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In verschillende opzichten is het jaar 1960 voor het LandbouwEconomisch Instituut van bijzondere betekenis geweest. In de eerste
plaats wel door de benoeming van een directeur in de vacature, diewas
ontstaan door het vertrek van prof. dr. J. Horring naar Wageningen;
tevens benoemde het bestuur een adjunct-directeur. Met ingang van
1 april 1960 aanvaardde prof. dr. A. Kraal de functie van directeur van
het Landbouw-Economisch Instituut, terwijl dr. A. Maris zijn functie
van hoofd van de afdeling Streekonderzoek verwisselde met die van
adjunct-directeur.
Van bijzondere betekenis voor het LE I is ook geweest de promotie
(cum laude) van ir. J. F. van Riemsdijk op het proefschrift „Economische aspecten van het bedrijfsgroottevraagstuk als onderdeel van het
structuurprobleem in de landbouw". De benoeming tot gewoon hoogleraar indebijzondere landhuishoudkunde aan de Landbouwhogeschool
te Wageningen, die hierop volgde, had de afsluiting van prof. V a n
Riemsdijk's twaalfjarige loopbaan bij het L E I tot gevolg. Persoonlijk
heb ik prof. Van Riemsdijk vooral leren kennen in de periode dat hij
na het vertrek van prof. Horring fungeerde als directeur. Met grote
waardering denk ik terug aan dewijze waarop hij toen leiding gaf aan
het instituut en mijmet zijn jarenlange ervaring ter zijde stond.
In hetafgelopen jaar ontviel hetL E I eenzijner oprichters; op 8oktober
1960 overleed H. D. Louwes.
Jarenlang heeft de heer Louwes in woord en geschrift gewezen op de
noodzakelijkheid om in de land- en tuinbouw gebruik te maken van
modern economisch onderzoek. Hij heeft het echter bij woorden niet gelaten. Hij is het immers geweest die bij zijn landbouworganisatie een
jong econoom, drs. J. Horring, aantrok die een begin maakte met het
werk dat leidde tot deoprichting van het L E I .
De heer Louwes heeft de grote verdienste gehad, reeds vóór 1940het
belang in te zien van onafhankelijk economisch onderzoek; de wetenschappelijke grondslag van dit werk stelde hij als voorwaarde. De
consequentie van deze gedachtengang wasvoor hem debevordering van
het tot stand komen van een Landbouw-Economisch Instituut. Naast
zovele andere verdiensten heeft H. D. Louwes met deze bemoeiingen de
Nederlandse land- en tuinbouw een grote dienst bewezen. In de herinnering zal hij ook alsoprichter van het L E I blijven voortleven.
In de loop van het jaar ging ook heen ir. F. W . Honig, Directeur van
de Tuinbouw, die bij het L E I jarenlang voorzitter is geweest van de
Vaste Commissie van Advies voor de afdeling Tuinbouw. Zijn belangstelling voor het werk van het instituut, gepaard gaande met zijn kennis
van de tuinbouw, was voor de ontwikkeling van het bedrijfseconomisch
onderzoek in de tuinbouw van grote waarde. Met dankbaarheid en

respect gedenken wij de heer Honig en hetgeen hij voor het L E I heeft
kunnen doen.
In de geschiedenis van het L E I zal het jaar 1960wellicht te boek staan
als een jaar van bezinning. De afgelopen twintig jaren zijn voor het
instituut een periode geweest van onstuimige groei, een groei die zich
niet alleen gekenmerkt heeft door een sterke uitbreiding van het aantal
personen, maar evenzeer door een aanzienlijke verbreding van het werkterrein. De tijd leek daarom gekomen zich eens rustig te bezinnen op de
omvang en het werkterrein van het L E I en te overwegen of de periode
van groei niet plaats moest maken voor een tijd van consolidatie. De
steeds stijgende begroting, een onafwendbaar gevolg van uitbreiding
van het werkterrein, leidde bij het Landbouwschap tot de wens enig
inzicht te krijgen in de omvang van de werkzaamheden van het L E I op
lange termijn; deze wens heeft tot de bezinning mede de stoot gegeven.
Ten einde zich zo goed mogelijk van deze taak te kunnen kwijten, heeft
het bestuur aan de vaste commissies van advies van de verschillende afdelingen verzocht een overzicht te geven van het werkterrein en een
werkprogramma op te stellen voor de toekomst. Aan de hand van deze
werkprogramma's heeft het bestuur zich uitvoerig beraden op de taak
van het instituut. Deze taak werd tot in onderdelen nagegaan. Hierbij
werd in de eerste plaats gezocht naar doublures en naar werkzaamheden
welke in de loop van de tijd van minder betekenis waren geworden. Ook
vormen van samenwerking met andere instituten en organisaties hebben
de aandacht van het bestuur gehad.
De besprekingen zijn nog niet beëindigd, maar als voorlopige conclusie
kan wel reeds worden gezegd dat de sterke groei in het verleden niet
heeft geleid tot uitwassen; veeleer is er sprake geweest van het inhalen
van een grote achterstand van het sociaal- en bedrijfseconomisch onderzoek in de land- en tuinbouw en de visserij op het reeds in een veel
eerder stadium tot ontwikkeling gekomen technische onderzoek. De
vraag moet eerder worden gesteld of bij de huidige omvang van het L E I
deze achterstand reeds geheel is ingehaald. Alhoewel vanzelfsprekend
naar een zo bescheiden mogelijke opzet dient te worden gestreefd zal
nog moeten worden nagegaan of voor bepaalde sectoren van onderzoek
geen ontoelaatbare achterstand is ontstaan.
Ten aanzien van een geheel nieuw terrein van onderzoek, te weten: het
economische onderzoek in de bosbouw, heeft het bestuur besloten dit bij
het L E I onder te brengen. Het verzoek hiertoe werd gedaan door het
Bosschap en het Ministerie van Landbouw en Visserij. Voor deze
nieuwe sectie werd een vaste commissie van advies ingesteld onder
voorzitterschap van ir. H. W . Schenkenberg van Mierop, Directeur van
het Staatsbosbeheer. Aan het einde van het verslagjaar is de commissie
voor de eerste maal bijeen geweest.
Voorts heeft het bestuur in het verslagjaar een commissie ad hoc ingesteld om hem van advies te dienen over alle aspecten die verband houden
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met de publikaties van het L E I . Deze commissie werd als volgt samengesteld:
IR. D.J. MALTHA (voorzitter) directeur van het Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie;
MEVR. B.BAUSCH-POLAK hoofd van de afdeling Publikaties van de
Directie van de Tuinbouw;
W. VAN EYCK

hoofd van de afdeling Voorlichting van
het Landbouwschap;

MR.A.RUTGERS

redacteur bij het Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie.

Het bestuur heeft gemeend dat het voor een onderzoekinstituut, dat jaarlijks enige tientallen publikaties uitgeeft die bestemd zijn voor een grote
kring van belanghebbenden en belangstellenden, noodzakelijk is om aan
het publiceren grote aandacht te besteden. Het gebruik dat van de resultaten van onderzoekingen wordt gemaakt houdt immers nauw verband
met de wijze waarop deze resultaten worden geëtaleerd. Omvang, indeling en uiterlijk van een publikatie zijn van niet te onderschatten
invloed op de bereidheid van de lezers kennis te nemen van de inhoud.
In de loop van 1961 hoopt de commissie met haar verslag gereed te
komen.
Een voorlopige mededeling over het resultaat van het verslag in de
commissie heeft ertoe geleid dat in dit jaarverslag een inleiding werd
opgenomen van de hand van de directeur over een actueel onderwerp
dat nauw verband houdt met de werkzaamheden van het L E I . Ik meen
met de commissie dat door bijdragen van deze aard het jaarverslag meer
persoonlijkheid krijgt en ik verwacht dat hiermee tevens het werk van
het instituut wordt gediend.
Ir. C. STAF, Voorzitter.

H E T L E I - KOSTPRIJSINSTITUUT?

Als voorzitter van het Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité bepleitte H. D. Louwes in zijn jaarrede van 1939 de oprichting van ,,een
centraal documentatiebureau, waar praktisch-wetenschappelijke mannen
voor ons op grond van betrouwbaar materiaal met feiten en cijfers uitwerken wat juist en onjuist is". 1 W a t Louwes van dit bureau verwachtte spreekt uit het voorbeeld waarmee hij de noodzaak ervan illustreerde:
„De Minister ... heeft t.a.v. de richtprijzen ... te kennen gegeven ...
rekening te willen houden met de produktiekosten, de kosten van het
levensonderhoud en te willen trachten een redelijke beloning voor de
boer vast te stellen
Welnu, straks zal deze georganiseerde landbouw
concrete cijfers moeten geven voor de eventuele stijging van de produktiekosten en van de kosten van het levensonderhoud en voor de beloning
van de boer".
Een jaar later was het bureau er. Het kreeg een zeer ruime taak: het
bevorderen van de kennis van bedrijfseconomische en sociaal-economische verschijnselen en vraagstukken, betrekking hebbende op of van
betekenis zijnde voor de Nederlandse landbouw in de ruimste zin.
Na korte tijd traden de andere standsorganisaties en het Ministerie, die
evenzeer behoefte hadden aan dit soort concrete cijfers, toe als deelgenoten in het bureau, dat de naam „Stichting Landbouw-Economisch
Instituut" kreeg. Na de oorlog werd de basis van het instituut nog
breder doordat via de Stichting voor de Landbouw samenwerking werd
verkregen met de landarbeidersorganisaties en met de organisaties uit
de visserijsector. 2
Het is te begrijpen dat het instituut zich in het begin nog zeer moest beperken en ook dat het zich die eerste jaren vrijwel uitsluitend bezighield
met het onderzoek naar de kostprijzen van de voornaamste landbouwprodukten.
Tien jaar geleden: tien jaar praktijk
Prof. dr. J. Horring, vanaf de oprichting tot eind 1959 directeur van
het L E I , schreef ter gelegenheid van het tienjarig jubileum: „Het
kostprijsvraagstuk in de landbouw is dermate ingewikkeld en is zo omvangrijk dat het voor het jonge, nog onervaren instituut een gelukkige
omstandigheid is geweest, dat het weinig werd afgeleid van deze
taak". 3
1

2

3

„Redevoeringen H . D. Louwes" - aangeboden door de Groninger Maatschappij van
Landbouw, blz. 293.
Bij de tegenwoordige organisatievorm van het bedrijfsleven treden het Landbouwschap en het Visserijschap op als representanten van het bedrijfsleven. De derde
partner is het Ministerie van Landbouw en Visserij.
„Tien jaren Landbouw-Economisch Instituut" - Van Gorcum en Comp. N.V., Assen
1950, pag. 20.

Na de bevrijding werd dit anders:
,,Het algemeen economisch onderzoek werd in al de urgente economische
vraagstukken van na de oorlog betrokken, doordat de Minister van
Landbouw een beroep op het L E I deed voor zijn kabinetswerkzaamheden". 4
Van deze werkzaamheden kon de boer uiteraard geen kennis nemen.
Voor hem was het L E I het kostprijsinstituut; of soms, sterker nog, het
instituut dat de garantieprijzen voor melk, granen enz. maakte; een
opvatting, die nog niet geheel verdwenen is. Aan de zeer nauwe samenwerking op algemeen economisch gebied tussen de Minister van Landbouw en het L E I kwam ultimo 1948 een einde, omdat het wenselijk
bleek zelfs de schijn te vermijden dat het L E I door dit nauwe contact
aan objectiviteit zou verliezen. Het algemeen economisch onderzoek
oriënteerde zich in andere richtingen.
Dat het L E I zich in die tijd reeds bepaaldelijk niet tot het berekenen
van kostprijzen en rentabiliteitsonderzoekingen op het gebied van
landbouw, tuinbouw en visserij beperkte, komt ook duidelijk tot uiting in
de snelle ontplooiing van de eerst na de oorlog opgerichte afdeling
Streekonderzoek.
In ruimer verband
Van het begin af aan heeft deze afdeling zich gericht op de economische
en sociale aspecten van de agrarische structuur. Na de oorlog werd het
steeds duidelijker dat in de ontwikkelingsfase, waarin de landbouw in
Nederland zich bevond, een verdere verhoging van de arbeidsproduktiviteit in de eerste plaats gezocht moest worden in een vermindering van
het aantal arbeidskrachten. En aangezien de dichtheid van de arbeidsbezetting niet op zichzelf staat maar nauw verband houdt met andere
elementen van de agrarische structuur, werd het onderzoek geconcentreerd op de structurele vraagstukken in de landbouw.
In diverse publikaties is over de agrarische structuur gerapporteerd. De
belangrijkste zijn: de rapporten over het kleine-boerenvraagstuk, de
onderzoekingen naar de land- en tuinarbeiders, het rapport over de beroepskeuze en het onderwijs van boeren- en tuinderszoons, de werkgelegenheidsonderzoekingen, de diverse rapporten voor de Cultuurtechnische Dienst en de Landbouwvoorlichtingsraad, de regionale en
provinciale welvaarts- en welzijnsonderzoekingen voor verschillende
instellingen (vaak in samenwerking met andere instituten) en tot slot de
onderzoekingen naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de tuinbouw
in enkele gebieden. Deze onderzoekingen worden veelal verricht in
nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, de consulenten van het
Ministerie van Landbouw en Visserij en provinciale diensten en instituten. 5
* Op. cit. pag. 24.
r>
Zie blz. 24 voor een verslag van de werkzaamheden van de afdeling in 1960 en
blz. 53 voor de in dat jaar gereedgekomen publikaties.
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„Vooral het rapport over het omvangrijke onderzoek naar het kleineboerenvraagstuk op de zandgronden heeft het nut van het regionale
onderzoek in de landbouw duidelijk bewezen", schreef Horring reeds in
1950.6 Het derde rapport over het kleine-boerenvraagstuk kwam dit
jaar gereed. 7 Het genoot een welverdiende belangstelling. Toch zijn
deze werkzaamheden van het L E I bij het bedrijfsleven minder bekend.
Nieuwe wegen
Hetzelfde geldt voor de vele bedrijfseconomische studies van land- en
tuinbouw en visserij die niet op de kostprijzen van produkten betrekking hebben. W a t het L E I de laatste jaren op dit gebied verricht heeft
— hierbij is in het bijzonder te denken aan de introductie en uitbouw
van de lineaire programmeringsmethode als begrotingstechniek en de
factoranalyse als analytisch hulpmiddel — ontmoet internationale belangstelling. Ook deze publikaties trekken in de eerste plaats de aandacht van voorlichters, beleidsinstellingen, onderwijskrachten in landen tuinbouw, de instituten voor technisch onderzoek en van de wetenschap. 8
De betekenis van dit soort studies moet niet worden onderschat. Het
nut ervan voor de werkers in de landbouw, tuinbouw en visserij is echter
grotendeels indirect. Het bereikt hen voornamelijk via technische instituten, voorlichtingsdiensten en onderwijs enerzijds en via het landbouwbeleid in ruime zin anderzijds. Vaak zijn bij deze onderzoekingen
ook boeren, tuinders, vissers, —werkgevers en werknemers — betrokken; maar het zijn er relatief weinig. Rentabiliteitsoverzichten en kostprijsrapporten op het gebied van de visserij, tuinbouw, akkerbouw, veehouderij, pluimvee- en varkenshouderij, dat zijn L E I -publikaties waarvoor de practici uit het bedrijfsleven wèl directe belangstelling hebben.
Zeer duidelijk blijkt dit bijvoorbeeld uit de grote interesse waarmede de
boeren de gesprekken in de organisaties en de Kamers der Volksvertegenwoordiging over de kostprijzen en het garantiebeleid volgen; elk
jaar weer. Ook dit verslagjaar was de belangstelling weer groot; en
niet alleen van agrarische zijde.
Oude problemen
Vooral om kostprijzen voor het prijsbeleid in de landbouw te berekenen
werd het L E I opgericht. Voor het beleid in de tuinbouw en de visserij
werd eveneens het L E I de instantie die, in de eerste plaats met kostprijs- en rentabiliteitsberekeningen, inzicht moest verschaffen. Bij de
8

