezocht voor het
probleem om een indeling te maken naar groepen van vergelijkbare bedrijven.
Het was nml. gebleken, etat de, tot dusverre met hetzelfde doel bij de samenstelling der bedrijfsuitkomsten-statistiek gebruikelijke, indeling naar landbouwgebieden, bedrijfstypen en grootteklassen naar de vorm zeer goed voldeed, maar
dat haar nadere bepaling vele tekortkomingen had.
Wat de landbouwgebieden betreft, werden deze in het algemeen veroorzaakt,
doordat de grenzen der gebieden aan die der provinciën en gemeenten gebonden
waren en bovendien soms op grond van historische overwegingen gebiedsgrenzen
waren aangenomen, welke landbouwkundig niet juist zijn. De indeling naar
bedrijfstypen, welke volgens de bouwland-graslandverhouding geschiedde, had
het bezwaar, dat deze verhouding in vele gevallen geen maatstaf is voor de aard
der uiteindelijk voortgebrachte producten, welke ten slotte het bedrijfstype in
economisch opzicht bepalen. De oorzaken hiervan zijn: de soms zeer grote verschillen in kwaliteit van het grasland, waardoor het belang ervan niet naar de
oppervlakte kan worden afgemeten; het feit, dat kunstweide als bouwland wordt
beschouwd; het aandeel, dat ook de akkerbouwproductie in de veehouderij kan
hebben en het (tegenovergestelde) feit, dat de betekenis van de akkerbouw soms
ver boven het aandeel in de oppervlakte uitgaat. De grenzen der grootteklassen
waren op ronde cijfers bepaald, hetgeen vooral voor de kleinere klassen in het
algemeen zeer weinig bij de practijk aansluit. Ten slotte bleek het gewenst, de
volgorde der indeling te wijzigen, zodat, na die naar landbouwgebieden, die
naar grootteklassen volgt,daar dezete zamen een indeling naarde mogelijkheden
van bedrijfsvoering vormen. De bedrijfstypen zijn dan daarin nog een onderverdeling naar de wijze, waaropdeze mogelijkheden worden gebruikt.
Op grond van deze overwegingen is een nieuwe indeling naar landbouwgebieden, grootteklassen en bedrijfstypen opgesteld. Voor die naar landbouwgebieden
is hierbij gebruik gemaakt van de geboden mogelijkheid om gemeenten in hun
landbouwkundige delen te splitsen en over verschillende gebieden te verdelen,
alsmede om inmeerdere provinciën gelegen delen van hetgeen eigenlijk één gebied
is samen te voegen. Deze indelingisreeds officieel 5ngebruik genomen (Bijlage I).
Verder zijn er 7 grootteklassen voorgesteld, nml. 1—4 ha, 4—7 ha, 7—15 ha,
15—30 ha, 30—50 ha, 50—80 ha en meer dan 80 ha. Ten slotte is een indeling
in 7 bedrijfstypen ontworpen, waarbij de aard der uiteindelijke productie als
grondslag is genomen met de aard van het grondgebruik als secundaire maatstaf. Deze typen zijn:
1. Het zuiver akkerbouwbedrijf, waar practisch alleen akkerbouwproducten
worden voortgebracht.
1. Het overwegend akkerbouwbedrijf, waar ook, aan de akkerbouw ondergeschikte, veehouderij voorkomt.
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3. Het gemengde bedrijf, waar akkerbouw en veehouderij beiden zelfstandig van
'belang zijn.
4. Het overwegend veeteeltbedrijf/waar de akkerbouw in dienst van de veehouderij staat.
5. Het zuiver veeteeltbedrijf, waar geen akkerbouw voorkomt.
6 en 7. Het gemengde fruit- resp. tuinbouwbedrijf, waar ook de fruitteelt
(vril. in boomgaarden) resp. andere tuinbouw een belangrijk bedrijfsonderdeel is.
Overwogen kan nog worden binnen het veeteeltbedrijf de zelf-kazende
bedrijfsvorm te onderscheiden.
Als model van deze nieuwe indeling is de bedrijfsuitkomsten-statistiek van
1938/1939 daarop omgewerkt (Bijlage II),waarbij de verschuivingen ten opzichte
van de oude indeling kunnen worden nagegaan.
Met behulp van deze indeling kunnen nu groepen van bedrijven met vergelijkbare mogelijkheden van bedrijfsvoering worden verkregen: een grootteklasse in
een landbouwgebied. In dit opzicht kan de samenstelling der bedrijfsuitkomsten-statistiek dus tevens worden beschouwd als het eerste stadium van het
bedrijfseconomisch onderzoek. Dit onderzoek dient zich nu verder te richten
op de bepaling van de,voor ieder van deze groepen, rationele wijze van bedrijfsvoering. De hiertoe uit de fiscale landbouwboekhouding beschikbare gegevens
hebben, althans wat de kostenfactoren betreft, betrekking op het bedrijf als
geheel, terwijl informatie over de individuele omstandigheden der bedrijven daarbij geheel ontbreekt.
De gegevens zijn dus slechts bruikbaar voor algemeen bedrijfseconomisch
onderzoek, gericht op de bepaling van het rationele bedrijfsplan: bedrijfsindeling,
bouwplan en veebezetting, alsmede van de daarbij behorende waarden van een
aantal kostenfactoren voor het bedrijf als geheel. En dit dan nog alleen dan,
indien daarvoor een methode kan worden gevonden, welke het gebrek aan „persoonlijke" gegevens omtrent de bedrijfsomstandigheden ondervangt.
Het uitgangspunt is nu, dat ook bedrijven met vergelijkbare mogelijkheden,
welke dus eenzelfde plan van bedrijfsvoering zouden kunnen hebben, in de
practijk in het algemeen belangrijke onderlinge verschillen in bedrijfsplan vertonen. Binnen iedere groep bedrijven vormen deze verschillen de enige systematische oorzaak van de spreiding der bedrijfsuitkomsten. Het gaat er dus om het
verband tussen de omvang van de verschillende onderdelen van het bedrijfsplan
en de bedrijfsuitkomsten na te gaan en daaruit richtijnen voor het rationele
bedrijfsplan af te leiden. Daartoe moeten deze onderdelen in vergelijkbare grootheden: bedrijfsvoeringsfactoren, worden uitgedrukt, waarna de bedrijven volgens deze factoren kunnen worden ingedeeld. Op deze wijze ïs het mogelijk de
bedrijven volgens hun bedrijfsplan te groeperen en voor ieder dezer (ondergroepen de gemiddelde bedrijfsuitkomsten te bepalen. Bij een voldoend aantal
bedrijven mag worden aangenomen, dat de individuele toevallige afwijkingen binnen iedere (onder)groep elkaar opheffen. In verband met de samenhang tussen
vele onderdelen der bedrijfsvoering moetvoor het nagaan van het verband tussen
iedere bedrijfsvoeringsfactor en de bedrijfsuitkomsten een samengesteld analysesysteem worden ontwikkeld, waarbij telkens ook de andere factoren worden
betrokken.
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Het uiteindelijk resultaat is, dat een inzicht wordt verkregen omtrent dat deel
van de totale spreiding voor iedere bedrijfsvoeringsfactor, dat in het verband
^vande gehelebedrijfsvoering rationeel moet worden geacht. Binnen deze grenzen
kan nu voor ieder bedrijf afzonderlijk volgens de individuele omstandigheden de
rationele samenstelling van het bedrijfsplan nader worden bepaald.
De verschillende bezwaren, welke tegen deze resultaten kunnen worden aangevoerd, zijn in het algemeen een gevolg van het feit, dat het onderzoek moet
worden uitgevoerd op grond van gegevens over één, reeds geëindigde, cultuurperiode. Verder is het mogelijk, dat bij toepassing der resultaten productieverschuivingen optreden, welke de verwachte voordelen teniet doen. Aan deze
bezwaren kan worden tegemoet gekomen door regelmatige, liefst jaarlijkse, herhaling van het onderzoek. Een ander bezwaar is het betrekkelijk conservatieve
karakter der resultaten, daar hierin slechts op een behoorlijk aantal bedrijven
toegepaste mogelijkheden van bedrijfsvoering kunnen worden verwerkt. Dit is
binnen het kader van dit onderzoek onvermijdelijk, maar er staat tegenover, dat
de kennis van de beste der bestaande wijzen van bedrijfsvoering reeds een grote
stap vooruit betekent ten dienste van de bedrijven, welke het tot nu toe anders
deden (meestal % of meervanhet totaalin de groep).
De resultaten van het algemeen bedrijfseconomisch onderzoek kunnen voor
de afzonderlijke bedrijfsonderdelen nog verder worden uitgewerkt met behulp
van kostprijs- en tijdschrijfgegevens van bedrijven, wier bedrijfsplan binnen de
reeds bepaalde grenzen ligt.
Het bevorderen van de toepassing der resultaten is een taak der landbouwvoorlichting, waarbij de eigen werkzaamheid der betrokkenen zelf in enigerlei
organisatievorm zo groot mogelijk dient te zijn. Het aangrijpingspunt voor deze
voorlichting moet worden gezocht in de schade, welke men zichzelf berokkent
door aan een niet-rationelewijze van bedrijfsvoering vasttehouden.
SUMMARY: FARM E C O N O M I C RESEARCH.
This study has been tackled with the aim to investigate how far the data,
collected by farm accounting bureaux, can be used for farm-economic research
and whichmethod has to beapplied in this case.
For that purpose the first problem to solve is to form groups of comparable
farms. The classification in agricultural districts,types of farming and sizeclasses,
applied thus far with the same (intention in the farm economic survey, appeared
to satisfy in its general form, but to fail on many points in its further definition.
So far as the agricultural districts are concerned this is caused by the coincidising of the boundaries of the districts with those of provinces and municipalities. Moreover, in some cases historically-based boundaries were accepted, which
are agriculturally wrong.
The types of farming classification, based on the arable-grass ratioof the farms,
is to be obiected to, because this ratio has no general relation with the nature
of the final products, and these determine the type of farming from the economic
point of view. This is caused by: differences in quality of the grassland, which
make it impossible to measure the importance by the number of hectares; leys
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being counted as arable land; the share the arable production may have in
livestock farming and the (contrary) fact that the importance of arable production
sometimes by far exceeds its share in the number of hectares. The limits of the
size-classes were determined in plain figures, which does not correspond with
the actual circumstances. Finally it appeared to be desirable to change the order
of the classification. Agricultural districts and size-classes together form groups
of farms with comparable possibilities of farming. The types of farming are for
each of these groups a subdivision according to the way in which those possibilities are utilized.
Considering allthis a new classification inagriculturaldistricts, size-classes and
types of farming is composed. As for the agricultural districts a number of municipalities is divided into their agricultural parts over different districts, while the
parts of what is virtually one district, but was formerly divided over several
provinces, are united. These new districts are already officially accepted (appendix I). Further 7 size-classes are projected, namely 1—4ha, 4—7 ha, 7—15 ha,
15—30ha, 30—50ha, 50—80ha and 80ha and over. Finally 6types of farming
are proposed, which are based on the nature of the final products with the use
of the soilas secondary measure.These types are:
1. Cash crop farming.
1. Cash crop farming with subordinated livestock enterprises.
3. Mixed farming.
4. Livestock farming based on pasture and arable production.
5. Livestock farming based on pastures.
6. Mixed farming with fruit, resp. other horticulture.
It may be considered to separate the cheese-making farms as a special type of
livestock farming.
As a prototype of this new classification the economic survey of 1938/1939 is
accordingly reshaped (appendix II).
By means of this classification it is now possible to form groups of farms with
comparable possibilities of farming: a size-class in a district. In.this respect the
composition of the economic survey is to be considered at the same tame as the
first stage of the farm economic research. This research has to be directed further
towards the determination of the rational way of farming for each of these
groups. The available data of the farm accounting bureaux, at least those concerning the expenses, refer to the enterprise as a whole, while any information
about the individual circumstances is lacking. Therefore, the records are only
to be used for general farm economic research concerning the organization of the
farm: arable-grass ratio, crop plan and livestock plan, as well as the figures for
a number of expenses for the enterprise as a whole. And this still only then, if
there is a method to be found that meets the lack of personal information about
the farming circumstances.
The starting point now is that farms with comparable possibilities,which thus
might have one and the same plan of farming, in practice still show important
mutual variance. Within each group of comparable farms this variance forms
the only systematic cause of the existing divergence in returns. Now the idea is
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to trace the relation between the size of the various enterprises and the net financial returns to deduce the outlines for a rational farm-management. For that purpose it is necessary to express the size of the enterprises in comparable data,
called factors, where upon farms may be lined up in accordance with these
factors. In this way it is possible to classify farms by their plan of farming and
to determine the average net returns for each of these classes. With a sufficient
number of farms it may be assumed that the individual accidental deviations
compensate each other pro class. As for the connection between the various enterprises,for the tracing ofthe relation between organization and returns a system
of analysis had to be developed, in which for every factor the other factors too
are involved.
The final result is an insight into that part of the total divergence for each
factor that is to be considered as rational in connection with the organization of
the farm as a whole. Between these limits it is then possible to develop for each
farm, according to its individual circumstances, the rational composition of the
plan of management.
The various objections,which canbe raised against theseresults,are in general
a consequence of the investigations referring to one, already ended, period.
Further it is possible that the application of these results causes shifts in the total
production, which annuls the expected profits by the lawof supply and demand.
These objections are to be met by periodical, if possible annual, repeating of the
investigations. Another objection is the comparatively conservative character of
the results, for the investigation only covers ways of farming, which are already
practised on a suitable number of farms. This is inevitable within the scope of
this way of research, but it must not be forgotten that the knowledge of the best
of the practised ways of farming means already a big help in behalf of those
farms, Which are run otherwise (mostly % or more of the total number in the
group).
The results of the general farm-economic research can be worked still further
for the separate enterprises by means of cost accounting data and labour records
of farms with a plan of management between the limits already estimated.
The promoting of the application of these results is a task for agricultural
extension, at which the taking part of the farmers themselves 'in any form of
organization ought to be as great as possible. The tackling-point for this form of
extension is to be found in the loss one causes oneself by sticking to a nonrational way of farming.
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Appendix I.