Op. cit.blz. 26.
A. Maris en R. Rijneveld: „Het kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden" LE I-rapport No.347.
8
Zie de desbetreffende verslagen der afdelingen en de lijsten van publikaties op
blz. 28-36 en 54-58 .
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visserij en de tuinbouw is de behoefte van de beleidsinstellingen stellig
niet verminderd, maar toch nog steeds minder dringend dan bij de landbouw. Gezien de oude en nog altijd belangrijke, zij het niet meer overheersende plaats die het werk ten behoeve van het garantiebeleid bij het
L E I inneemt, wil ik daarop dan ook in deze eerste inleiding de aandacht
concentreren.
In 1959 had de Minister voor Landbouw en Visserij doen weten, welke
bezwaren hij ertegen had de op basis van het L E I-onderzoek berekende
kostprijzen als grondslag voor zijn garantiebeleid te aanvaarden. Deze
bezwaren hebben geleid tot een herziening van de uitgangspunten voor
de kostprijsberekeningen in overeenstemming met het daarover uitgebrachte advies van een commissie, waarin het Ministerie van Landbouw
en Visserij, het Landbouwschap en het L E I vertegenwoordigd waren.
Welke veranderingen zou de toepassing van de herziening der uitgangspunten in de kostprijzen brengen? W a t zou het effect zijn van de eis,
dat —terwille van de coördinatie van garantie- en loonbeleid —de kostprijsberekeningen 1960/61 afgestemd dienen te zijn op het te verwachten
produktiviteitspeil 1960/61 met het daarbij behorende loonpeil? Zou
het kostenverlagend effect van de technische vooruitgang groter of
kleiner zijn dan het kostenverhogend gevolg van de prijsstijgingen in
het algemeen en het loonniveau in het bijzonder? Het waren vragen
waarop zowel de overheid als het bedrijfsleven het antwoord met spanning tegemoet zagen.
Voor de voornaamste produkten kwamen de landelijke gemiddelden
van de kostprijzen die op grond van de L E I-calculaties konden worden
berekend lager uit dan die van het voorgaande jaar.
Vooral de akkerbouwers in het zeekleigebied zullen dit niet hebben
verwacht. Mede door de uitzonderlijke regenval in de tweede helft van
1960 was de stemming in mineur op het ogenblik dat de nieuwe voorcalculaties het licht zagen.
Uitvoerig en kritisch is het rapport „Kosten en opbrengsten in de landbouw per bedrijf en per produkt — Voorcalculatie 1960/1961" bekeken;
met zijn begroting van rentabiliteit van de verschillende bedrijfstypen en
van de kostprijzen per produkt vormt het immers de grondslag voor het
garantiebeleid.
Voor het Landbouw-Economisch Instituut is het verheugend dat het
de jaarlijkse toets op dit deel van zijn werk ook onder de omstandigheden van 1960 goed heeft doorstaan. Met grote dankbaarheid denk ik
in dit verband aan hetgeen de landbouwpers door het opnemen van vaak
voortreffelijke bijdragen heeft gedaan tot beter begrip voor de kostprijsberekeningen, zoals die door het L E I worden verricht. Dat ook de voorcalculaties 1960/61 van het L E I geaccepteerd zijn, betekent echter niet,
dat het instituut met instemming van alle boeren met dit werk kan
doorgaan.
Er zijn agrarische voormannen die gezien het gebruik dat de Minister
van de L E I -berekeningen had gemaakt, zich openlijk afvroegen of het
12

niet beter voor de boeren zou zijn als het L E I zijn werkzaamheden te
dezer zake beëindigde. Of dit gewenst zou zijn voor de boeren ligt buiten
de beoordelingsbevoegdheid van het L E L W e l kan het L E I meewerken aan het verschaffen van enig materiaal, dat van nut kan zijn bij
het innemen van een standpunt.
De boeken open
Het L E I verzorgde op 1 februari 1961 de administraties van 2678
boerenbedrijven (dus exclusief de administraties van tuinders- en
vissersbedrijven ).
459 hiervan worden verzorgd op speciaal verzoek en op kosten van de
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, technische onderzoekinstituten e.d.
(zgn. betaalde opdrachten). In verschillende gevallen heeft het L E I
de uitkomsten dezer boekhoudingen ook voor eigen studie kunnen gebruiken.
2219 boerenbedrijven worden voor rekening van het L E I geadministreerd.
213 hiervan zijn gekozen in verband met speciale bedrijfseconomische
studies (bedrijfsoppervlaktevraagstukken, onderzoekingen naar de economische aspecten van beregeningsinstallaties, voeder- en weidebouw.
veevoeding, torensilo's, arbeidsverbruik).
De 2006 overblijvende boekhoudingen zijn gebruikt voor:
Ie. de kostprijsrapporten ten behoeve van het garantiebeleid;
2e. het rentabiliteitsonderzoek dat een inzicht geeft in de behaalde bedrijfsresultaten, niet alleen op de bedrijven waarvan de administraties voor de kostprijsrapporten zijn gebruikt, maar ook op bedrijven van kleiner areaal en in andere streken; en
3e. voor de voorbereiding van het onderzoek naar de mogelijkheden
langs de weg van bedrijfseconomische studies tot een beoordeling
van het pachtbeleid te komen.
Om misverstand te voorkomen zij hier reeds opgemerkt, dat behalve voor de bovengenoemde drie doeleinden de boekhoudingen
ook voor andere doeleinden worden gebruikt. Daarop kom ik
straks terug.
Vaak is het mogelijk de boekhouding van één bedrijf aan alle zojuist
genoemde doeleinden (kostprijs-, rentabiliteits- en pachtonderzoek)
dienstbaar te maken; kan dit niet voor alle doeleinden dan blijkt het vaak
voor twee mogelijk.
Het gevolg van het feit dat een boekhouding veelal voor verschillende
doeleinden wordt gebruikt is dat het totale aantal der te administreren
bedrijven beduidend kleiner is dan de som van het aantal boekhoudingen, waarover men voor elk der afzonderlijke categorieën van onderzoek moet beschikken. Tabel 1 laat dit duidelijk zien.
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MINIMAAL BENODIGD AANTAL ADMINISTRATIES T.B.V. DOOR MINISTERIE VAN
LANDBOUW EN VISSERIJ EN LANDBOUWSCHAP GEWENST ONDERZOEK
TABEL 1
,
Weide- Gemengde Pluimvee' Varkens- — .
bouwL j ••
ï. j ••
i_ j ••
Totaal
, ,
bedrilven bedrilven bedrilven
bedrilven
J
bedrijven

Alle doeleinden gezamenlijk (w.o.
bedrijfseconomische studies)
Voor kostprijsrapporten
Voor rentabiliteitsonderzoekingen
Voor pachtonderzoek

420
210
300
420

510
240
270
510

750
180
570
630

150
150
—

115
115
—

,—

.—

1945*)

895
1140
1560

* Dit totaal van 1945 bedrijven ligt iets lager dan het hiervoor genoemde aantal van
2006 bedrijven, die thans in administratie zijn. Het verschil is veroorzaakt doordat
het overzicht het programma voor de komende jaren voorstelt en 2006 de werkelijkheid per 1 februari jl. weergeeft.

De „som der afzonderlijke categorieën" zou 895-f- 1140 -|- 1560 = 3595
zijn. Nu de drie categorieën met zoveel mogelijk dezelfde boekhoudingen worden onderzocht, kan met bijna de helft minder boekhoudingen
worden volstaan.
Zou om welke reden dan ook geen behoefte meer bestaan aan de bekende rapporten van het L E I over de kostprijzen ten behoeve van het
garantiebeleid, dan heeft het geen zin deze nog te maken. Dat is
duidelijk. Het laten vervallen van de kostprijsberekeningen zou de
functie van het L E Ials onderzoekingsinstituut voor de landbouw echter
niet wezenlijk aantasten; hiervóór is reeds aangegeven en hierna zal nog
duidelijker worden dat de andere onderzoekingen van relatief veel grotere betekenis in het L E I zijn dan de kostprijsonderzoekingen ten
behoeve van het garantiebeleid.
Ook is van het nalaten van de gebruikelijke voorcalculaties ten behoeve
van het garantiebeleid bijna geen kostenbesparing te verwachten. Zoals
uit vorenstaande tabelblijkt wordt nl. door de eisen die het andere onderzoekingswerk stelt, geen enkele administratie overbodig; slechts het
samenstellen van de kostprijsrapporten vervalt.
De ongeveer 2700 boekhoudingen die het L E I thans verzorgt voor
over het gehele land verspreide boerderijen van velerlei grootte en verschillend type, geven de betrokken boeren een breed en goed inzicht in
het bedrijfsgebeuren op hun eigen bedrijf en hun en de consulenten van
de voorlichtingsdienst een prachtige basis voor bedrijfsstudie en
-voorlichting in de consulentschappen. 9
9
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Zie bijvoorbeeld J. W . Bikker: „Het weidebedrijf in guldens en getallen" - „Bedrijfsvoorlichting", maart 1961.
J. H. Bisperink: „ W a t leerden ons de L E I-bedrijven?" Uitg. Rijkslandbouwconsulentschap voor de Veluwe, Arnhem.
J. Boerstra: „Arbeidsprestatie en bedrijfsvoering; kleiweidebedrijven Z . W . Friesland", 1958/1959 - „Gestencilde Mededelingen 2010", Rijkslandbouwconsulentschap, Sneek.

Hoogstens 5 jaar duurt de L E I -administratie. Zo zijn in de loop der
jaren vele duizenden boeren bekend gemaakt met de bedrijfseconomische
administratie. Velen hunner hebben deze wijze van vastlegging van het
bedrijfsgebeuren zozeer leren waarderen, dat zij, na afloop van de
termijn gedurende welkehet L E I hun bedrijfseconomische boekhouding
verzorgde, er voor eigen rekening met hulp van een boekhoudbureau
mee zijn doorgegaan.
Als laatste en zeer belangrijke betekenis van deze boekhoudingen noem
ik het gebruik dat ervan gemaakt wordt ten behoeve van de bedrijfseconomische studies. De voornaamste publikaties op dit gebied verschijnen in de serie „Bedrijfseconomische Mededelingen". Bovendien
komt de kennis die het L E I heeft van de bedrijfseconomische problemen op de boerderij tot uiting in de commissies, waarin de betrokken
deskundigen zitting hebben. 10
Om praktisch bruikbare resultaten te kunnen opleveren is grote kennis
van de bedrijfseconomische problemen en de kwantitatieve verhoudingen, zoals die in de werkelijkheid voorkomen, onmisbaar. De boekhoudingen die het L E I bijhoudt in verband met garantie- en pachtbeleid, rentabiliteitsonderzoek en om andere redenen, leveren materiaal
zonder hetwelk het bedrijfseconomische onderzoek onuitvoerbaar zou
zijn. Ook zouden delen van het economisch sociografisch- en van het
algemeen economisch onderzoek aan de oppervlakte moeten blijven.
De kosten van de kostprijs
In de vorige paragraaf is gepoogd duidelijk te maken dat met het doen
vervallen van de kostprijsrapporten ten behoeve van het garantiebeleid
vrijwel geen kostenbesparingen te bereiken zijn, omdat het aantal bedrijven waarvan men gegevens gebruiken wil niet inkrimpt. Voor een
goed begrip van de betrekkelijke betekenis van de werkzaamheden voor
de vóór- en de nacalculaties en voor het bedrijfseconomisch onderzoek
in de landbouw lijkt het mij nuttig eerst een benaderend overzicht te
geven van de kostenverdeling over de verschillende afdelingen.
Uit tabel 2 blijkt dat bijna 47 % van de L E I -uitgaven in 1960 zijn toe
te rekenen aan de afdeling B.E.O.-Landbouw. Een specificatie van het
totaal der uitgaven ten laste van deze afdeling wordt gegeven op blz. 17.
Hieruit blijkt dat het bijhouden van de 2006 administraties voor kostprijs-, rentabiliteits- en pachtonderzoek aan personeelskosten (salarissen
-f- sociale lasten) ƒ385.390,— heeft gekost. Herhaald zij dat de gegevens dezer 2006 bedrijven ook aan het bedrijfseconomisch onderzoek
worden dienstbaar gemaakt. Voor de kostprijsrapporten alleen zouden
volgens het overzicht op blz. 14 minimaal 895 bedrijven in administratie
10

Zie blz.48van ditverslag.
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KOSTEN VAN DE VERSCHILLENDE AFDELINGEN IN 1960 EN DE
FINANCIERING

gld.

gld.
1. Algemeen Economise!'
Onderzoek . .
2. Streekonderzoek
3. Tuinbouw . .
4. Visserij . . .
5. Statistiek . .
6. Bedrijfseconomisch
Onderzoek Landbouw .