BIJLAGE I.

LIJST VAN LANDBOUWGEBIEDEN
GERANGSCHIKT NAAR DE GROEPEN
A.
1.
3.
5.
6.
9.
32.
35.
41.
51.

ZEEKLEIGBONDEN.
Groninger Noordelijke Bouwstreek.
Groninger Centrale Bouwstreek.
Nieuw-Oldambt.
Oud-Oldambt.
Friese Bouwstreek.
Noordhollandse Zeepolders
Hollandse Droogmakerijen.
Zuidwestelijk Zeekleigebied.
Zuiderzeepolders.

B.

RIVIERKLEIGRONDEN.

36.
38.
39.
40.

Waterland,
Hollands Veenweidegebied.
Hollands Kleiweidegebied.
Delf- en Schieland.

E. ZANDGRONDEN.
4. Woldstreek,
8. Westerwolde^
12. Gaasterland, Steenwjjkerwold en
Land van Vollenhove.
13. De Wouden,.
14. Drents Zandgebied.
16. Drents-Overijssels Randgebied.
19. Overijssels Zandgebied,,
21. Graafschap,
23. Centraal Zandgebied.
25. Rijk van Nijmegen,
43. Zeeuws-Vlaamse en Brabantse
Westelijke Zandgronden.
45. De Meyerij.
46. Brabantse Zuidelijke en Oostelijke
Zandgronden.
48. Noord-Limburg,

20.
22.
24.
26.
27.