98.000
544.000
562.000
188.000
232.000
1.439.000

1. Subsidie Min. van
Landbouw en Visserij . . 1.421.000
2. Landbouwschap . . . .
1.327.000
3. Visserijschap
94.000
4. Betaalde opdrachten:
a. Min. van Landbouw en
Visserij
1. Cultuurt.
Dienst . .
76.000
2. Dir. Akkeren Weidebouw . .
28.000
3. Overige
29.000
b. Andere opdrachten
Overige baten . .

Totaal

. . 3.063.000*)

133.000
66.000
22.000

Totaal . 3.063.000

De kosten per afdeling die in 1960 ten laste van de subsidie kwamen zijn vermeld
op blz. 43.

genomen moeten worden. Bij evenredige kosten per bedrijf komt dus
maximaal ten laste van de kostprijsbedrijven
^ - X ƒ385.390 = ƒ 171.946,—.
2006
Naast dit bedrag aan directe personeelskosten voor het bijhouden van de
boekhoudingen staat ƒ43.590,— voor directe personeelskosten van de
sectie „calculatie", die zich vrijwel uitsluitend bezighoudt met het opstellen van de bekende rapporten over de voor- en nacalculaties.
Ook hangt het grootste deel van de directe personeelskosten „verslaggeving" ad ƒ68.540,— nauw samen met het verzorgen van de administraties. Indien de boeren van de zogenaamde „L E I -bedrijven" niet
elk jaar een overzicht zouden krijgen van de voornaamste kengetallen
van hun eigen bedrijf en die van hun collega's in dezelfde groep, zou
het aantal boeren dat tot medewerking bereid is, hoogst waarschijnlijk
te gering zijn om een goede documentatie te kunnen opzetten.
De overige kostengroepen houden geen of geen direct verband met het
garantiebeleid of zijn zo heterogeen, dat splitsing naar het doel waarvoor
zij gemaakt zijn niet goed mogelijk is.
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SPECIFICATIE VAN DE UITGAVEN VAN DE AFDELING B.E.O.LANDBOUW

TABEL 3

Bedrijven voor

.
D
Bedrijfstypen

kostprijsonderzoek,
rentabiÜteitsonderzoek,
uitsluitend
bedrijfseconomisch
Totaal
pachtonderzoek,
bedrijfseconomisch
onderzoek als betaalde aantal
„
, , -r
•i
J
i •i
\
I U
. J •
bosten
bedrijfseconomisch
onderzoek (algemeen)
opdracht
bedrij'
onderzoek (algemeen)
ven
.
aantal

directe
.
directe
,
..
aantal
aantal
personeelskosten
personeelskosten

directe
,,
personeelskosten

Akkerbouw9ld9Id9Idbedrijven . . . . 364 102.820,—
5
1.410,—
33
9.320,—
Gemengde
bedrijven op klei en
loss
158 4 2 . 7 2 0 , 4
1.080,118 31.900,—
Gemengde
bedrijven op zand . 510 9 1 . 9 3 0 , - 52
9.370,—
223 40.200,—
Weidebedrijven . . 565 8 8 . 5 2 0 , - 114 17.860,—
52
8.150,Pluimveebedrijven . 284 18.710,- 38
2.500,—
33
5.230,—
Varkensbedrijven . 125 40.690,— —
—
—
—
Directe
personeelskosten
boekhoudingen . . 2.006 385.390,— 213

32.220,—

459

402

280

9ld113.550,—

75.700,-

785 141.500,731 114.530,355 2 6 . 4 4 0 , 125 40.690,—

94.800,— 2.678

512.410,—

Directe personeelskosten „verslaggeving" (standaardoverzichten voor
boeren, consulenten, P.A.W.) .
.
.
.
.
.
.
.
68.540,—
Directe personeelskosten „tijdschrijving" ten behoeve van arbeidsonderzoek .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
45.270,—
Directe personeelskosten „calculatie" ten behoeve van vóór- en nacalculatie kostprijsrapporten
.
.
.
.
.
.
.
.
43.590,—
Directe personeelskosten „bedrijfseconomisch onderzoek" .
.
. 314.220,—
Directe personeelskosten toegerekend van andere afdelingen (typeen stencilkamer etc.)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
58.090,—
Algemene personeelskosten afdeling B.E.O.-Landbouw .
.
. 83.850,^—
Reis- en verblijfkosten
.
.
.
.
.
.
.
.
.
60.460,—
Drukwerk
33.540,—
Overige directe afdelingskosten, geen personeel
.
.
.
.
6.870,—
Opslag indirecte personeels- en materiaalkosten
.
.
.
. 212.160,—
Totale kosten vande afdeling B.E.O.-Landbouw over 1960 .

. 1.439.000,—

Van invloed
Tot slot van deze beschouwing over dewerkzaamheden vanhet L E I
op hetgebied van dekostprijzen indelandbouw, wil iknog eenenkel
woord wijden aande vraag of het L E I invloed heeft ophet niveau
van de garantieprijzen.
Formeel gesproken is de vraag snel beantwoord: ,,Geen enkele invloed".
Het L E I begroot opeenaantal bedrijven in een gegeven gebied de
kostprijzen waartegen onder normale produktieomstandigheden de onder het garantiebeleid vallende produkten zullen worden voortgebracht.
Formeel noch informeel heeft het L E I bemoeienis met de vraag op welk
17

niveau de garantieprijzen zullen worden vastgesteld en voor welk kwantum produkt ze zullen gelden.
W a t de beleidsorganen doen met de gebiedsgemiddelden die het L E I
gevonden heeft — of zij er wel of niet een landelijk gemiddelde van
maken, of het landelijk gemiddelde een gewogen of ongewogen gemiddelde is, of men precies dat gemiddelde dan wel een hogere of een lagere
prijs wil garanderen, of de garantie zal gelden voor de gehele produktie
dan welvoor slechts een deel daarvan — dat alles gaat het L E I voorbij.
Het is juist dat het L E I geen enkele invloed uitoefent op het garantiebeleid nadat het de kostprijzen heeft bepaald. Maar omdat aangenomen
mag worden dat ,,onder overigens gelijkblijvende omstandigheden" de
garantieprijzen hoger zullen uitvallen als het L E I tot hogere kostprijzen komt, heeft het L E I , voor zover het invloed heeft op de uitkomst van de kostprijscalculaties, ook invloed op het niveau van de
garantieprijzen.
Zojuist schreef ik „...voor zover het invloed heeft op de uitkomst van
de kostprijscalculaties...". Dit doet de vraag rijzen: Kan het L E I enige
invloed uitoefenen, maakt het van die mogelijkheid gebruik en, zo ja, in
hoeverre?
Het L E I is geen elektronische rekenmachine, die zonder enig eigen
denkwerk en kritisch oordeel op perfecte wijze en razend snel een rekenkundig logische opdracht uitvoert.
W e l bepalen de beleidsinstellingen de voornaamste criteria die gehanteerd zullen moeten worden bij de bedrijfskeuze, stellen zij vast in
welke districten deze bedrijven gekozen moeten worden en geven zij in
beginsel aan tegen welke prijs kostenfactoren als de eigen arbeid van
deboer e.d. in de kostprijsberekening moeten worden opgenomen.
Indien de beleidsinstellingen criteria zouden willen aanleggen waartegen het L E I uit wetenschappelijk oogpunt bezwaar zou hebben,
zou het L E I ze niet accepteren. In de praktijk komt dit niet voor, omdat
van tevoren overleg plaats heeft totdat ten aanzien van de hoofdzaken
overeenstemming is bereikt. Het betekent echter dat het L E I meedoet
bij het opstellen van de uitgangspunten voor de kostprijsberekeningen.
Z o ook doet het L E I mee bij het beantwoorden van de vraag welke
bedrijven in een bepaald district voldoen aan de voorwaarden om als
„kostprijsbedrijf" te kunnen dienen. Zijn er meer bruikbare bedrijven in
het gebied dan het L E I nodig heeft, dan bepaalt het L E I welke kunnen meedoen of niet.
Het L E I bepaalt in hoge mate zelfstandig de wijze waarop de totale
kosten over de diverse produkten worden verdeeld. Bij de voorcalculatie
doet het L E I een uitspraak over de toekomstige kosten en toekomstige
opbrengsten. Ook al heeft het L E I tot taak deze opbrengsten en kosten
te schatten voor „normale omstandigheden", er blijft een min of meer
arbitrair element in zijn beslissing en dit is des te groter naarmate de
ervaringen waaruit „normaal" is af te leiden kleiner zijn.
Z o zijn er velerlei momenten waarop het L E I invloed kan hebben en
1!

het vaak ook heeft op de hoogte van de kostprijzen. Dat is nu eenmaal
onvermijdelijk. V a n principieel belang is dat het L E I nimmer zijn invloed gebruikt om de kostprijs „omhoog" of „omlaag" te krijgen.
Welke kostensoorten in de berekeningen betrokken moeten worden en
hoe bepaalde kostenelementen gewaardeerd moeten worden is niet altijd
evident. In twijfelgevallen pleegt het L E I overleg met de beleidsinstellingen en laat de beslissing dan gaarne afhangen van de overeenstemming tussen Landbouwschap en Ministerie. Toch blijven er daarnaast altijd mogelijkheden waarbij het L E I enigszins „omhoog" of
„omlaag" zou kunnen; een marge die bij de voorcalculatie groter is dan
bij de nacalculatie. Als voorbeelden noem ik het te verwachten krachtvoerverbruik, het in te calculeren rentepercentage,hetverbruikvan kunstmest en de kg-opbrengsten. Juist op dit gebied toetst het L E I zijn inzichten gaarne aan het oordeel van de praktijkdeskundigen die uitgenodigd worden deel uit te maken van de zogenaamde toetsingscommissies. Indien de mening van de desbetreffende commissie afwijkt van
die van het L E I , wordt zulks in het rapport vermeld.
Een groot verschil tussen de voor- en nacalculatie van de kostprijzen
van een bepaald produkt voor één bepaald jaar kan gemakkelijk voorkomen. Deze denkbare mogelijkheid is meermalen werkelijkheid geweest. Zou echter de voorcalculatie van het L E I steeds hogere uitkomsten geven dan de nacalculatie, dan was er sprake van een systematisch
verschil, dat een aanwijzing zou kunnen zijn voor een belangrijke fout.
Hetzelfde geldt indien de voorcalculatie steeds lager zou zijn. V a n redelijke voorcalculaties mag worden verwacht dat in de loop der jaren het
gemiddelde van de begrote kostprijzen de tendentie heeft steeds dichter
bij het gemiddelde van de gerealiseerde kostprijzen te komen.
Uitkomst
Of de voorcalculaties van het L E I aan deze eis voldoen is na te gaan
als er voldoende nacalculaties ter beschikking staan om een vergelijking
mogelijk te maken.Voor melk van weidebedrijven is dat het geval. Hierop kom ik nog terug.
Voor de akkerbouwbedrijven worden wel voor- maar geen nacalculaties
opgesteld van de afzonderlijke gewassen, slechts voor het gehele bedrijf zijn nacalculaties beschikbaar.
Sedert oogst 1957 worden voor de akkerbouwgebieden ook voorcalculaties van de resultaten van het gehele bedrijf opgesteld. Deze laatste
zijn wat de kosten en de kg-opbrengsten betreft gebaseerd op de
voorcalculaties van de verschillende gewassen. De opbrengstprijzen zijn
hoofdzakelijk ontleend aan de opbrengstprijzen per produkt van de
voorafgaande oogst.
In tabel 4 zijn de uitkomsten van de voor- en nacalculaties van akkerbouwbedrijven over de laatste drie oogstjaren opgenomen.
Hoewel de verschillen tussen de verhoudingscijfers van de voor- en na19

BEDRIJFSRESULTATEN VAN AKKERBOUWBEDRIJVEN

(Kosten per ha volgens nacalculatie 1957-59 = 100)
Kosten per ha
Gebieden

voorcalculatic

nacalculatie

voorcalculatie

1957-59

1957-59

1957-59

1957.59

Noordelijke bouwstreek . .
Zuidwestelijk kleigebied
Alle gebieden
Verhoudingscijfers

Opbrengsten per ha cultuurgrond

cultuurgrond

nacalculatie

gld
1547,1287,1560,1534,-

gld
1550,1338,1605,1536,—

gld
1632,1357,—
1882,—
1741,—

gld
1660,1342,1710,1568,-

1482,—

1507,—

1653,—

1570,-

100

. . .

102

111

106

calculatie voor een periode van slechts drie jaar met sterke fluctuaties
in de geldopbrengsten niet zeer groot zijn, laat de vergelijking geen
goed gefundeerd oordeel toe over de vraag of het kosten- en opbrengstenniveau voldoende wordt benaderd. Het aantal jaren dat in deze
vergelijking is opgenomen is daartoe te gering. W e l lijkt het erop dat
de begroting van de kosten per gebied dichter dewerkelijkheid benadert
dan die van de opbrengsten. Dit is ook bijna niet anders te verwachten,
aangezien de fluctuaties in de kosten aanmerkelijk geringer zijn dan
die in de opbrengsten. Dit wordt geïllustreerd in grafiek 1.
Ook voor de gemengde bedrijven worden geen systematische naKOSTEN EN OPBRENGSTEN VOLGENS DE NACALCULATIES OP
AKKERBOUWBEDRIJVEN IN H E T NOORDELIJK KLEIGEBIED

GRAFIEK 1

(Opbrengsten in 1951/52 t/m 1959/60 = 100)
« - — — = opbrengsten
- — ——
' = kosten

1951152
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calculaties vande kostprijzen perprodukt gemaakt. Hetzouzeer tijdrovend en kostbaar worden, dittenbehoeve van deze beschouwing te
doen.
Voor de weidebedrijven worden weljaarlijks naast de voorcalculaties
ook nacalculaties voor dekostprijs van demelk opgesteld.
In grafiek 2 zijn de resultaten van een vergelijking over acht jaren tussen
voor- ennacalculaties vandeproduktiekosten vanmelk op de weidebedrijven, die voor hetprijsbeleid eenmaatstaf zijn, weergegeven.
De gemiddelde kostprijs, dieuitdenacalculaties op deze L E I -bedrijven over de periode 1952/53 t/m 1959/60 berekend konworden,is
op 100 gesteld. Indeloop der jaren fluctueren denacalculaties onder
invloed van gunstige enongunstige produktie-omstandigheden. In het
jaar 1954/55 b.v.waren deomstandigheden ende prijsverhoudingen
waaronder werd geproduceerd zoongunstig, dat hierdoor een zeer sterke
stijging vande nacalculatorische kostprijs werd veroorzaakt. Devoorcalculaties echter gelden voor normale omstandigheden en vertonen
daarom eengelijkmatiger verloop.
Doordat erbij hetopstellen vandevergelijking voor gezorgd is dat
wijzigingen indeuitgangspunten voor de kostprijsberekeningen de onderlinge vergelijkbaarheid tussen het kostprijsniveau vande afzonderKOSTPRIJZEN VAN MELK IN VERHOUDINGSCIJFERS
OP WEIDEBEDRIJVEN
(Nacalculaties 1952/53 t/m 1959/60

GRAFIEK2
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lijke jaren niet zouden verstoren, geeft de grafiek tevens een aardige
indruk van de trend in de ontwikkeling van de kostprijzen gedurende de
laatste acht jaren.
Voor zover zulks uit de grafiek mag worden afgeleid is inderdaad aan
de eis, dat in de loop der jaren de gemiddelden van de voor- en nacalculaties elkaar zullen benaderen, op redelijke wijze voldaan; het verschil tussen de gemiddelden van de voor- en nacalculaties over de gehele periode gezien blijkt niet meer dan 1 % te zijn.
Helaas mag hieruit alleen maar de conclusie worden getrokken dat er
geen systematische afwijking is te constateren tussen voor- en nacalculatie. De mogelijkheid om kritiek te hebben op de kostensoorten en de
hoogte van de kosten die in de berekening zijn opgenomen blijft aanwezig. Gelukkig mag dit nog in ons land; het is zelfs een onmisbare
factor in demaatschappijvorm die het overgrote deel van ons volk wenst.
Tegen deze achtergrond behoeft het L E I ook als objectief wetenschappelijk instituut niet elke arbitraire beslissing te mijden. W e l heeft het de
plicht te dezer zake zo uitvoerig mogelijk te laten zien wat het heeft gedaan en hoe het zijn taak heeft verricht.
Arbitraire beslissingen wekken bij velen de indruk iets onbillijks in zich
te hebben. Voor zover het L E I daar niet aan voorbij kan gaan, neemt
het daarvoor de verantwoordelijkheid in het besef dat een schijn van
willekeur niet altijd vermijdbaar is en niet in strijd behoeft te komen met
het rechtsgevoel, mits „zonder aanzien des persoons" wordt gehandeld.
W a t dit laatste betreft geldt nog steeds het devies dat Louwes in zijn
goede wensen aan het jonge instituut v e r w e r k t e n : „Waarheid,
objectieve waarheid zoeken en niets anders — en dit doen voor d'uitkomst willig blind".
Prof. Dr. A. KRAAL, Directeur.

11

„Redevoeringen H. D. Louwes" - aangeboden door de Groninger Maatschappij van
Landbouw, blz. 321.
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DE WERKZAAMHEDEN OP DE VERSCHILLENDE AFDELINGEN
AFDELING ALGEMEEN ECONOMISCH ONDERZOEK

In het voorjaar van 1960 verscheen een rapport, tevens dissertatie, van
de hand van het toenmalige hoofd van de afdeling, ir. }.F.van Riemsdijk,
over het verband tussen de bedrijfsgrootte en de rentabiliteit van landbouwbedrijven. Deze studie was toegespitst op het bedrijfsgrootteaspect
bij weidebedrijven. Ook aan de algemene economische aspecten van het
vraagstuk werd aandacht geschonken.
In vervolg op een vroeger verricht onderzoek naar het melk- en zuivelbeleid in enkele zuivelimporterende landen werd dit jaar het beleid in
enkele zuivelexportlanden (Nederland, Denemarken, Australië en
Nieuw-Zeeland) bestudeerd. Een conceptpublikatie hierover kwam gereed.
Aan de Commissie Kapitaalsonderzoek Noordbrabant, ingesteld door
het Provinciaal Onderzoekcentrum voor de Landbouw in Noordbrabant, werden op verzoek financiële gegevens verstrekt over een
groep bedrijven in genoemde provincie. Een gedeelte van het basismateriaal dat heeft gediend voor het in 1959 gereedgekomen landelijke
onderzoek naar de financiële positie in de landbouw, moest daartoe
opnieuw worden bewerkt.
Evenals vorige jaren is ten behoeve van het „Verslag over de Landbouw in Nederland", uitgegeven door het Ministerie van Landbouw en
Visserij, een paragraaf verzorgd over de ontwikkeling van het landbouwkrediet.
Veel aandacht is besteed aan een factoranalytisch onderzoek naar de
onderlinge relaties tussen enerzijds het beschikbare nationale inkomen
en de loonsomindex en anderzijds de prijzen en het verbruik van rundvlees, kalfsvlees, schapevlees, paardevlees, varkensvlees en spek.
Blijkens de resultaten van een voorlopige studie, waarover in de
„Economist" zal worden gepubliceerd, zijn meer factoren van belang
dan aanvankelijk was verondersteld. Daarom wordt het onderzoek nu
voortgezet met gebruikmaking van meer variabelen.
Aan het eind van het jaar is een overzicht opgesteld van onderwerpen
van algemeen economisch karakter, waarbij de nadruk is gelegd op
onderzoek naar de kwantitatieve betekenis van de factoren die vraag
en aanbod van Nederlandse landbouwprodukten bepalen en onderzoek
naar de verbanden tussen de landbouw en de overige sectoren van de
Nederlandse volkshuishouding. De nota is bedoeld om als basis te
dienen voor het toekomstige werkprogramma van de afdeling.
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AFDELING STREEKONDERZOEK

De belangstelling voor vraagstukken verband houdend met de ontwikkeling van de structuur van de landbouw en van het platteland is
nog immer groeiend, zoals onder meer blijkt uit de vele aanvragen voor
onderzoek.
Deze belangstelling komt in de provincies tot uitdrukking in de opstelling van zogenaamde provinciale welvaartsstudies, waarmede men
momenteel bezig is in Gelderland, Noordholland, Limburg en Utrecht.
Door deze studies tracht men met behulp van aanwezig statistisch materiaal een beter inzicht te verkrijgen in de economische en sociale structuur van de landbouw en de ontwikkeling daarvan.
In de drie noordelijke provincies is op verzoek van de drie E.T.I.-en
een onderzoek ingesteld naar de huidige structuur en de toekomstige
ontwikkeling van de land- en tuinbouw in het noorden des lands. De
resultaten zijn verwerkt in de publikatie ,,De toekomst van het noorden
des lands, een ontwikkelingsplan voor de periode 1960-1980", uitgegeven door de colleges van gedeputeerde staten van Groningen, Friesland
en Drente.
Een ander facet van de belangstelling voor streekontwikkeling vormen
de onderzoekingen naar de mogelijkheden tot uitbreiding van de tuinbouw in het Deltagebied. Het onderzoek over Voorne-Putten is gereed;
de onderzoekingen over Goeree-Overflakkee en de Hoekse W a a r d zullen in de loop van 1961 worden voltooid.
In hetzelfde licht dienen de onderzoekingen ten behoeve van de Cultuurtechnische Dienst te worden bezien. In 1960 kwamen negen sociaaleconomische schetsen van ruilverkavelingsblokken gereed, terwijl in het
„blok" Stoppeldijk een diepergaand onderzoek werd ingesteld, in het
bijzonder naar de arbeidsaanwending en de betekenis van mechanisatie
en loonwerkers.
W a t de landelijke onderzoekingen betreft werd in 1960 het derde
onderzoek naar het kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden gepubliceerd. In uitvoering is thans het landelijke onderzoek naar de bedrijfsoverneming, oudedagsvoorziening en vererving. Er wordt naar gestreefd in 1961 een interimrapport over het zuiden van het land het licht
te doen zien.
Tenslotte is er ten behoeve van de E.E.G. een nota opgesteld over de
structurele ontwikkeling in de landbouw en op het platteland in Nederland; voor de O.E.E.C. is een project onder handen over de verborgen
werkloosheid in de landbouw.
Bij vele onderzoekingen werd door de afdeling nauw samengewerkt met
andere instellingen, zoals de E.T.I.-en en de provinciale opbouworganen. Dit geldt met name de onderzoekingen die zich niet tot de
landbouw beperken.
De vaste commissie van advies kwam in 1960 viermaal bijeen. Aan één
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van de vergaderingen was een excursie verbonden naar een aantal belangrijke tuinbouwcentra in Noordholland en Zuidholland. Over mogelijkheden tot nauwere samenwerking tussen de afdelingen Tuinbouw
en Streekonderzoek werd gesproken op een bijeenkomst van delegaties
uit de vaste commissies van beide afdelingen.
Voor een opsomming van de gereedgekomen onderzoekingen moge
worden verwezen naar blz. 53.De volgende onderzoekingen waren eind
1960 in uitvoering:
1. Een onderzoek naar de bedrijfsoverneming, oudedagsvoorziening
en vererving.
2. Een onderzoek naar de bosarbeiders.
3. Een onderzoek naar de werknemers in devisserij (in samenwerking
met de afdeling Visserij van het L E I ) .
4. Onderzoekingen op het terrein van de tuinbouw:
a. ontwikkelingsmogelijkheden van de tuinbouw in het Deltagebied:
1. het rapport over Voorne-Putten kwam in ontwerp gereed;
2. het onderzoek op Goeree-Overflakkee verkeert in het stadium van de rapportering;
3. het onderzoek in de Hoekse W a a r d is nog in het stadium
van de materiaalverzameling en verwerking van de gegevens;
b. in de tuinbouwcentra Aalsmeer en Boskoop is een onderzoek
gaande naar de ontwikkeling van het aantal bedrijven en het
aantal werkenden. Het rapport over Aalsmeer is in ontwerp en
dat over Boskoop in manuscript gereed.
5. Onderzoekingen in opdracht van de Cultuurtechnische Dienst:
a. streekonderzoekingen inderuilverkavelingsgebieden De Morige
(Gr.), Noordwolde (Fr.), Hardenberg-Oost (Ov.);
b. sociaal-economische schetsen voor de ruilverkavelingsgebieden
Gaasterland (Fr.), Linde-Zuid (Fr.), Dalen (Dr.), Bommelerwaard-West (Gld.), Niedorper-Kogge (Nh.), Alblasserwaard
( Z h . ) , Oirschot-Best (Nb.).
6. Provinciale agrarische welvaartsstudies.
In de provincies Gelderland, Noordholland, Limburg en Utrecht
werden vele werkzaamheden ten behoeve van deze studies verricht.
a. Gelderland
De deelrapporten „Werkgelegenheid en arbeidsvoorziening"
en „Land- en tuinbouwonderwijs" werden respectievelijk als
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publikatie 1 en publikatie 2 van het agrarisch welzijnsplan
gepubliceerd.
In voorbereiding zijn o.a. deelrapporten over huishoudonderwijs, bedrijfsgrootte en sanering grondgebruik, agrarische woningen en openbare nutsvoorzieningen, communicatiemiddelen,
kapitaalvoorziening in de landbouw, bestemming van grond
voor niet-agrarische doeleinden, maatschappelijke en sociologische aspecten, ontwikkelingsmogelijkheden voor de tuinbouw.
b.

Noordholland
Een statistisch overzicht van de land- en tuinbouw in Noordholland is gepubliceerd. Nota's over o.a. werkgelegenheid en
arbeidsvoorziening, tuinbouw, agrarisch onderwijs en bedrijfsgrootte zijn gereed of in bewerking.

c. Limburg
In voorbereiding zijn een nota over arbeidsvoorziening en werkgelegenheid en een nota over algemeen vormend onderwijs en
vakonderwijs, beroepskeuze en afvloeiing.
d. Utrecht
In voorbereiding zijn nota's over werkgelegenheid en arbeidsvoorziening, onderwijs, woningsituatie en vermogenspositie.
7. Onderzoekingen ten behoeve van streekverbeteringsplannen:
a. het onderzoek in de gemeente Rucphen (met medewerking van
het Provinciaal Opbouworgaan voor de provincie Noordbrabant) werd voortgezet. Het eerste rapport over de sociaaleconomische gezichtspunten kwam in ontwerp gereed, terwijl
het tweede rapport over de sociologische gezichtspunten in het
stadium van de rapportering verkeert;
b. begonnen werd met een onderzoek in de gemeente SprangCapelle.
8. Onderzoekingen in samenwerking met andere instellingen:
a. het onderzoek naar de sociaal- economische structuur en de
ontwikkelingsmogelijkheden in acht gemeenten in de kleibouwstreek in Friesland werd voortgezet. Het onderdeel tuinbouw
van dit onderzoek kwam reeds in 1959 gereed; het onderdeel
werkgelegenheid en arbeidsvoorziening kwam in manuscript gereed, terwijl van het onderdeel sociologische aspecten van het
dorpenvraagstuk in samenwerking met de Stichting Friesland
voor Maatschappelijk W e r k het ontwerprapport klaarkwam;
b. een werkgelegenheidsonderzoek in Twentse gemeenten;
c. een structuurschets van het eiland Goeree-Overflakkee;
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d. landbouwkundige bijdragen aan rapporten van EconomischTechnologische Instituten voor de gemeenten Barneveld, Dinxperlo, Culemborg, Herwen en Aerdt;
e. voortgezet werden dewerkzaamheden ten behoeve van een agrarisch rapport voor de Welvaartsstichting Kempenland (Nb.).
9. Het landbouwonderwijs in de provincie Drente.
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AFDELING BEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEK LANDBOUW