IJsselstreek,
de Lijmers«
Betuwe.
Maas- en Waalgebied.
Bommelerwaard en Land van
Heusden en Altena.
28. Centraal Rivierkleigebied.
44. De Langstraat,
47. Land van Curjk.
C. LOSSGRONDEN.
49. Zuid-Limburg.
50. Land van Gulpen.

F. VEENKOLONIËN.

D. WEIDESTREKEN.

7. Gronings-Drentse Veenkoloniën»
15. Drents-Overijsselse Veenkoloniën.
17. Poldergebied Giethoorn.

2.
10.
11.
18.
29.
33.
34.

Groninger Centrale Weidestreek.
Friese Kleiweidestreek.
Friese Veenweidestreek.
IJsseldelta.
Eemland.
West-Friesland.
Drechterland,

G. DUENGRONDEN.
30,
31.
37.
42.
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Eilanden,
Noordelijke Duinstreek.
Zuidelijke Duinstreek,
Goeree en West-Schouwen.
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LIJST VAN GEMEENTEN
GERANGSCHIKT NAAR DE LANDBOUWGEBIEDEN
29.

Hoogezand (W. van de Kropswolderweg).
30. Noordbroek (W. van de weg
Siddeburen—Veendam).
28a. Termunten (W. van de v-xn. .
Spoorbaan).

A. 1. GRONINGER NOORDELIJKE
BOUWSTREEK.
Groningen.
1. UIrum,
2, Kloosterburen.
3. Leens.
4. Eenrum.
5. Baflo.
6. Warffum.
7. Usquertt
8. Uithuizen.
9. Kantens.
10. Middelstum.
IX. Uithuizermeedenj
12. Stedum.
13. 't Zandt.
14. Loppersum (N. van het Damsterdiep).
15. Bierum.
D. 2.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

A. 5. ND3UW-OLDAMBT.
Groningen.
31. Nieuwolda.
28b. Termunten (O. van de Dallingweersterdjjk).
32. Finsterwolde.
33. Beerta.
34. Nieuwe Schans.
A. 6. OUD-OLDAMBT.
Groningen.
30a. Noordbroek (O. van de weg
Siddeburen—Veendam).
35. Zuidbroek (O. van de weg
Siddeburen—Veendam).
36. Meeden.
37. Scheemda.
38. Midwolda.
39. Winschoten.
40. Wedde (N. van het Barkela '
Kanaal, de Louwdijk en de
Westerwoldse A-dijk).
41. Bellingwolde (W, van het
Verenigd Kanaal).

GRONINGER CENTRALE
WEIDESTREEK.
Groningen.
Winsum,
Ezinge.
Aduard.
Adorp.
Hoogkerk.
Groningen.
Bedum.
Noorddijk.
Ten Boer (N< van de Stadsweg)

F. 7. GRONINGS-DRENTSE VEENKOLONMN.
Groningen.
29a,. Hoogezand (O. van de Kropswolderweg).
42,. Sappemeer.
35a. Zuidbroek (W. van de weg
Siddeburen—Veendam).
43. Muntendam.
44. Veendam.
45. Wildervank;.
46. Oude-Pekela.
47. Nieuwe-Pekela.
48. Onstwedde (W. van de Benedenste Veenweg, de Musselweg, de
Vleidderweg)•'.de Opgaande Veenweg, de dwarsweg naar Ter
Maarsch en de weg Ter Maarsch
—Veenhuizen—Alteveer).
41a. Bellingwolde (O. van het
Verenigd Kanaal).

A. 3.

GRONINGER CENTRALE
BOUWSTREEK.
Groningen.
24a Ten Boer (Z. van de Stadsweg),
14a. Loppersum (Z. van het Damsterdiep).
25„ Appingedam.
26. Slochteren (N. van het Slochterdiep en het Af- en Uitwateringskanaal).
27. Delfzijl.
28. Termunten (tussen de Dallingweersterdijk en de v.m. Spoorbaan).

E. 4. WOLDSTREEK.
Groningen.
26a. Slochteren (Z. van het Slochter>dièp en het Af- en Uitwateringskanaal).
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75. Wymbritseradeel (N. van de
Hemdgk en de Houkesloot).
76. Sneek.
71a. Wonseradeel (Z. van de Kornwerdervaartj de Melkvaart, de
weg Wons—Witmarsum—Grauwe
kat—Lollum en de Lollumervaart).
77. Bolsward.
78. Rauwerderhem.
79. Idaarderadeel (W. van de Peanster Ee, het Pikmeer, de Wijde
Galle, de Nauwe Galle, het Kromslootsrak, het Egummerdiep en
de Wargaastervaart).

Drenthe.
49. Anlo (O. van de Hunze).
50. Gieten (O. van de Hunze).
51. Gasselte (O. van de Hunze).
52. Borger (O. van de v.m. Spoorbaan).
53. Odoorn (O. van de v.m. Spoorbaan).
54. Emmen (O. van de v.m, Spoorbaan, de weg Weerdinge—Emmerschans—Barger-Oosterveld, het
kanaal Barger-Oosterveld—Oranjedorp, het Oranjekanaal en de
Spoorbaan).
55. Schoonebeek.

D. 11. FRIESE VEENWEIDESTREEK.
Friesland.
80. Workum.
81. Hindeloopen.
82. Hemelumer, cia.
83. Stavoren.
75a. Wymbritseradeel (Z. van de
Hemdijk en de Houkesloot).
84. IJlst.
85. Tietjerksteradeel (Z. van de
Groningerstraatweg en W, van de
weg Harderagrirjp—Bergum (over
de Lange Laan)—Suameer—Garijp—Eernewoude—Oudega).
86. Smallingerland (W. van de weg
Eernewoude—Ouidega—Drachten
(over de hoge Weg)—de Wilgen
—Boombergum—Beets).
79a. Idaarderadeel (O. van de Peanster Ee, het Pikmeer, de Wijde
Galle, de Nauwe Galle, het Kromslootsrak, het Egummerdiep en
de Wargaastervaart).
87. Utingeradeel.
88. Doniawerstal.
89. Sloten.
9Q, Lemsterland.
91. Haskerland.
92. Opsterland (W. van de weg
Boornbergum—Beetsterzwaag
(over Beets) — Gorredijk—Heerensveen).
93. Heerenveen (N. van de weg Heerenveen—Knijpe).
94. Weststellingwerf (W. van de weg
Heerenveen—Wolvega—Peperga
—Oldemarkt).
Overijssel.
95,4 Kuinre.
96. Blankenham.
97. Vollenhove (N. van de Beulakkergracht).
98 Blokzijl.
99. Wanneperveen.

E. 8 WESTERWOLDE.
Groningen.
40a. Weidde (Z. van het Barkela Kanaal, de Louwdijk en de Westerwoldse A-dijk).
48a. Onstwedde (O. van de Benedenste
Veenweg, de Musselweg, de Vledderweg, de Opgaande Veenweg,
de dwarsweg naar Ter Maarsch
en de weg Ter Maarsch—Veenhuizen—Alteveer).
56. Vlagtwedde,
A. 9. FRIESE BOUWSTREEK.
Groningen.
57-. Oldehove.
58. Grijpskerk.
Friesland.
59. Kollumerland c a . (N. van de
Trekvaart).
60. Oostdongeradeel.
61. Dokkum.
62. Westdongeradeel.
63. Ferwerderadeel.
64. Leeuwarderadeel,,
65. het Bildt.
66« Menaldumadeel.
67. Franeker.
68. Franekeradeel.
69. Barradeel.
70. Harlingen.
71. Wonseradeel (N. van de Kornwerdervaart, de Melkvaart, de
weg Wons—Witmarsum—Grauwe
kat—Lollum en de Lollumervaart).
D.10. FRIESE KLEIWEIDESTREEK.
Friesland.
72,, Leeuwarden.
73. Baarderadeel.
74, Hennaarderadeel.