De afdeling Bedrijfseconomisch Onderzoek in de Landbouw had dit
jaar een goede oogst, zoals moge blijken uit het grote aantal uitgebrachte publikaties.
Een deel hiervan betrof onderwerpen die een vast onderdeel van het
„bouwplan" van de afdeling uitmaken, ni. de kostprijsrapporten en rentabiliteitsoverzichten. Het opstellen van de kostprijsberekeningen moest
onder moeilijke omstandigheden geschieden. De herziening van de uitgangspunten maakte een wijziging in de opzet van de berekeningen
noodzakelijk. Bovendien kwamen de nieuwe richtlijnen zo laat beschikbaar, dat ernstige vertraging ontstond. Desondanks kon het kostprijsrapport tijdig worden uitgebracht.
De bestudering van de bedrijfseconomische problematiek verbonden
aan de invoering van nieuwe technieken, is een ander belangrijk studieobject van de afdeling. In dit kader werd speciale aandacht gewijd aan
beregening, machinaal melken en nieuwe ensilagemethoden.
Een deel van de onderzoekingen was gericht op regionale problemen.
Hieronder zijn te rangschikken de onderzoekingen in het komgrondgebied, het Oldambt, de IJsselmeerpolders en de Veenkoloniën. Voor de
komende jaren staat een verdere ontwikkeling van dit soort onderzoek
op het programma. In nauwe samenwerking met de afdeling Streekonderzoek zal worden gestreefd naar een integratie van de sociaaleconomische en bedrijfseconomische aanpak van het streekonderzoek.
Het doel hiervan is een betere basis te leveren voor het opstellen van
ruilverkavelingsplannen en voorlichtingsprogramma's.
De eerste Bedrijfseconomische Mededelingen 1 over resultaten, die zijn
verkregen met behulp van lineaire programmering en factor-analyse
zagen dit jaar het licht. Beide methoden hebben zich nu volledig een
plaats verworven in de gereedschapskist van de afdeling als waardevolle
en veel gehanteerde instrumenten voor bedrijfseconomisch onderzoek.
Dit deel van het werk heeft in het buitenland sterk de aandacht getrokken, hetgeen blijkt uit het grote aantal bezoeken van buitenlandse
collega's, die vaak gedurende langere tijd op de afdeling verbleven om
zich van de methoden en de daarmede bereikte resultaten op de hoogte
te stellen.
De bestudering van de mogelijkheden tot mechanisatie van de bedrijfsboekhouding is voortgezet. Er wordt thans een proef voorbereid om
met behulp van een elektronische rekenmachine de op de bijkantoren
uitgewerkte boekhoudingen centraal te verwerken. Voorts is met de
boekhoudbureaus contact opgenomen om na te gaan of en op welke
wijze deze bij de administratie van de L E I-bedrijven kunnen worden
ingeschakeld.
i B.E.M. No.'s31,36en38.
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Een opsomming van de in 1960 verschenen publikaties is gegeven op
blz. 54. De volgende objecten waren aan het einde van het verslagjaar
in onderzoek.
1. Onderzoek naar de produktiekosten ten behoeve van de voorcalculatie 1962 van:
melk op weide- en gemengde bedrijven op klei- en zandgrond;
akkerbouwgewassen op zandgrond;
akkerbouwgewassen op klei- en veenkoloniale grond;
varkensvlees;
consumptie- en broedeieren.
2. Begrotingen van de financiële resultaten van het gehele bedrijf voor
verschillende bedrijfstypen (voorcalculatie 1962).
3. Onderzoek ten behoeve van de werkgroep „Herziening uitgangspunten van de kostprijsberekeningen".
4. Statistisch overzicht van de bedrijfsuitkomsten van landbouwbedrijven, boekjaar 1959/60.
5. Voorlopig statistisch overzicht van de bedrijfsuitkomsten van landbouwbedrijven, 1960/61.
6. De rentabiliteit van loonbedrijven en werktuigencoöperaties.
7. Onderzoek naar de mogelijkheden van berekening van kostprijzen
voor verschillende werkzaamheden op het loonbedrijf.
8. Het opstellen van bedrijfsplannen voor akkerbouwbedrijven van
verschillende grootte en op verschillende grondsoort in de IJsselmeerpolders.
9. De optimale structuur van veenkoloniale bedrijven bij verschillende
bedrijfsoppervlakten, arbeidsbezettingsniveaus en mechanisatieniveaus.
10. Bedrijfsvergelijkende analyse van de resultaten van akkerbouwbedrijven met behulp van de methode van factoranalyse.
11. Het komgrondenonderzoek, o.a. de rentabiliteit van cultuurtechnische werken in de Tielerwaard, overzicht van de bedrijfsuitkomsten op komgronden gedurende 5 jaar, factoranalyse van de oorzaken van verschillen in bedrijfsuitkomsten op komgrondbedrijven.
12. De rentabiliteit van wijzigingen in de bedrijfsstructuur van het gemengde zandbedrijf in Midden-Noordbrabant (o.a. onderzoek naar
het effect van mechanisatie van de ruwvoederwinning door middel
van lineaire programmering).
13. Begrotingen op basis van tijdschrijfgegevens voor een Brabants
typebedrij f.
14. Het opstellen van een optimaal produktieplan voor een gemengd
bedrijf in Drente.
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15. Onderzoek naar factoren die, behalve verschillen in arbeidseffect,
de kostprijzen op gemengde bedrijven beïnvloeden.
16. Factoranalytisch onderzoek naar de oorzaken van verschillen in
bedrijfsuitkomsten van de rundveehouderij en de akkerbouw op
gemengde bedrijven op zandgrond.
17. Analyse van de verschillen in uitkomsten van de varkenshouderij.
18. Onderzoek van de voor- en nadelen van beregening op zandgrond.
19. De voordelen van coöperatieve beregening.
20. Onderzoek naar de arbeidsbehoefte op gemengde bedrijven in
Noordbrabant.
21. Onderzoek naar de invloeden op de melkproduktie in de weideperiode.
22. Factoranalytisch onderzoek naar de kostprijsverschillen op Friese
weidebedrijven.
23. Landelijk verslag van het rendementsonderzoek 1954/55 t/m
1957/58.
24. Regionaal verslag van het rendementsonderzoek in Noordholland.
25. Onderzoek naar de invloed van de veedichtheid op de bedrijfsuitkomsten in Friesland.
26. Factoranalytisch onderzoek naar de structuurverschillen tussen
groepen van rendementsbedrijven.
27. Het meten van de mechanisatie. Samenstelling van normen, nodig
voor de meting van de mechanisatiegraad.
28. Het pachtonderzoek. Meting van kengetallen van groepen van bedrijven op verschillende bodemtypen ten behoeve van het pachtbeleid.
29. Onderzoek ten behoeve van de werkgroep „Bodemgeschiktheidsclassificatie".
30. Onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op de groei van
landbouwgewassen in de Noordoostpolder.
31. Arbeidsonderzoek op een aantal groepen akkerbouw- en weidebedrijven ten behoeve van kostprijs- en bedrijfseconomisch onderzoek.
32. Verslag van de bedrijfsuitkomsten in de Wilhelminapolder 18131913.
33. Onderzoek naar de melkprijsvorming in de Verenigde Staten van
Amerika en Nederland.
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AANTAL BEDRIJFSBOEKHOUDINGEN
D _,£
Bedn fst

J

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
/55 /56 /57 /58 /59 /60 /61

ype

1.Akkerbouwbedrijven
2. Gemengdebedrijvenopzand. . 777
3. Gemengde bedrijven op zee-,
rivierklei en loss
4. Weidebedrijven
5. Pluimveebedrijven
6. Varkensbedrijven
Totaal

258 348 385 361 342 382 402
809 928 905 772 767 785
108
709
215
95

240
683
301
186

240
679
286
174

229
635
298
145

201
618
297
142

264
712
339
126

282
733
361
128

. . 2162 2567 2692 2573 2372 2590 2691
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AFDELING TUINBOUW

Gedurende de laatste tien jaar hebben als gevolg van grote verschillen
in rentabiliteit belangrijke verschuivingen in de tuinbouw plaats. Op de
traditionele opengrondsgroenteteeltbedrijven verplaatst de produktie
zich enerzijds naar de bloembollenteelt en anderzijds naar de teelt van
groente en bloemen onder glas, terwijl de meer extensieve groenteteelten zich naar het akkerbouwbedrijf verplaatsen. De fruitteelt wordt
meer en meer uitgeoefend binnen gespecialiseerde, intensieve bedrijfseenheden.
De belangstelling voor het jaarlijkse onderzoek naar de bedrijfsuitkomsten is dan ook groot. In 1960 werd het aantal bij dit onderzoek betrokken teeltgebieden uitgebreid met het boomkwekerijcentrum Boskoop,
terwijl goede vorderingen werden gemaakt met het onderzoek naar
de rentabiliteit van de gespecialiseerde fruitteelt.
De genoemde verschuivingen in de tuinbouw eisen grote investeringen
in glas- en plantopstanden, verwarmingsinstallaties, plantgoed enz.
Door middel van het onderzoek naar de vermogensbehoefte en de
financiële positie van de tuinbouwbedrijven en door middel van vergelijkende kostenberekeningen van de belangrijkste duurzame produktiemiddelen, wordt een aandeel geleverd in het verruimen van inzicht
betreffende het doelmatig investeren.
Het onderzoek naar de kostprijzen van de belangrijke tuinbouwgewassen eiste in 1960 wederom een belangrijk deel van de capaciteit van de
afdeling.
Bijhet vaststellen van het werkprogramma op langere termijn is besloten
het kostprijsonderzoek zoveel mogelijk te beperken tot de berekeningen,
die de beleidsinstellingen nodig hebben (o.a. voor bloembollen, sluitkool
en boomkwekerijgewassen). De vrijkomende capaciteit zal voornamelijk gebruikt worden voor het onderzoek naar de verschillen in
kosten en opbrengsten die worden veroorzaakt door verschillen in
produktieomstandigheden. Voor dit onderzoek komt steeds meer belangstelling in verband met de genoemde grote verschuivingen, die in
de tuinbouw plaatshebben.
In 1960werd veel aandacht geschonken aan de studies over kleinfruit en
witlof. De eerstgenoemde kwam in concept gereed.
Zeer verheugend was het besluit van het bestuur de personeelsstop voor
de afdeling Tuinbouw op te heffen. Hierdoor kan de zo noodzakelijke
uitbreiding van de sectie sierteelt gerealiseerd worden.
Zoals in het begin van dit verslag reeds werd vermeld, is het economische onderzoek in de bosbouw voorlopig bij de afdeling Tuinbouw
ondergebracht.
Voor een volledige opsomming van de in 1960 uitgebrachte publikaties
zij verwezen naar blz. 55. Hierna volgt een overzicht van de onderzoekingen die aan het einde van het verslagjaar in uitvoering waren.
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1. Kostprijsonderzoekingen:
komkommers onder verwarmd staand glas (spotvrije) in de Kring;
aardbeien in verschillende teeltgebieden;
zaai-uien op Goeree-Overflakkee en Midden-Zuidholland;
herziening kostprijzen van pruimen en kersen;
anjers in Aalsmeer;
gladiolen in Zuid-Nederland;
herziening van de kostprijs van de hoofdsoorten van bloembollen
op het huidige prijspeil.
2. Vergelijkend onderzoek naar de kosten van belangrijke produktiemiddelen (kassen, verwarmingsinstallaties).
3. De bedrijfseconomische aspecten van het trekken van witlof.
4. Seizoenaspecten bij produktiekosten, opbrengsten en prijzen van
tomaten.
5. Economische aspecten bij de teelt van komkommers onder staand
glas.
6. Bewaarverliezen en bewaararbeid bij zaai-uien op Goeree en Overflakkee (in samenwerking met het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwprodukten te Wageningen en de Stichting
Nederlandse Uien-Federatie te Middelharnis).
7. Mogelijkheden van de pereteelt in Nederland.
8. Samenvatting van de resultaten van het opbrengstenonderzoek in
de fruitteelt in Zeeland en de Betuwe (1947 t/m 1957).
9. Bedrijfseconomische aspecten van de fruitteelt in de Noordoostpolder.
10. Onderzoek naar de financiële positie van de tuinbouw in het Zuidhollands glasdistrict.
11. Onderzoek naar de definitieve bedrijfsuitkomsten in de tuinbouw
over 1958/1959.
12. Behalve aan de reeds regelmatig uitgevoerde onderzoekingen naar
de bedrijfsuitkomsten in de tuinbouw wordt veel aandacht besteed
aan de voorbereiding van een onderzoeknaar de bedrijfsuitkomsten
van gespecialiseerde fruitteeltbedrijven in den lande.
13. In concept gereed zijn de volgende studies:
a. onderzoek naar de kostprijzen van spruitkool in deelbouw in
Noord-Groningen;
b. kleinfruit (opgenomen in de reeks „Het tuinbouwbedrijf in
cijfers");
c. nota „Nachtvorstbestrijding in de fruitteelt".
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A A N T A L B E D R I J F S B O E K H O U D I N G E N I N 1960