106

50a. Gieten (W. van de Hunze).
51a. Gasselte (W. van de H u n z e ) .
52a. Borger (W. van de v.m. Spoorbaan).
53a. Odoorn (W. van de v.m. Spoorbaan).
54a. E m m e n (W. v a n de v.m. Spoorbaan, de w e g Weerdinge—Emmerschans—Barger-Oosterveld,
het kanaal Barger-Oosterveld—
Oranjedorp, het Oranjekanaal en
de Spoorbaan.
114. Sleen.
115. Dalen (O. v a n het kanaal door
Nieuw-Zwinderen).
116. Coevorden (O. van het kanaal
door Nieuw-Zwinderen en het
Coevorden-Vechtkanaal).
117. Oosterhesselen (N. van de verlengde Hoogeveense vaart en het
kanaal door Nieuw-Zwinderen).
118,,, ZweelQ,
119. Westerbork.
120. Rolde.
121. Beilen.
122. Ruinen.
123. Zuidwolde
124. Havelte (N. van de Drentse
Hoofdvaart en de w e g U f f e l t e —
Ansen),,
125. Eelde.
126. Peize.
127. Roden.
128. N o r g (N. van de Kolonievaart en
'de Norgervaart).
129. Vries.
130. Assen (O. van de Asserwijk, de
Drentse Hoofdvaart en de w e g
Assen—Witten—de H a a r — L a a g halen).
131. Dwingelo.
132. Diever.
133. Vledder.

E. 12. G A A S T E R L A N D ,
STEENWIJKERWOLD E N L A N D V A N
VOLLENHOVE.
Friesland.
100. Gaasterland.
Overijssel.
Öldemarkt ( N . van de Lage W e g
en het kanaal Ossenzijl—Steenwijk).
102. Steenwijkerwold (Behalve tussen
het kanaal Ossenzijl—Steenwijk
en de w e g Steenwijk—Giethoorn).
103- Steenwijk.
97a. Vollenhove (Z, v a n de Beulakkergracht).
101.

E . 13. D E W O U D E N .
Groningen.
104. Grootegast.
105. Oldekerk.
106. Zuidhorn.
107,. Marum.
108. Leek.
Friesland.
109. Dantumadeel.
59a. Kollumerland c a . (Z. van de
Trekvaart).
85a. Tietjerksteradeel ( N . van de Groninger S t r a a t w e g en O,, van de
w e g Hardegarijp—Bergum (over
de Lange Laan)—Suameer—Garflp—Eernewoude—Oudega).
110. Achtkarspelen.
86a. Smallingerland (O. van de w e g
Eernewoude—Oudega—Drachten
(over de H o g e W e g ) — d e Wilgen
—Boornbergum—Beets).
92a. Opsterland (O. van de w e g Boornb ergu m—Beet s t e r z wa a g
(over
Beets)—Gorredijk—Heerenveen.
93a, Heerenveen (Z. van de w e g Heerenveen—Knijpe).
111. Ooststellingwerf
(W. van de
Tjonger en de w e g Haulerwijk—
Fochtelo—Appelscha—Smilde).
94a. Weststellingwerf (O. van de w e g
Heerenveen—Wolvega—Peperga
—Oldemarkt).

F. 15. D R E N T S — O V E R I J S E L S E
VEENKOLONIËN.
Friesland.
l i l a , . Ooststellingwerf (O. van de Tjong e r en de w e g Haulerwqk—Fochtek)—Appelscha—Smilde).
Drenthe.
117a. Oosterhesselen (Z. van de verlengde Hoogeveense vaart en het
kanaal door Nieuw-Zwinderen).
115a. Dalen (W. van het kanaal door
Nieuw-Zwinderen).
116a. Coevorden (W. van het kanaal
door Nieuw-Zwinderen en het
Coevorden-Vechtkanaal).

E. 14. D R E N T S ZANDGEBD2D.
Groningen.
112. Haren
Drenthe.
113. Zuidlaren.
49a. Anlo (W. van de H u n z e ) .
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134. Hoogeveen..
135. Smilde.
128a. Norg (Z. van de Kolonievaart en
de Norgervaart).
130a. Assen (W. van de Asserwrjk,
Drentse Hoofdvaart en de weg
Assen—Witten—de Haar—Laaghalen).

152. Kampen.
153. IJsselmuiden.
147a. Zwollerkerspel (N. van de weg
Veecaten—Frankhuis en W» van
het Zwarte Water).
E. 19. OVERIJSSELS ZANDGEBDED.
Overijssel.
136a. Gramsbergen (Z. van de Dedemsvaart en het Afwateringskanaal).
137a. Hardenberg (tussen de Dedemsvaart en het Overrjssels kanaal).
139a. den Ham (W4 van het Overijssels
kanaal),
154. Ommen.
155. Dalfsen.
147b. Zwollerkerspel (tussen het Zwarte Water, de Vecht en de Nieuwe
Wetering).
156. Heino.
157. Wijhe (O. van de Oude Wetering).
158. Raalte.
159. Hellendoorn,
140a. Vriezenveen (W. van het Overijssels kanaal en Z. van de Oudeleidijkswetering, de Paterswal,
de Nieuwe Hoevenweg en het
kanaal).
160. Tubbergen»
161. Ootmarsum,
162. Denekamp.
163. Olst (O. van de Soestwetering).
164. Holten.
165,. Rijssen.
166, Wierden.
167. Almelo.
168. Borne.
169. Weerselo.
170. Losser.
171. Oldenzaal.
172. Markelo.
173. Goor.
174. Diepenheim.
175. Ambt-Delden.
176. Stad-Delden.
177. Hengelo.
178. Enschede.
179, Haaksbergen.

Overflssel.
136. Gramsbergen (N. van de Dedemsvaart en het Afwateringskanaal).
137. Harderiberg (N. van de Dedemsvaart en het Overijssels kanaal).
138. Avereest (Z. van de Dedemsvaart
en O. van het Ommerkanaal).
139. den Ham (O. van het Overijssels
kanaal).
140.1 Vriezenveen (O. van het Overijssels kanaal en N. van de Oudeleidijkswetering, de Paterswal,
de Nieuwe Hoevenweg en het
kanaal).
E. 16. DRENTS-OVERIJSSELS RANDGEBIED.
Drenthe.
141. Ruinerwold.
124a. Havelte (Z. van de Drentse
Hoofdvaart en de weg Uffelte—
Ansen).
142. Nijeveen.
143. Meppel.
144. De Wijk.
Overijssel.
138a. Avereest (N. van de Dedemsvaart
en W. van het Ommerkanaal).
145. Staphorst.
146. Nieuw-Leusen.
147. Zwollerkerspel (O. van het Zwarte Water en de Vecht).,
F. 17H POLDERGEBIED GEETHOORN.
Overijssel.
101a. Oldemarkt (Z. van de Lage Weg
en het kanaal Ossenzrjl—Steenwijk).
102a. Steenwrjkerwold (tussen het kanaal Ossenzgl—Steenwijk en de
weg Giethoorn—Steenwijk).
148. Giethoorn.

B.20. : IJSSELSTREEK.
Overijssel.
147c. Zwollerkerspel (Z. van de weg
Veecaten—Frankhuis en de Nieuwe Wetering).
180. Zwolle.
157a. Wghe (W.van de Oude Wetering).
163a, Olst (W. van de Soestwetering).
181. Diepenveen (W. van de Spoorbaan naar Zwolle).
182. Deventer.

D.i a IJSSELDELTA.
Overijssel.
149. Zwartsluis,
150. Hasselt.
151. Genemuiden.
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216.
217.
218.
219.
220.
221.