Bedrijfstype

Volledige
boek'
houdingen

1. Groenteteeltbedrijven . . . .
2. Fruitteeltbedrijven .
3. Sierteeltbedrijven
.

Totaal .. 145

34

39
78
28

Administraties
van opbrengsten, arbeid
en materialen

Administraties
van opbrengsten en eventueel
materialen

Totaal

144

503
75
345

686
153
373

144

923

1212

AFDELING VISSERIJ

Gedurende geruime tijd moesten ten gevolge van een kleine personeelsbezetting de werkzaamheden beperkt blijven tot rentabiliteitsonderzoekingen van enkele van de voornaamste takken van visserij. De geleidelijk
opgebouwde documentatie enerzijds en de iets gunstiger personeelsbezetting anderzijds zullen het echter mogelijk maken ook enige aandacht
te besteden aan verwerking van de verkregen en verder op te bouwen
documentatie voor bedrijfsstudiedoeleinden.
De Nederlandse visserij ondergaat grote structuurwijzigingen, zowel
op technisch als op economisch gebied. Technisch voltrekken zich veranderingen op het gebied van de vangtechniek en het scheepstype.
Economisch zullen de kleinere bedrijven door coöperatie hun positie
kunnen verstevigen. Voor de grotere visserijondernemingen zullen
concentratie en integratie kunnen bijdragen om de concurrentie in de
komende grotere economische ruimte het hoofd te bieden.
Diepergaande studies zullen gewenst zijn om o.a. de economie van het
vissersvaartuig beter te leren kennen. Aan de daarvoor nodige bedrijfsstudie zal meer aandacht worden besteed.
Het verslagjaar vormde min of meer de overgang van het noodgedwongen beperkte onderzoek naar de diepergaande bedrijfsstudie.
Het op verzoek van de Minister van Landbouw en Visserij ingestelde
onderzoek inzake de rentabiliteit en de financiële positie van de grote
zeevisserij werd met het uitbrengen van een tweetal gemakkelijk leesbare
overzichten voltooid.
Het onderzoek naar de bemanning van de rederijschepen ondervond
door onvoorziene omstandigheden vertraging. Dientengevolge zullen
de resultaten pas in 1961 beschikbaar komen.
Door het omvangrijke onderzoek naar de economische positie van de
grote zeevisserij was een achterstand ontstaan met betrekking tot het
rapporteren over de andere takken van visserij. Aan het einde van
het verslagjaar waren echter de conceptrapporten over de kleine zee-,
de garnalen-, de IJsselmeer- en de binnenvisserij voor de jaren 1956
t/m 1958en voorlopige berekeningen voor 1959bijna gereed. Er is onder
meer een begin gemaakt met bedrijfsstudie t.a.v. het vangst- en rentabiliteitspatroon over de achtereenvolgende weken van het jaar. Daardoor kan een duidelijker inzicht worden verkregen in de sterke en
zwakke punten in de economie van deze takken van bedrijf.
Ten behoeve van het op het werkprogramma geplaatste onderzoek van
de oester- en mosselkwekerijen was het mogelijk een voldoende aantal
bedrijven in administratie te nemen. Daardoor zal in 1961 over de
mosselkwekerijen kunnen worden gerapporteerd. Voor het onderzoek
van de oesterkwekerijen was in het verslagjaar onvoldoende tijd ter
beschikking.
Van de Minister van Verkeer en Waterstaat werd aan het einde van
35

het verslagjaar een verzoek ontvangen een economisch-sociografisch
onderzoek in te stellen naar de oester- en mosselkwekerijen.
De vaste commissie van advies voor de afdeling, die eenmaal bijeenkwam, bracht aan het Algemeen Bestuur advies uit over de begroting en
over het werkprogramma. De commissie raadde aan in het vervolg weer
jaarlijks z.g. diagnoserapporten uit te brengen. Dit betreft het rapporteren in het begin van het jaar over de voorlopig berekende bedrijfsresultaten over het voorafgaande jaar. Aangezien deze rapporten van
groot belang zijn om een up-to-date inzicht te verkrijgen in de bedrijfseconomische situatie van de visserij besloot het bestuur het diagnoserapport aan het werkprogramma toe te voegen.
In toenemende mate worden contacten gelegd met visserijeconomen in
het buitenland. Enerzijds door uitwisseling van studieresultaten, anderzijds door deelneming aan conferenties, welke in het bijzonder worden
belegd door de Food and Agriculture Organization. In het najaar nam
het hoofd van de afdeling deel aan een door de F.A.O. in Parijs georganiseerde conferentie over „public finance for the fishing industry".
In het laatste kwartaal van het verslagjaar was een jong Japans visserijeconoom gast op de afdeling om in het bijzonder de Nederlandse methode van economisch visserijonderzoek te bestuderen.
Hierna volgt een opsomming van de onderwerpen die aan het einde van
het verslagjaar in onderzoek waren en een overzicht van het aantal
bedrijven dat bij de afdeling in administratie is. De in 1960 gereedgekomen publikaties zijn vermeld op blz. 58.
1. Bedrijfsresultaten van de
kleine zeevisserij
1956 t/m 1958
garnalenvisserij
1956 t/m 1958
IJsselmeervisserij
1956 t/m 1958
binnenvisserij
1956 t/m 1958
mosselkwekerijen
seizoen 1959/60.
2. Sociografisch onderzoek naar debemanning van rederijschepen (met
medewerking van de afdeling Streekonderzoek).
AANTAL BEDRIJFSBOEKHOUDINGEN

Tak van visserij
1.
2.
3.
4.
5.

1957

Kleine zeevisserij
Garnalenvisserij
IJsselmeervisserij
Binnenvisserij
Oester- en mosselcultuur

67
88
50
58
.—
Totaal
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. .

263

1958

1959

81
89
66
55
42
333

1960

84
91
58
66
45
344

72
93
54
68
49
336

AFDELING STATISTIEK

In samenwerking met de afdeling Bedrijfseconomisch Onderzoek Landbouw verzorgde de sectie Mathematische Statistiek twee Bedrijfseconomische Mededelingen, die gebaseerd waren op factoranalyses.
Hiermede is een nieuwe aanpak van de bedrijfsvergelijking vruchtbaar
gebleken. Terwijl voorgaande jaren het zoeken geheel gericht was op
een doeltreffende methode van onderzoek, lag dit jaar het accent vooral
op het gieten van de resultaten in een leesbare vorm. Omdat de meeste
lezers onwennig staan tegenover de gedachtengang van de factoranalyse, is een goede formulering moeilijk te vinden. Enerzijds zal de
schrijver zich steeds beter op de lezers moeten instellen en anderzijds
zal de lezer moeten trachten zich steeds meer met deze stof vertrouwd
te maken.
In samenwerking met de afdeling Streekonderzoek is veel tijd geschonken aan het onderzoek van de gemengde bedrijven op zandgrond. De
resultaten konden in 1960 nog niet gepubliceerd worden. In samenwerking met de afdeling Algemeen Economisch Onderzoek is een oriënterend onderzoek verricht over de vleesmarkt in Nederland.
De werkzaamheden van de sectie Beschrijvende Statistiek vonden normaal voortgang. Aan de hand van de uitgebreide documentatie van de
land- en tuinbouwwerktuigen werd een „Merkengids" samengesteld.
Deze gids genoot in brede kring belangstelling.
Ook dit jaar werd deelgenomen aan de besprekingen van de door de
Minister van Landbouw en Visserij ingestelde commissie, die tot doel
hebben het werk van de instellingen die landbouwprijzenstatistieken
samenstellen beter te coördineren. De te behandelen prijsgegevens zijn
in twee groepen te splitsen:
a. de producentenprijzen;
b. de verbruikersprijzen.
De behandeling van de producentenprijzen kwam geheel gereed. De bereikte resultaten werden in een rapport vastgelegd.
Met de afdeling Landbouwstatistiek van het Bureau voor de Statistiek
van de Europese Economische Gemeenschap werd de basis gelegd voor
intensieve samenwerking.
Hieronder volgt een overzicht van de verschillende onderdelen van het
werk van de sectie Beschrijvende Statistiek.
Het aantal berichtgevers bedroeg in het verslagjaar voor het verkrijgen
van
verbruikersprijzen van land- en tuinbouwwerktuigen . . . 900
verbruikersprijzen van materialen
100
prijzen van land- en tuinbouwbedrijfsopstanden
(incl. verwarmings- en stookinstallaties)
150
37

verbruikersprijzen van kunstmest en veevoeders
telersprijzen van akkerbouwprodukten
prijzen van rundvee, schapen, paarden en varkens . . . .
prijzen van eieren
diverse gegevens

150
135
50
10
70

De volgende uitgaven verschijnen regelmatig:
1. Handels- en marktberichten („Weekbericht"),
Deze publikatie
geeft o.a. een samenvatting van beurs- en marktoverzichten van
akkerbouw- en veehouderijprodukten;
2. Maand- en jaarstatistieken van:
verbruikersprijzen van kunstmeststoffen, krachtvoeders en ruwvoeders; telersprijzen van akkerbouwprodukten;
marktprijzen van rundvee, varkens, paarden en schapen;
producentenprijzen van eieren;
3. „Landbouwcijfers" 1, een samenvatting van de belangrijkste statistische gegevens op agrarisch terrein.
Behalve statistische overzichten welke door andere instellingen zijn
samengesteld, bevat deze uitgave de sub 2 genoemde statistieken,
die op het L E I worden samengesteld. Andere van het L E I afkomstige gegevens, die in ,,Landbouwcijfers" worden gepubliceerd, zijn:
verbruikersprijzen van vaste en vloeibare brandstoffen (indexcijfers);
prijzen van landbouwtrekkers;
invoer van landbouwtrekkers (indexcijfers);
nieuwwaarde werktuigeninventaris (indexcijfers) ;
bouwkosten van bedrijfsopstanden (indexcijfers);
produktiekosten van akkerbouwprodukten, baconvarkens, melk,
eieren en slachtkuikens;
bedrijfsresultaten van akkerbouw-, weide- en gemengde bedrijven.
1

In samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek,
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AFDELING ALGEMENE ZAKEN

A. PERSONEELSMUTATIES

Op 31 december 1959 v/aren 293 personen in dienst van het L E I . Hiervan hebben
in de loop van het verslagjaar 33 personen de dienst verlaten, terwijl 34 personen zijn
aangesteld. Derhalve bedroeg de personeelsbezetting op 31 december 1960294 personen.
Op 1 april 1960 werd prof. dr. A. Kraal tot directeur benoemd, terwijl dr. A. Maris
tot adjunct-directeur werd benoemd. V a n deze directiewisseling is reeds in het woord
vooraf van de voorzitter melding gemaakt.
Met ingang van dezelfde datum werd prof. dr. ir. J. F. van Riemsdijk, die van 1 november 1959 af was belast met de waarneming van de functie van directeur, benoemd tot
adviseur. Deze functie heeft hij bekleed tot 1augustus 1960,de datum waarop hij werd
benoemd tot hoogleraar aan de Landbouwhogeschool te Wageningen.
Ook in de leiding van de afdelingen hebben zich mutaties voorgedaan. Dr. ir. J. Mol,
tot 1 augustus 1960 plv. hoofd van de afdeling B.E.O.-Landbouw, werd per genoemde
datum tot hoofd van de afdeling Algemeen Economisch Onderzoek benoemd, welke
functie vrijgekomen was door het vertrek van prof. dr. ir. J. F. van Riemsdijk. Voorts
zijn per 1 oktober 1960 tot plv. hoofd benoemd de heren J. de Veer, ec. drs. (afdeling
B.E.O.-Landbouw), R. Rijneveld, ec. drs. (afdeling Streekonderzoek) en C. Bos
(afdeling Tuinbouw).
Zoals reeds in het verslag over het jaar 1959 werd vermeld overleed op 4 maart 1960
na een langdurige ziekte de heer P. G. Mekking, ec. drs., medewerker van de afdeling
Streekonderzoek.
De heer G. J. H. Walvoort, medewerker van de afdeling Bedrijfseconomisch Onderzoek
Landbouw, verliet het L E I medio september in verband met zijn benoeming bij de
E.E.G.
Op 1 januari 1961 aanvaardde P. J. Boutkan, ec. drs., die voor de afdeling Streekonderzoek bij de Provinciale Planologische Dienst Noordholland te Haarlem was gestationeerd, een functie bij het Rijkstuinbouwconsulentschap te Amsterdam.
In de loop van het verslagjaar is de wetenschappelijke staf uitgebreid met de heren
L. Tjoonk, ec. drs. (afdeling Streekonderzoek), W . Smit, ec. drs. (afdeling Visserij)
en H. Neudecker, ec. drs. (afdeling Statistiek).
B. INTERNE ORGANISATIE

Van de interne organisatie volgt hieronder een overzicht per afdeling.
Directie en Secretariaat
Directeur: prof. dr. A. Kraal
Adjunct-directeur: dr. A. Maris
Secretaris der Directie: J. R. van Beek
Afdeling Algemeen Economisch
Hoofd: dr. ir. J. Mol
A. J. G. Bruynis, ec. d r s . 1
G. Greidanus, ec.drs.
J. H. F. Schilderinck, ec.drs.

Onderzoek

Afdeling
Streekonderzoek
Hoofd: dr. M. A. J. Visser
Plv. Hoofd: R. Rijneveld, ec.drs.
Ir. J. D. Dorgelo
1

In dienst getreden op 16 februari 1961.
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M. A. J. van de Sandt, soc. drs.
Ir. S. van Veen
Ir. J. M. Veldhuis i
In de provincies gestationeerde

medewerkers

Ir. A. L. G. M. Bauwens, gestationeerd bij het E.T.I. Noordbrabant te Tilburg
Ir. P. van der Linden, gestationeerd bij het E.T.I. Overijssel te Zwolle.
Ir. W . G. de Haan, gestationeerde voor Zuidholland met standplaats L E I .
W . de Jong, ec. drs., gestationeerd bij het Provinciaal Onderzoekcentrum voor
de Landbouw in Friesland te Leeuwarden. 2
P. J. van Knippenbergh, pol. soc. drs., gestationeerd bij de Commissie voor
Agrarische Belangen in Limburg te Maastricht
J. A. Q. Steenweg, ec. drs., gestationeerd bij de Gewestelijke Raad van het Landbouwschap te Utrecht
L. Tjoonk, ec. drs., gestationeerd bij het Provinciaal Onderzoekcentrum te Emmen
Ir. E. Tonkens, gestationeerd bij het E.T.I. Gelderland te Arnhem
Chef documentatie:
M. R. van Veen
Afdeling Bedrijfseconomisch

Onderzoek

Landbouw

Hoofd: ir. H. Dijkstra
Plv. Hoofd: J. de Veer, ec. drs.
Bedrijfsstudie
F. H. Bom, ec. drs.
Ir. A. Eriks
L. B. van der Giessen, ec. drs. 3
J. A. Kuperus, ec. drs.
A. H. J. Liberg, ec. drs.
Ir. G. O Meyerman, gestationeerd bij het Proefstation voor de Akker- en W e i d e bouw te Wageningen 4
J. I. M. Vriend, ec. drs.
Ir. A. Willemsen
Ir. C. A. S. Zwetsloot•'•
Kostprijsonderzoek
J. Hoornweg
Gastmedewerkers
Ir. M. Aardema, leraar aan de Middelbare Landbouwschool te Assen
Ir. E. de Groot, leraar aan de Middelbare Landbouwschool te Hoofddorp
H. Schuiling, leraar aan de Middelbare Landbouwschool te Utrecht
Afdeling

Tuinbouw

Hoofd: ir. A. de Zeeuw
Plv. Hoofd: C. Bos
1

Ir. Veldhuis is door de Cultuurtechnische Dienst gedetacheerd bij het L E I .
De heer De Jong heeft op 28 februari 1961 het L E I verlaten.
3
In dienst getreden op 20 februari 1961.
4
Ir. Meyerman heeft op 28 februari 1961 het L E I verlaten.
5
In dienst getreden op 10april 1961.