Gelderland.
183. Gorssel (W. van de Spoorbaan
naar Deventer),.
184. Zutphen.
185. Warnsveld (W. van de weg Zutphen—Warnsveld—Ooierhoek—
Vierakker—Wichmond—Baak).
186. Steenderen.
187. Hummelo.
188. Doesburg,
189. Heerde (O. van de Grote Wetering).
190. Voorst (N, van de Spoorbaan
Apeldoorn—Deventer en O. van
de weg Deventer—Wilp—Voorst
—Zutphen).
191. Brummen (O. van de Spoorbaan
Zutphen—Arnhem).
192. Rheden (O. van de Spoorbaan
Zutphen—Arnhem).

Bergh.
Gendringen.
Pannerden.
Herwen en Aerdt
Millingen.
Ubbergen.

_

E. 23 . CENTRAAL ZANDGEBIED.
Gelderland.
222. Oldebroek.
223. Hattem.
189a. Heerde (W. van de Grote Wetering).
224. Epen
225. Apeldoorn.
190a. Voorst (Z. van de Spoorbaan
Apeldoorn—Deventer en W. van
de weg Deventer—Wilp—Voorst
—Zutphen).
191a., Brummen (W. van de Spoorbaan
Zutphen—Arnhem).
192a. Rheden (W. van de spoorbaan
Zutphen—Arnhem).
226. Doornspijk.
227. Elburg.
228. Ermelo.
229. Harderwijk.
230< Putten.
231, Njjkerk.
232. Hoevelaken.
233. Barneveld.
234. Scherpenzeel.
235. Ede,
236. Rozendaal.
237< Arnhem.
238.. Renkum.
239. Wageningen.

E. 21., GRAAFSCHAP.
Overijssel.
181a, Diepenveen (O. van de Spoorbaan
naar Zwolle).
193. Bathmen.
Gelderland.
183a. Gorssel (O. van de Spoorbaan
naar Deventer).
185a. Warnsveld (O. van de weg Zutphen—Warnsveld—Ooierhoek—
Vierakker—Wichmond—Baak).
194. Laren.
195, Lochern.
196. Vorden.
197. Hengelo,
198. Zelhem.
199. Doetinchem.
200. Ruurlo.
201. Wisch.
202. Borculo.
203. Neede,
204. Eibergen.
205. Groenlo.
206. Lichtenvoorde.
207. Winterswijk.
208. Aalten.
209» Dinxperlo,

240.

241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.

B. 22. DE LIJMERS.
Gelderland.
210. Angerlo.
211. Westervoort.
212. Duiven.
213. Wehl,
214» Didam.
215. Zevenaar.
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Utrecht.
Hoogland (Z. van de Zeldertse
weg, de weg Amersfoort—Bunschoten en de rijksweg Amsterdam—Zwolle).
Amersfoort.
Stoutenburg.
Leusden.
Woudenberg.
Renswoude.
Veenendaal.
Rhenen.
Eemnes (W. van de Hoge dijk).
Baarn.,
Soest.
Zeist.
de Bilt.
Maarn.
Driebergen.
Doorn,
Leersum.

257.

A m e r o n g e n (O. v a n d e w e g Leers u m — E e k en Wielse v e e r ) .

258.
259.
260,
261.
262.
263.

Huteen.
Blaricum.
Laren,
Hilversum.
Bussum.
's-Graveland.

300.
301.
302.
303.

Noordholland.

Noordbrabant.
304- E n g e l e n .
305. ' s - H e r t o g e n b o s c h .
306. E m p e l , c a .
307.1 Alem, c a .
308. Lith, ca.,
309. Megen, c a .
310. R a v e s t e i n ( N . v a n de S p o o r b a a n
en de W e t e r i n g w a l en O. v a n de
E r f dijk).

B 24. B E T U W E .
264*
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271,
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.

Gelderland.
Huissenj
Bemmel.
Gendt.
Eist.
Heteren.
Valburg.
Hemmen.
K e st e r e n .
Dodewaard.
Echteld.
Lienden.
Maurik.
Zoelen.
Beusiehem.
Buren.
Buurmalsen.
Geldermalsen.
Wadenoyen.
TieL
Ophemert.
Varik.
E s t en Opijnen.

B. 27. B O M M E L E R W A A R D E N L A N D
VAN HEUSDEN E N ALTENA.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323,
324.
325.

E. 25. KIJK V A N N I J M E G E N .
286.
287.
288.
289.
290<
291.

Gelderland.
Nijmegen^
Groesbeek.
Heumen.
Overasselt.
Wrjchen.
Bergharen.

292,,
293;
294.
295.

Limburg.
Mook.
Gennep.
Ottersum.
Bergen.

Beuningen.
Horssen.
Appeltern.
Bateüburg.

326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.

Gelderland.
Zaltbommel.
Gameren,
Zuilichem.
Br a k e l .
Poederoyen.
Nederhemert.
Ammerzoden.
Kerkwijk.
Hedel.
Driel.
Rossum.
Hurwenen,
Heerewaarden.
Noordbrabant.
D e W e r k e n , c a . ( N . v a n de U p pelse dijk).
A l m k e r k (O. v a n d e U p p e l s e
dijk),
D u s s e n (O. v a n de U p p e l s e dijk).
Woudrichem.
Rijswijk.
Giessen.
Andel.
Wijk, c,a.
Veen.
Eethen.
Heusden.

B. 28. C E N T R A A L RIVIERKLE1GEBIED.
335».
336.
337.
338.
339.
340.
341.

B. 26. M A A S - E N W A A L G E B I E D .
Gelderland.
296. D r e u m e l .
297- W a m e l .
298. D r u t e n .
299. Ewijk.
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Gelderland.
Culemborg«
Beesd.
Deil.
Waardenburg.
Haaften.
Herwijnen.
Vuren.

G. 31. NOORDELIJKE DUINSTREEK.
Noordholland.

Utrecht.
257a. Amerongen (W. van de weg Leersum—Eek en Wielse veer).
342. Langbroek,
343. Wijk bij Duurstede.
344. Cothen.
345. Werkhoven.
346. Odijk.
347. Bunnik.
34S. Houten.
349. Schalkwijk.
350. Tuil en 't Waal.
351. Utrecht.
352. Vleuten.
353. Veldhuizen.
354. Harmelen (Z. van de spoorbaan
Woerden—Utrecht).
355. Oudenrijn,
356« IJsselstein.
357. Jutphaas.
358. Vreeswijk.
359.,
360.
361.
362'
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.

381.
382.
383.
384.
385.
386.

Den Helder.
A n n a P a u l o w n a (N. v a n de Molenv a a r t en de M i d d e n v a a r t ) .
Callantsoog,
Zijpe.
Schoorl.
Bergen.

A. 32. N O O R D H O L L A N D S E ZEEPOLDERS.
Noordholland.

382a, Anna Paulowna (Z. van de Molenvaart en de Middenvaart).
387. Wieringerwaard,
388. Barsingerhorn (in de Waardpolider).
389. Winkel (in de Groetpolder).
D. 33. WEST-FRIESLAND.

Zuidholland.
Everdingen.
Hagestein,
Vianen.
Lexmond.
Hei- en Boeicop.
Schoonrewoerd.
Leerbroekt
Leerdam.
Nieuwland.
Kedichem.
Asperen.
Heukelum,,
Arkel.
Gorinchem.

Noordholland.
390. S c h a g e n .
388a. B a r s i n g e r h o r n ( b e h a l v e de
Waardpolder).
391.
St. M a a r t e n .
392. H a r e n k a r s p e l .
393, Oude-Niedorp, (
394., N i e u w e - N i e d o r p .
389a. W i n k e l (behalve de G r o e t p o l d e r )
395. W a r m e n h u i z e n .
396. Langedijk.
397. Koedijk.
398, S t . P a n e r a s .
399.
O u d o r p (buiten de S c h e r m e r ) .
400. H e e r H u g o w a a r d .
401. H o o g w o u d .
402. O p m e e r .
403. A b b e k e r k .
404. T w i s k .
405. O b d a m .
406. S p a n b r o e k .
407. Sijbekarspel.
408. Midwoud.
409. W o g n u m .
410. Nibbixwoud.
411. H e n s b r o e k .
412. U r s e m ( b u i t e n de S c h e r m e r ) .
413.
S c h e r m e r h o r n ( b u i t e n d e Scherm e r ).

D.29. EEMLAND.
Utrecht.
373. Bunschoten.
240a. Hoogland (N. van de Zeldertse
weg, de weg Amersfoort—Bunschoten en de rijksweg Amsterdam—Zwolle).
248a. Eemnes (O. van de Hoge dijk).
G.30. EILANDEN.
Friesland.
374. Vlieland.
375. Terschelling,
376. Ameland.
377. Schiermonnikoog.

D. 34. D R E C H T E R L A N D .
Noordholland.

Noordholland.
378. Texel.
379.. Wieringen.
380. Urk.

414. Opperdoes.
415. Medemblik.
416. Wervershoof.
417. Andijk.
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418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.

457.
458.
459.

Hoogkarspel.
Grootebroek.
Bovenkarspel.
Enkhuizen.
Hoorn.
Zwaag.
Westwoud.
Blokker.
Venhuizen,
Schellinkhout,
Wijdenes.

IX36. WATERLAND.
460.
461.
462„
463.
464.
465.
466.
467.
436a.
437a.
435a.
438a.

A. 35. HOLLANDSE DROOGMAKERIJEN.
399a.
429,.
430.
431.
413a.
412a.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439„
440.
441.
442.
443.
444.
445.

Bleiswjjk.
Bergschenhoek.
Zevenhuizen,

Noordholland.
Oudorp (in de Schermer).
Alkmaar (in de Schermer).
Akersloot (in de Schermer).
Zuid- en Noord-Schermer (in de
Schermer).
Schermerhorn (in de Schermer).
Ursem (in de Schermer).
Oterleek,
Beemster.
Wjjdewormer.
Edam (in de Purmer).
Purmerend (in de Purmer).
Hpendam (in de Purmer).
Monnikendam (in de Purmer),,
Velzen (in de Noord- en Zuidspaarndammerpolder).
Haarlemmerliede, c a . (in de
Houtrak- en de Grote IJpolder).
Amsterdam (in de Noordpolder,
de Grote IJpolder en de Amsterdammerpolder).
Nieuweramstel.
Aalsmeer.
Uithoorn (in de Noorder- en Zuiderlegmeerpolder).
Haarlemmermeer.

468.
469.
470.
441a.
471.
472.
473.
474.,
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
430a.
483.
4S4.
431a.

Zuidholland.
446. Nieuwveen.
447. Ter Aar.
448.. Zevenhoven (W. van de Middelweg, de Jonge Zevenhovense weg
en de Kousweg).
449. Hazerswoude (Z. van de Ringdjjk,
de Gmeene weg en de Voorweg).
450. Benthuizen.
451. Zoetermeer.
452. Leidschendam (in de Drooggemaakte Grote Polder en de Zoetermeerse Meerpolder).
453. Waddinxveen (W. van de Gouwe).
454. Moerkapplle.
455. Prjnacker (in de Nieuwe Polder).
456. Berkel (in de Noordpolder).

Noordholland.
Berkhout.
Avenhorn.
Oudendijk.
Beets.
Oosthuizen.
Warder.
Middelie.
Kwadijk,
Purmerend (buiten de Purmer).
ïlpendam (buiten de Purmer).
Edam (buiten de Purmer).
Monnikendam (buiten de Purmer).
Katwoude.
Marken.
Broek in Waterland.
Amsterdam (N. van het IJ, behalve de Noordpolder).
Landsmeer.
Oostzaan.
Zaandam.
Westzaan.
Assendelft.
Koog aan de Zaan.
Zaandijk.
Wormerveer.
Wormer.
Jisp.
Krommenie.
Uitgeest.
Akersloot (buiten de Schermer).
Graft.
de Rijp.
Zuid- en Noord-Schermer (buiten
de Schermer).

G. 37. ZUIDELIJKE DUINSTREEK.
Noordholland.
Egmond aan Zee.
Egmond binnen.
Alkmaar (buiten de Schermer).
Heilo.
Castricum.
Limmen.
Heemskerk.
Beverwijk.
Velzen (buiten de Noord- en
Zuidspaarndammerpolder).,
492. Bloemendaal.
493. Haarlem.
440a. Haarlemmerliede c a . (buiten de
Houtrak- en de Grote IJpolder).

485.
486.
429a.
487.
488.
489.
490.
491.
439a.
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494.
495.
496.

Heemstede.
Bennebroek.
Zandvoort.

497.
498.
499.
500.
501.
502..
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510,
511.
512.
513.

Zuidholland.
Noordwijk.
Noordwijkerhout.
Hillegom.
Lisse.
Voorhout.
Sassenheim,
Katwijk.
Rijnsburg.
Oegstgeest.
Valkenburg.
Wassenaar.
's-Gravenhage,
Monster.
's-Gravenzande.
Wateringen.
Naaldwijk.
de Lier.

54Q.
541.
542.
543.
544.
545.
444a.

Zuidholland.
546. Leimuiden.
547. Rijnsaterwoude.
448a.Zevenhoven (O,van deMiddelweg,deJongeZevenhovenseweg
endeKousweg).
548. Nieuwkoop.
549. Woubrugge..
550. Alkemade.
551. Warmond.
552. Leiderdorp.
553. Leisten.
554. Zoeterwoude.
555. Voorschoten.
452a. Leidschendam (buiten de Drooggemaakte Grote Polder en de Zoetermeerse Meerpolder).
556. Voorburg.
557. Koudekerk aan de Rijn.
449a. Hazerswoude (N. van de Ringdijk, de Gemeene weg en de Voorweg).
558. Boskoop.
559. Alphen aan de Rijn,
560. Zwammerdam.
561. Bodegraven.
562. Rietveld.
453a. Waddinxveen (O. van de Gouwe).
563. Reeuwijk.
564. Gouda.

D, 38. HOLLANDS VEENWEDDEGEBIED.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525«
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535
536.
354a,.

Utrecht.
Maartensdijk,
Achttienhoven.
Westbroek.
Zuilen.
Maarssen,
Maarsseveen.
Tienhoven.
Breukelen - St. Pieter
Loosdrecht.
Vreeland.
Nigtevecht.
Abcoude.
Vinkeveen.
Loenersloot.
Loenen.
Ruwiel.
Breukelen - Nrjenrode.
HaarzuilensKockengen.
Wilnis.
Mijdrecht.
Kamerik.
Zegveld.
Harmelen (N. van de spoorbaan
Woerden—Utrecht).

D. 39. HOLLANDS KLEIWEIDEGEBIED.

Noordholland.
441b. Amsterdam (Z. van het IJ, buiten
de Grote IJ- en de Amsterdammerpolder),.
537. Diemen.
538 Muiden.
539. Naarden.
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Ouder-Amstel.
Weesperkarspel.
Weesp.
Ankeveen.
Nederhorst den Berg.
Kortenhoef.
Uithoorn (buiten de Noorder- en
Zuiderlegmeerpolder),
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565
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.

Utrecht.
Linschoten.
Snelrewaard.
Montfoort,
Willeskop.
Hoenkoop.
Benschop.
Polsbroek
Lopik.

573.
574.
575»
576.
577.
578.

Zuidholland.
Woerden.
Barwoutswaarder.
Waarder.
Papekop,
Lange Ruige Weide.
Oudewaten,

579.
580.
581.
582.
583.
584,.,
585.
586.
587,.
588.
589.
590,
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612,.
613.
614.
615,
616.
617.
618.
619.
620.