2
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Groenteteelt
Ir. D. Meyaard
J. van der Does
Fruitteelt
P. A. Spoor
Sierteelt
J. F. B. M. Schupper
Rentabiliteitsonderzoek
A. Holkamp
Afdeling Visserij
Hoofd: A. G. U. Hildebrandt, ec. drs.
S. Aukema, ec. drs.
W . H. T h . Gieling
W . Smit, ec. drs.
Afdeling Statistiek
Hoofd: dr. ir. G. Hamming
H. Neudecker, ec. drs.
Chef sectie beschrijvende statistiek en documentatie:
F. J. P. Kalfsterman
Afdeling Algemene Zaken
Chef: J. H. du Bois
Personeelscommissie
W . H. Th. Gieling (voorzitter)
G. Koppert (vice-voorzitter)
F. Hendrickx (secretaris)
Mej. W . A. A. M. Hattink
M. J. Baltissen
T h . L. van Berkel
W . J. Sluiman
K. van Vuure
Tenslotte volgt hieronder een overzicht van het aantal personen per afdeling.
OVERZICHT VAN HET AANTAL PERSONEN PER AFDELING

-.
,
Omschrijving

Aantal personen
op 31 dec. 1959
op 31 dec. 1960

Directie en Secretariaat
Algemeen Economisch Onderzoek . . .
Streekonderzoek
B.E.O. Landbouw
Tuinbouw
Visserij
Statistiek
Algemene Zaken
Personen in militaire dienst

3
4
40
120
47
14
28
34
3

5
4
40
123
46
15
26
33
2

Totaal

293

294
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C. FINANCIEN

Over het jaar 1960 bedroegen de exploitatiekosten van het L E I / 3.063.780,—-, terwijl
diverse baten en lasten welke op vorige boekjaren betrekking hebben nog een batig
saldo van ƒ 1.408,— hebben opgeleverd.
De lasten bedroegen derhalve ƒ 3.062.372,—, welk bedrag als volgt gedekt is:
1. Subsidie
a. Ministerie van Landbouw en Visserij
op pariteitsbasis met het Landbouwschap . .
op pariteitsbasis met het Visserijschap . . .

ƒ 1.326.594,.—
„ 94.198,—
ƒ 1.420.792,„ 1.326.594,—
94.198,—

b. Landbouwschap
c. Visserijschap
Subtotaal

. . ƒ2.841.584,—

2. Andere inkomsten
a. Betaalde opdrachten
b. Verkoop publikaties

„ 198.402,—
„ 22.386,—
Totaal . . ƒ3.062.372,—

Een verdeling van de exploitatiekosten over de diverse kostensoorten en over de
afdelingen, alsmede een verdeling van de subsidie over de afdelingen volgt hieronder.
VERDELING VAN DE EXPLOITATIEKOSTEN IN 1960 NAAR KOSTENSOORTEN

Omschrijving
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bedrag

Salarissen
Sociale lasten
Reis- en verblijfkosten
Drukwerk
Forensenvergoeding
Telefoon
Kantoorbenodigdheden
Huisvestingskosten
Boeken, abonnementen enz
Bestuur en commissies
Porti
Afschrijving inventaris
Diverse kosten
Vergoedingen aan derden

ƒ2.225.814,—
339.106,—
„ 144.780,—
64.090,—
„
4.183,—
16.580,—
29.186,—
85.100,—
3.717,—
,
9.371,—
„
14.614,—
62.353,—
„ 34.786,—
30.100,—

Totaal . .

ƒ3.063.780,-

Percentage
72,7
11,1
4,7
2,1
0,1
0,5
1,0
2,8
0,1
0,3
0,5
2,0
1,1
1,0

100,0

VERDELING VAN DE EXPLOITATIEKOSTEN IN 1960 NAAR AFDELINGEN

Omschrijving
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bedrag

Algemeen Economisch Onderzoek
Streekonderzoek
Bedrijfseconomisch Onderzoek Landbouw . . .
Tuinbouw
Visserij
Statistiek
Totaal . .
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Percentage

ƒ

97.500,—
544.200,—
,, 1.439.000,—
562.400,—
188.400,232.280,—

3,2
17,8
47,0
18,3
6,1
7,6

ƒ3.063.780,—

100,0

VERDELING VAN DE SUBSIDIE OVER 1960 NAAR AFDELINGEN

Omschrijving
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bedrag

Algemeen Economisch Onderzoek . . .
Streekonderzoek
Bedrijfseconomisch Onderzoek Landbouw .
Tuinbouw
Visserij
Statistiek
Totaal

ƒ
„
„
„
„
„

95.500,419.500,1.354.800,561.000,188.396,222.388,—

ƒ2.841.584,.

Percentage
3,4
14,8
47,7
19,7
6,6
7,8
100,0
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A L G E M E E N B E S T U U R E N DAGELIJKS B E S T U U R V A N H E T
LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT* "

(De eerstgenoemde zeven leden vormen tezamen het Dagelijks Bestuur)
Ir. C. Staf, Arnhem (voorzitter) - ( M ) .
Ir. G. P. F. Royackers, Algemeen Secretaris van het Landbouwschap, 's-Gravenhage
(vice-voorzitter) - (L).
Ir. H. T . Tjallema, Directeur van de Akker- en Weidebouw, 's-Gravenhage (secretaris)

- (M).
F. W . J. Kriellaars, ec. drs., Hoofd van de Economische Afdeling van de Katholieke
Nederlandse Boeren- en Tuindersbond, Scheveningen - (L).
Ir. G. J. Lienesch, Directeur van de Visserijen, 's-Gravenhage - ( M ) .
A. R. van Nes, ec. drs., Directeur van de Economische Akkerbouw-, Veehouderij- en
Zuivelaangelegenheden van de Directie van de Voedselvoorziening - ( M ) .
D. Tiggelaar, Voorzitter van de Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond,
Utrecht - (L)
Prof. dr.E. W . Hofstee, Hoogleraar aan de Landbouwhogeschool, Wageningen - ( M ) .
Prof. H. W . Lambers, Hoogleraar aan de Nederlandse Economische Hoogeschool,
Rotterdam - ( M ) .
A. L. S. Lockefeer, Voorzitter van het Visserijschap, 's-Gravenhage - (V)
Ir. C. H. J. Maliepaard, Raadadviseur in Algemene Dienst bij het Ministerie van
Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage - (M)
A. A. Pannebakker, Vice-voorzitter van het Hoofdbestuur van de Nederlandse R.-K.
Landarbeidersbond „St. Deusdedit", Haarlem - (L).
Ir. A.W . vande Plassche, Directeur-Generaal van deLandbouw, 's-Gravenhage - ( M ) .
P. Stokman, Voorzitter van de Nederlandse Chr. Landarbeidersbond, Utrecht - (L).
Ir. G. D. J. Struikenkamp, Secretaris van het Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité,
's-Gravenhage- (L).
Ir. T . T . Wind, Secretaris van de Nederlandse Chr. Boeren- en Tuindersbond,
's-Gravenhage - (L).
Y. A. Zandstra, Directeur van de Economische Tuinbouw- en Visserij-aangelegenheden van de Directie van de Voedselvoorziening, 's-Gravenhage - ( M ) .
1

De letters tussen haakjes duiden de instellingen aan die de leden hebben benoemd:
(M) = Ministerie van Landbouw en Visserij
(L) = Landbouwschap
(V) = Visserijschap.

2

Samenstelling op 31 december 1960.
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V A S T E COMMISSIES V A N A D V I E S V A N H E T A L G E M E E N BESTUUR*

Vaste Commissie voor de afdeling Algemeen Economisch Onderzoek
1. Prof. dr. H. ] . Frietema, directeur van de Nat. Coöperatieve Raad, 's-Gravenhage
(voorzitter).
2. f C. P. Hazenbosch, ec. drs., economisch adviseur van het Christelijk Nationaal
Vakverbond, Utrecht.
3. Ir. R. van Hees, lector Rijksuniversiteit te Groningen.
4. Prof. dr.L. M. Koyck, buitengewoon hoogleraar aan de Ned. Economische Hoogeschool, Rotterdam.
5. W . Ie Mair, ec.drs.,directeur van de Directie Internationale Economische Samenwerking van het Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage.
6. Prof. dr. Th. L. M. Thurlings, hoogleraar aan de Landbouwhogeschool,
Wageningen.
Als secretaris is aan deze commissie toegevoegd dr. ir. J. Mol, hoofd van de afdeling
Algemeen Economisch Onderzoek.
Vaste Commissie voor de afdeling Streekondeczoek
1. Prof. dr. E. W . Hofstee, hoogleraar aan de Landbouwhogeschool, Wageningen
(voorzitter).
2. Dr. ir. G. de Bakker, directeur van de Tuinbouw, 's-Gravenhage.
3. Prof. dr. W . R. Heere, hoogleraar aan de Katholieke Economische Hogeschool,
Tilburg.
4. Ir. S. Herweijer, directeur van de Cultuurtechnische Dienst, Utrecht.
5. Prof. dr. J. P. Kruyt, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit, Utrecht.
6. Dr. ir. F . P. Mesu, voorzitter van de Commissie Planologie van het Landbouwschap, 's-Gravenhage.
7. Ir. J. M. A. Penders, Inspecteur van de Landbouw, 's-Gravenhage.
8. C. D. Scheer, ec. drs., hoofd van de afdeling Ontwikkelingsvraagstukken van de
Directie van de Tuinbouw, 's-Gravenhage.
9. P. Stokman, voorzitter van de Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond,
Utrecht.
10. Prof. C. W . Visser, hoogleraar aan de Landbouwhogeschool, Wageningen.
11. Mr. N . M. Zijp, secretaris van de Commissie Grondgebruik van het Landbouwschap, 's-Gravenhage.
Als secretaris is aan deze commissie toegevoegd dr. M. A. J. Visser, hoofd van de
afdeling Streekonderzoek.
Vaste Commissie voor de afdeling Bedrijfseconomisch Onderzoek in de Landbouw
1. Ir. H. T . Tjallema, directeur van de Akker- en Weidebouw, 's-Gravenhage
(voorzitter)
2. Jac. Blom, veehouder, Schoorl.
3. Ir. P. Hoogschagen, ingenieur bij de Directie Veeteelt en Zuivel, 's-Gravenhage.
4. Ir. C. M. Hupkes, hoofd van de Hoofdafdeling Bedrijfsvraagstukken van het
Proefstation voor de Akker- en Weidebouw, Wageningen.
1

Samenstelling op 31 december 1960.
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5. F. W . J. Kriellaars, ec. drs., hoofd Economische Afdeling van de Katholieke
Nederlandse Boeren- en Tuindersbond, Scheveningen.
6. Dr. N . Slot, wetenschappelijk medewerker aan de Economische Afdeling van het
Landbouwschap. 's-Gravenhage.
7. Ir. L. Troost, directeur van de Christelijke Middelbare Landbouwschool, Hoofddorp.
8. D. Tiggelaar, voorzitter van de Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond,
Utrecht.
9. Ir. J. G. Veldink, lector aan de Landbouwhogeschool, Wageningen.
10. A. R. van Nes, ec. drs., directeur van de Economische Akkerbouw- Veehouderijen Zuivelaangelegenheden van de Directie van de Voedselvoorziening, 's-Gravenhage.
11. E. H. Waalkens, landbouwer, Nieuwolda.
Als secretaris is aan deze commissie toegevoegd ir. H. Dijkstra, hoofd van de afdeling
Bedrijfseconomisch Onderzoek in de Landbouw.
Vaste Commissie voor de afdeling Tuinbouw
1. Dr. ir. G. de Bakker, directeur van de Tuinbouw, 's-Gravenhage (voorzitter)
2. J. J. Breunisse, fruitteler, Oosterhout (Gld.).
3. M. A. J. Camps, iur. drs., secretaris van de Hoofdafdeling Tuinbouw van het
Landbouwschap, 's-Gravenhage.
4. P. M. Hulsebosch, bloembollenkweker, Bennebroek.
5. A. Hultink, tuinder, Ens (N.O.P.).
6. N . Huysman, tuinder, Pijnacker.
7. Dr. W . H. Kemmers, financieel directeur van het Centraal Bureau voor de Tuinbouwveilingen in Nederland, 's-Gravenhage.
8. J. Kooy, boomkweker, Boskoop.
9. Th. Meester, bestuurslid Ned. Katholieke Landarbeidersbond „St.-Deusdedit",
Haarlem.
10. W . Verhaegh, tuinder, Horst (L.).
11. Dr. A. }. Verhage, voorzitter van het Produktschap voor Siergewassen, 's-Gravenhage.
12. Y. A. Zandstra, directeur van de Economische Tuinbouwaangelegenheden van
de Directie van de Voedselvoorziening, 's-Gravenhage.
Als secretaris is aan deze commissie toegevoegd ir. A. de Zeeuw, hoofd van de afdeling
Tuinbouw.
Vaste Commissie voor de Bosbouw
1. Ir. H. W . Schenkenberg van Mierop, directeur van het Staatsbosbeheer, Utrecht
(voorzitter).
2. Mr. S. J. Halbertsma, secretaris van het Bosschap, 's-Gravenhage.
3. Prof. dr. J. M. Becking, hoogleraar aan de Landbouwhogeschool, Wageningen.
4. G. H. E. Hilkens, ec. drs., economisch adviseur van de Katholieke Nederlandse
Landarbeidersbond „St.-Deusdedit", Haarlem.
5. Ir. E. Reinders, opperhoutvester van H.K.H. Prinses Wilhelmina, Apeldoorn.
6. Ir. G. Memelink, hoofdinspecteur van de Nederlandse Heidemaatschappij, Arnhem.
7. Ir. J. W . Hudig, oud-president-directeur van de Nederlandse Heidemaatschappij,
Arnhem.
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8. H. J. de Boer, functionaris bij de Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond,
Utrecht.
Als secretaris is aan deze commissie toegevoegd de heer C. Bos, plv. hoofd van de
afdeling Tuinbouw.
Vaste Commissie voor de afdeling Visserij
1. F . N . Glavimans, directeur van de Accountantsdienst, 's-Gravenhage (voorzitter).
2. Ir. G. ]. Lienesch, directeur der Visserijen, 's-Gravenhage.
3. H. S. Drost, inspecteur der Visserijen in het Ie district, 's-Gravenhage.
4. D. ]. van Dijk, ec. drs., voorzitter van het Produktschap voor Vis en Visprodukten,
's-Gravenhage.
5. Y. A. Zandstra, directeur van de Economische Visserij-aangelegenheden van de
Directie van de Voedselvoorziening, 's-Gravenhage.
6. A. de Boon, secretaris van de Centrale van Zeevarenden ter Koopvaardij en
Visserij, Rotterdam.
7. R. Brands, voorzitter van de Nederlandse Vissersbond, Urk.
8. Ir. H. H. Buss, voorzitter van de Redersvereniging Nederlandse Haringvisserij,
Scheveningen.
9. N . Haasnoot, reder, Katwijk aan Zee.
10. Mr. J. H. Kiewiet de Jonge, voorzitter van de Stichting van de Nederlandse
Visserij, Scheveningen.
Plv.: dr. H. A. H. Kranenburg, secretaris van de Stichting van de Nederlandse
Visserij, Scheveningen.
11. A. L. S. Lockefeer, voorzitter van het Visserijschap, 's-Gravenhage.
12. J. C. Pronk, reder, Bloemendaal.
13. Ir. F. Thiel, reder, IJmuiden.
14. J. Voetelink, voorzitter van Combinatie van IJsselmeervissers, Steenwijk.
15. f C. van der W a l , secretaris van de Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale in
Nederland, 's-Gravenhage.
16. Dr. P. Korringa, directeur van het Rijksinstituut voor Visserij-onderzoek,
IJmuiden.
Als secretaris is aan deze commissie toegevoegd A. G. U. Hildebrandt, ec. drs., hoofd
van de afdeling Visserij.
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VERTEGENWOORDIGING
IN C O M M I S S I E S V A N A N D E R E I N S T E L L I N G E N