Hekendorp.
Moordrecht.
N i e u w e r k e r k a a n de IJssel. ,
Capelle a a n d e I J s s e l .
Haastrecht.
Vlist.
Schoonhoven.
Stolwijk.
Bergambacht.
Ammerstol.
Gouderak.
Berkenwoude.
Lekkerkerk.
O u d e r k e r k a a n de I J s s e l .
K r i m p e n a a n de IJsselK r i m p e n a a n de Lek.
Meerkerk.
Ameide.
Tienhoven.
Langeraki
Nieuwpoort,
Goudriaan.
Noordeloos.
Hoornaar.
Hoogblokland.
Schelluinen.
Giessen-Nieuwkerk.
Peursum.
Ottoland,
Groot-Ammers.
Streefkerk,
Brandwijk.
Molenaarsgraaf.
Wijngaarden.
Bleskensgraaf.
Nieuw-Lekkerland.
Alblasserdam.
Oud-Alblas.
Papendrecht.
Sliedrecht (N„ v a n d e M e r w e d e ) .
Giessendam.
Hardinxvel'd.

A. 41 , ZUIDWESTELIJK ZEEKLEIGEBIED.
Zuidholland.
A. 41a. I J S S E L M O N D E E N
SCHE W A A R D .

DORDT-

629a. R o t t e r d a m (Z. v a n de M a a s en de
v.m. g e m e e n t e H o e k v a n Holland)..
630. P o o r t u g a a l .
631. Rhoon.
632.. B a r e n d r e c h t .
633.
Ridderkerk.
634. H e n d r i k - I d o -A m b a c h t .
635. H e e r j a n s d a m .
636. Zwijndrecht.
637. D o r d r e c h t .
638. D u b b e l d a m .
618a. Sliedrecht (Z. v a n de M e r w e d e ) .
A.41b. HOEKSCHE WAARD.
639. 's G r a v e n d e e l .
640. Strijen.
641. M a a s d a m .
642. P u t t e r s h o e k .
643. Mijnsheerenland.
644. Heinenoord.
645. W e s t m a a s .
646. K l a a s w a a l .
647. N u m a n s d o r p .
648. Zuid-Beijerland.
649. Oud-Beijerland,
650. Nieuw-Beije r l a n d ,
651. Piershil.
652. G o u d s w a a r d .
A, 41c.VOORNE, P U T T E N E N ROZENBURG.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664
665.
666.
667.
668.

D . 4 0 .. D E L F - E N S C H I E L A N D .
Zuidholland.
Rijswijk.
Delft.
Schipluiden.
Maasland.
Maassluis.
Vlaardingen.
Schiedam.
Nootdorp«
P i j n a c k e r ( b u i t e n de N i e u w e
Polder).
456a. B e r k e l (buiten de N o o r d p o l d e r ) .
629. R o t t e r d a m ( N . v a n de M a a s , beh a l v e de v.m. g e m e e n t e H o e k v a n
Holland).
621.
622,
623.
624.
625.
626.
627.
628.
455a.

Hekelingen.
Spijkenisse.
Geervliet.
Heenvliet.
Abbenbroek.
Zuidland.
Oudenhoorn.
Nieuwenhoorn.
Nieuw-Helvoet.
Hellevoetsluis.
Rockanje.
Oostvoorne.
Brielle.
Vierpolders.
Zwartewaal.
Rozenburg.

A. 41d. OVERFLAKKJSE.
669. S t e l l e n d a m ,
670. Melissant.
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671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.

Dirksland.
Herkingen.
Sommelsdijk.
Middelharnis.
Stad aan 't Haringvliet.
Nieuwe Tonge.
Oude Tonge.
den B o m m e l .
Ooltgensplaat.

717,,
718.
719.
720.
721.
722.
723,
724.
725.
726.
727.
728.
729.

Zeeland.
A . 41e. T H O L E N E N S T . P H I L L P S LAND.
680. Tholen.
681. Oud-Vossemeer.
682. P o o r t v l i e t
Scherpenisse.
683.
684. S t . M a a r t e n s d i j k .
685. S t a v e n i s s e .
686. St. A n n a l a n d .
687.
St. Philipsland.

's Gravenpolder..,
Hoedekenskerke.
Baarland.
Ellewoutsdijk.
Oudelande.
Driewegen
Borssele.
Ovezande.
Nisse.
's H e e r e n h o e k .
's H e e r A b t s k e r k e .
Heinkenszand.
's H e e r A r e n d s k e r k e .

A 41i. W A L C H E R E N .
730. N i e u w - en St. Joosland.
731. A r n e m u i d e n .
732. Middelburg.
733, Grijpskerke.
734,
St. Laurens.
735. Veere.
736. S e r o o s k e r k e ( W . ) .
737,. Vrouwepolder..
738. Oostkapelle.
739. A a g t e k e r k e .
740. D o m b u r g .
741. W e s t k a p e l l e .
742. M e l i s k e r k e .
743.., Zoutelande,
744. B i g g e k e r k e .
745. K o u d e k e r k e .
746. Oost- en W e s t - S o u b u r g
747. R i t t h e m .
748. Vlissingen.

A. 41f. O O S T - S C H O U W E N E N DTJIVE
LAND.
688. Bruinisse,
689. Oosterland.
690. O u w e r k e r k .
691, N i e u w e r k e r k .
692. Zierikzee.
693. K e r k w e r v e ,
694. Dreischor.
695. N o o r d g o u w e .
696. Z o n n e m a i r e .
697., B r o u w e r s h a v e n .
698. Duivendijke,
699. E l k e r z e e .
700. E l l e m e e t .
701. Noordwelle.
702. H a a m s t e d e (Z. v a n de T r a m b a a n
de D a p p e r w e g en d e L a g e w e g )
703. S e r o o s k e r k e ( S . ) .

A , 41j. Z E E U W S C H - V L A A N D E R E N
(WESTELIJK DEEL).
749. B r e s k e n s ,
750. Groede.
751. Nieuwvliet.
752. C a d z a n d .
753. R e t r a n c h e m e n t .
754.
Zuidzande.
Sluis.
755
(uitgezonderd
de
756. A a r d e n b u r g
v.m. g e m e e n t e n E e d e en St. K r u i s ,
Z. v a n de P i e t e r s d i j k ) .
757. O o s t b u r g .
758. W a t e r l a n d k e r k j e .
759. Schoondijkq
760. H o o f d p l a a t .
761. Biervliet.
762. IJzendjjke..
763. Philippine.

A. 41g. N O O R D B E V E L A N D .
704. W i s s e k e r k e .
705. K o r t g e n e .
A. 41h. Z U D 3 B E V E L A N D .
706. Wolphaertsdijk.
707. Katten'dijke.
708. Goes.
709. Kloetinge.
710. Kapelle.
711. W e m e l d i n g e ,
712. Y e r s e k e .
713. R i l l a n d - B a t h .
714. W a a r d e .
715. Krabbendijke.
716. K r u i n i n g e n .

A. 41k. Z E E U W S C H - V L A A N D E R E N
(OOSTELIJK DEEL).
764. S a s v a n Gent.
765. W e s t d o r p e .

115

795. Koewacht.
775a. St. Janssteen (Z. van de weg
Axel—Hulst).
756a. Aardenburg (de v.m. gemeenten
Eede en St. Kruis, Z. van de Pieterscüjk),,

766. Axel.
767. Terneuzen.
768. Hoek.
769. Zaamslag.
770. Vogelwaarde.
771. Hontenisse.
772. Graauw en Langendam.
773. Clinge.
774. Hulst.
775. St. Janssteen (N. van de weg
Axel—Hulst).

i.nuuruurnuoui.

796.
797.
798.
776a.

Putte.
Ossendrecht.
Huybergen.
Woensdrecht (O. van de Schenkeldijk, de Nieuwe weg, de Vissersdijk en de Spoorbaan).
799. Bergen op Zoom.(
777a. Halsteren (O. van de Keerdijk, de
Bijmoerse dijk en de Heenweg).
779a. Steenbergen, c a . (Z. van de weg
Halsteren—Steenbergen, de Molenweg, de Wipstraat en de Bovendijk).
800. Wouw.
801, Roosendaal, c a .
802. Oud- en Nieuw-Gastel.
803. Oudenbosch.
804. Hoeven.
805. Rucphen.
806. Zundert.
807. Etten, o.a.
808. Rijsbergen.
787a. Made, c a . (Z van de Amer).
809. Terheijden.
810. Oosterhout.
811. Beek.
812. Breda.
813 Teteringen.
814. Nieuw-Ginneken.
815. Chaam..
816. Baarle-Nassau.
817. 's Gravenmoer.
818. Dongen.
819. Gilze, c a .
820. Alphen, c a .

Noordbrabant.
A.411.N.W. ZEEKLEIGRONDEN.
776. Woensdrecht (W. van de Schenkeldijk, de Nieuwe weg, de Vissersdijk en de Spoorbaan).
777. Halsteren (W, van de Keefdflk,
de Brjmoersedijk en de Heenweg).
778. Nieuw-Vosmeer.
779. Steenbergen, c a . CN, van de weg
Halsteren—Steenbergen, de Molenweg, de Wipstraat en de
Boomdijk).
780. Dinteloord.
781, Fijnaart.
782. Willemstad.
783. Klundert.
784. Standdaarbuiten.
785. Zevenbergen.
786. Hooge- en Lage Zwaluwe.
A. 41m. DE BIESBOSCH.
787. Made, c a . (N. van de Amer).
788. Werkendam,
324a. De Werken, c a . (Z. van de Uppelse dijk).
325a. Almkerk (W. v. de Uppelse dijk).
326. Dussen (W. van de Uppelse dijk).
G. 42. GOEREE EN WESTSCHOUWEN.
Zuidholland.
789. Ouddorp.
790. Goedereede.
Zeeland.
791« Renesse.
702a. Haamstede (N. v. de Trambaan,
de Dapperweg en de Lage weg).
792. Burgh.

B. 44. DE LANGSTRAAT.
Noordbrabant.
821. Geertruidenberg.
822. Raamsdonk.
823. Waspik,
824. Sprang-Capelle.
825. Waalwijk.
E. 45. DE MEIJERIJ.
Noordbrabant.
826. Tilburg.
827,., Loon op Zand.
828. Drunen«
829. Vlijmen.

E. 43. ZEEUWSCH-VLAAMSE EN
BRABANTSE WESTELIJKE
ZANDGRONDEN.
Zeeland.
793. Zuiddorpe.
794. Overslag.
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830.
831.
832.
833.
834
835.
836.
837.
838.
839.
840..
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847,
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
310a.
855.
856.
857.
858.
859..
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.

882
883.
884.
885,
886.
887.
888.
889.
890.
891,..
892.
893.
894.

Helvoirt.
Vught,
Esch.
Udenhout,
Haaren.
Boxtel.
Berkel, c a ,
Moergestel.
Oisterwijk.
Oirschot.
Oss.
Rosmalen,
Nuland.
Geffen.
Heesch.
Den Düngen.
Berlicum.
Heeswijk.
St. Michielsgestel.
Schrjndel.
Liempde.
St. Oedenrode.
Best,
Son, c a .
Eindhoven.
Ravenstein (Z. van de Spoorbaan
en de Weteringwal en W. van i de
Erfdijk)..
Berghem,
Nistelrode.
Dinther.
Veghel.
Erp.
Lieshout.
Beek, c a .
Aarle-Rixtel.
Nuenen, c a .
Stiphout,
Helmond
Mierlo.

895.
896.
897.
898,
899.
900.
901.

B. 47. L A N D V A N CTJYK.
Noordbrabant.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
894a.

Grave.
Beers.
Cuyk, c a .
Haps.
Oeffelt
Boxmeer.
Vierlingsbeek (O. v a n de Spoorbaan Venlo—Nijmegen).

E , 48. . NOORD-LIMBURG.
908.
909.
910.
911.
912.
913.
914.
915,
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925
926.
927.
928.
929.
93Q.

E . 4( i. B R A B A N T S E Z U I D E L I J K E E N
OOSTELIJKE Z A N D G R O N D E N .
867.
868.
869.
870.
871
872.
873.
874,
875.
876.
877.
878.
879.
880,
881.

Waalre.
Valkenswaard.
Geldrop.
Heeze.
Leende.
Scharjk.
Zeeland,
Mill, c a .
Uden.
Wanroy.
Boekei.
Oploo.
Vierlingsbeek (W. van de Spoorbaan Venlo—Nijmegen).
Gemert.
Bakel, c a .
Deurne.
Asten.
Someren.
Maarheeze.
Budet

Noordbrabant.
Goirle.
Hilvarenbeek.
Diessen.
Oostelbeers, c a .
Vessem.
H o o g e en L a g e Mierde
Reusel.
Bladel, c a .
Hoogeloon, c a .
Veldhoven
Eersel.
Bergeijk.
Luyksgestel.
Riethoven.
Westerhoven.
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Limburg.
Wanssum.
Venray,
Meerlo,
Broekhuizen.
Horst.
Sevenum.
Grubbenvorst.
Maasbree.
Helden.
Kessel.
Neer.
HaelenHeijthuizen.
Roggel
Meijel.
Nederweert.
Weert.
Stamproy.
Hunsel.
Grathem.
Baexem.
Heel, c a .
Beegden.

931
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
942.,
943.
944.
945.
946,
947.
948,
949.
950.
951.
952.
942.
954.
955.
956.
957.
958..

Arcen, c a .
Venlo.
Tegelen.
BeifeldBeesel.
Swalmen.
Maasniel
Roermond.
Herten.
Melick, c a .
Vlodrop.
Posterholt.
St. Odiliëhberg.
Montfort.
Linne.
Maasbracht.
Echt
Horn.
Thorn.
Wessem.
Stevensweert.
Ohé en Laak,.
Roosteren.
Susteren.
Grevenbicht.
Obbicht.
Bom.
Nieuwstadt.

C. 49 , ZUID-LLMBURG.
959.
960.
961.
962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
973.
974.

Limburg.
Limbricht.
Sittard.
Urmond.
Steini
Geleen.
Munstergeleen.
Jabeek.
Bingelrade.
Schinveld.
Brunssum.
Merkelbeek.
Oirsbeek.
Amstenrade.
Ubach over Worms.
Nieuwenhagen.
Engelshoven.

975.
976.
977.
978.
979.
980.
981.
982.
983.
984.
985.
986.
987.
988.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.
996.
997.
998.
999.
1000.
1001.
1002.
1003.
1004.
1005.
1006.
1007.
1008.
1009.

Kerkrade.
Schaesberg.
Heerlen.
Voerendaal.
Klimmen.
Hulsberg.
Wijnandsrade.
Nuth.
Hoensbroek.
Spaubeek.
Schinnen
Beek.
Elsloo.
Geulle.
Bunde.
Itteren.
Borgharen.
Meerssen.
Ulestraten.
Schimmert.
Berg, c a .
Valkenburg.
Wijlre.
Simpelveld.
Bocholtz.
Margraten.
Cadier, c a .
Bemelen.
Ambij.
Heer.
Gronsveld.
Eijsden.
St. Gertruid.
Mheer.
Maastricht.

C. 50.

L A N D V A N GULPEN.
Limburg.
Gulpen.
Wittern.
Vaals.
Slenaken.
Noorbeek.

1010.
1011.
1012,.
1013.
1014,

A. 51. ZUIDERZEEPOLDERS.
1015. Wieringermeerpolder.
1016. Noordoostpolder.
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