Directie
Prof. dr. A. Kraal
was lid van
1. Studiecommissie voor de kostprijzen van de Nederlands-Belgisch-Luxemburgse
Douane Unie.
2. Werkgroep ter nadere uitwerking van de uitgangspunten voor de kostprijsberekeningen ten behoeve van het prijsbeleid in de landbouw (voorzitter).
Dr. A Maris
was lid van
1. a. „Werkgroep methoden van waarneming en prognose van uitkomsten van
landbouwbedrijven" van de E.E.G.
b. Werkgroep ter bestudering van het agrarisch aspect van de bestaande streekrapporten in de E.E.G.
2. „Werkgroep ter bestudering van de economische aspecten van de „underemployment" in de landbouw" van de O.E.E.S.
3. Dagelijks bestuur van het Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse
Volk.
4. a. Commissie welzijn ten plattelande (adviserend lid).
b. Werkgroep sociologisch onderzoek van de Commissie welzijn ten plattelande.
5. Commissie ter bestudering van de ruimtelijke ordening in de landbouw (adviserend
lid).
6. „Commissie planologie" van het Landbouwschap (adviserend lid).
7. Streekplancommissie voor de Utrechtse Heuvelrug.
8. Commissie voor het onderzoek naar de structuur- en ontwikkelingsmogelijkheden
van acht gemeenten in de „Kleibouwstreek" van Friesland (adviserend lid.)
Afdeling Algemeen Economisch

Onderzoek

Dr. ir. J. Mol
was lid van
1. Werkgroep voor bodemgeschiktheidsclassificatie.
2. Commissie regeling Nederlandse Landbouwweken (adviserend lid).
G. Greidanus, ec. drs.
had zitting in
„Examencommissie voor het examen boekhouden en bedrijfsleer" van de Stichting
Examens van de Georganiseerde Landbouw (secretaris).
Afdeling

Streekonderzoek

Dr M. A. ]. Visser
was lid van
1. Centrale commissie agrarisch plan voor Noordholland.
2. „Sectie welzijn" van de Commissie agrarisch plan voor Noordholland.
3. „Studiecommissie voor sociale aangelegenheden", ingesteld door het Provinciaal
Bestuur van Zuidholland.
4. „Subcommissie Grootslag" van de Streekplancommissie Westfriesland.
5. Commissie welzijn ten plattelande (adviserend lid).
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6. „Commissie voor de sociaalwetenschappelijke vraagstukken" van de Provinciale
Planologische Dienst van Noordholland.
7. Commissie planologisch advies voor Noord-Groningen.
8. Agrarisch-sociale commissie van de Stichting Landbouwbelangen AlblasserwaardVij fheerenlanden.
9. „Werkcommissie agrarisch-sociologisch en sociografisch onderzoek" van de
Stichting Onderzoekcentrum voor de Landbouw in Drente (adviserend lid).
10. „Commissie sociaal-economisch onderzoek Noordbrabant", ingesteld door het
Provinciaal onderzoekcentrum voor de land- en tuinbouw in Noordbrabant
(adviserend lid).
11. „Subcommissie voor de land- en tuinbouw" van de Commissie voor de landbouwen voedselvoorzieningsstatistiek.
12. Contactgroep arbeidskrachtentelling in de landbouw.
13. Contactgroep steekproeven bij landbouwtellingen.
14. Contactgroep inventarisatie landbouwstatistiek.
15. Coördinatiecommissie voor het sociaal-economisch onderzoek in de provincie
Zeeland.
16. Commissie voor het agrarisch-economisch en -sociaal onderzoek van het Provinciaal Onderzoekcentrum voor de Landbouw in Friesland.
Ir. A. L. G. M. Bauwens
was lid van
1. Agrarische adviescommissie voor de gemeente Zundert.
2. „Adviescommissie voor het sociaal onderzoek" van de Stichting tot Ontwikkeling
van Komgrondengebieden.
3. Streekcommissie voor de landbouw in de Kempen (adviserend lid).
4. „Commissie grondgebruik" van de Gewestelijke Raad van het Landbouwschap
voor de provincie Noordbrabant (adviserend lid).
5. Provinciale landbouwraad (adviserend lid en waarnemend secretaris).
6. Werkgroep Agrarisch Plan West-Brabant.
7. „Werkcommissie kapitaalonderzoek" van het Provinciaal Onderzoekcentrum voor
de Landbouw in Noordbrabant.
8. „Commissie sociaal-economisch onderzoek Noordbrabant", ingesteld door het
Provinciaal Onderzoekcentrum voor de Land- en Tuinbouw in Noordbrabant
(secretaris).
P. ]. Boutkan, ec. drs.
was lid van
1. „Sectie welvaart" van het Agrarisch plan voor Noordholland (plv. secretaris).
2. Agrarisch plan Noordholland (secretaris-rapporteur van 3 werkgroepen; lid van
1 werkgroep).
3. „Commissie grondgebruik" van de Gewestelijke Raad van het Landbouwschap
voor de provincie Noordholland.
Ir. ƒ. D. Dorgelo
was lid van
1. „Werkcommissie agrarisch-sociologisch en sociografisch onderzoek" van de
Stichting Onderzoekcentrum voor de Landbouw in Drente (adviserend lid).
2. Regionale werkgroep landbouw Zuidwest-Drente (secretaris).
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Ir. W. G. de Haan
was lid van
1. „Commissie grondgebruik" van de Gewestelijke Raad van het Landbouwschap
voor de provincie Zuidholland (adviserend lid).
2. Agrarisch-sociale commissie van de Stichting Landbouwbelangen AlblasserwaardVijfheerenlanden (adviserend lid).
XV. de Jong, ec. drs.
was lid van
1. Commissie voor het agrarisch-economisch en -sociaal onderzoek van het Provinciaal Onderzoekcentrum voor de Landbouw in Friesland (adviserend lid).
2. Contactgroep Agrarische Sanering in Maatschappelijk W e r k van de Stichting
Friesland voor Maatschappelijk W e r k .
3. Provinciale tuinbouwcommissie in Friesland.
4. De sociaal-wetenschappelijke commissie van de Commissie tot bevordering van
het wetenschappelijk onderzoek van de Friese W o u d e n van de Fryske Akademy.
P. J. van Knippenbergh, pol. soc. drs.
was lid van
1. Vier van de zeven werkgroepen welke ingesteld zijn ten behoeve van de agrarische
welvaartsstudie Limburg (secretaris-rapporteur).
2. Werkgroep economisch-sociografisch onderzoek in de landbouw van de Commissie
voor de Agrarische Belangen in Limburg.
R. Rijneveld, ec. drs.
was lid van
1. „Commissie binding jeugdige landarbeiders", ingesteld door het Landbouwschap.
2. „Sectie welvaart" van het Agrarisch plan voor Noordholland.
/. A. Q. Steenweg, ec. drs.
was lid van
„Werkcommissie landbouwtechniek" van de Landbouwcommissie Utrecht.
Ir. E. Tonkens
was lid van
1. „Commissie grondgebruik" van de Gewestelijke Raad van het Landbouwschap in
de provincie Gelderland (adviserend lid).
2. Commissie voor het agrarisch welvaartsplan Gelderland (secretaris-rapporteur
van 7 werkgroepen; lid-rapporteur van 1 werkgroep).
3. „Adviescommissie voor het sociaal onderzoek" van de Stichting tot Ontwikkeling
van Komgrondengebieden (voorzitter).
4. „Landbouwcommissie Gelderland", ingesteld door Gedeputeerde Staten van
Gelderland.
5. Commissie ad hoc voor het landbouwonderwijs, ingesteld door de Gelderse Mij.
van Landbouw.
Ir. S. van Veen
was lid van
1. Werkcommissie tuinbouw van het Agrarisch plan voor Noordholland.
2. Werkcommissie ontwikkeling tuinbouw in de provincie Groningen.
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Afdeling Bedrijfseconomisch

Onderzoek

Landbouw

Ir. H. Dijkstra
was lid van
1. „Studiecommissie voor de kostprijzen" van de Nederlands-Belgisch-Luxemburgse
Douane Unie.
2. Commissie onderzoek komgronden.
3. Commissie voor de bepaling van de te reserveren bedragen voor de gevolgen van
de monopolieheffingen.
4. Werkgroep voor bodemgeschiktheidsclassificatie.
5. Werkgroep ter nadere uitwerking van de uitgangspunten voor de kostprijsberekeningen ten behoeve van het prijsbeleid in de landbouw.
6. „Bedrijfscommissie veehouderij" van de Hollandse Maatschappij van Landbouw.
F. H. Bom, ec. drs.
was lid van
Commissie arbeidsonderzoek Stichting Provinciaal Onderzoekcentrum Noordbrabant.
Ir. A. Eriks
had zitting in
1. Commissie voor stikstofproefbedrijven.
2. „Studiegroep melkveehouderij" van de Commissie nieuwe bedrijfssystemen in de
landbouw.
J. A. Kuperus, ec. drs.
was lid van
1. Landelijke adviescommissie voor bedrijfseconomische analyse.
2. Commissie voor bedrijfsuitkomstenstatistiek van het Landbouwschap.
A. H. / . Liberg, ec. drs.
was lid van
Redactiecommissie voor het verslag over de landbouw van het Ministerie van
Landbouw en Visserij.
J. de Veer, ec. drs.
had zitting in
Commissie van advies voor de exploitatie van boerderijen in eigen beheer van
door de Staat in de Wieringermeer en de Noordoostpolder in eigen beheer genomen
bedrijven
R. Andringa
was lid van
Werkgroep voor bodemgeschiktheidsclassificatie.
J. Hoornweg
was lid van
1. Commissie voor de bepaling van de te reserveren bedragen voor de gevolgen van
de egalisatieheffingen.
2. Werkgroep ter nadere uitwerking van de uitgangspunten voor de kostprijsberekeningen ten behoeve van het prijsbeleid in de landbouw.
G. J.H. Walvoort
was lid van
Commissie produktiekosten slachtkuikens.
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Afdeling Tuinbouw
Ir. A. de Zeeuw
was lid van
1. Benelux-studiecommissie kostprijzen tuinbouw (werkgroep Baptist).
2. „Subcommissie tuinbouw" van de Commissie voor de landbouw- en voedselvoorzieningsstatistiek.
3. „Werkgroep centraal warmtebedrijf" van het Ministerie van Landbouw en
Visserij.
4. Hoofdcommissie groente- en fruitteeltvraagstukken.
C.Bos
was lid van
1. Landelijke adviescommissie voor bedrijfseconomische analyse.
2. „Studiegroep kastypen" van de Hoofdcommissie groenteteeltvraagstukken.
3. Commissie financiering fruitteelt.
4. Benelux-studiecommissie kostprijzen tuinbouw (werkgroep Baptist).
J. van der Does
was lid van
„Studiegroep kastypen" van de Hoofdcommissie groenteteeltvraagstukken.
P. A. Spoor
was lid van
1. Werkgroep financiering fruitteeltbedrij ven.
2. Studiegroep nachtvorstbestrijding in de fruitteelt.
3. Redactiecommissie voor de Tuinbouwgids.
4. Werkgroep structuuronderzoek in de fruitteelt.
Afdeling

Visserij

A. G. U. Hildebrandt, ec. drs.
was lid van
1. Organisatiecommissie T . N . O . voor de visserijen.
2. Commissie ontwikkeling zeevisserij.
3. Commissie ter bestudering van arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden van
de werknemers in de visserij.
4. Commissie vakopleiding voor de visserij.
5. Adviescommissie voor onderwijsaangelegenheden van de redersvereniging Scheveningen.
6. Werkgroep middenstandsonderzoek in Zeeland.
7. Studiecommissie coöperatie in de visserij.
Afdeling

Statistiek

Dr. ir. G. Hamming
was lid van
„Contactgroep landbouwprijzen", ingesteld door de Minister van Landbouw en
Visserij.
F. J. P. Kalfsterman
was lid van
„Contactgroep landbouwprijzen", ingesteld door de Minister van Landbouw en
Visserij.
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P U B L I K A T I E S V E R S C H E N E N I N H E T JAAR 1960

A. RAPPORTEN, NOTA'S ENZ.

Afdeling Algemeen Economisch
Rapport No. 354
Nota No. 143

Bijlage bij
Rapport No. 292
Rapport No. 344
Rapport No. 347
Rapport No. 348
Rapport No. 352
Nota No. 133
Nota No. 138
Nota No. 139
Nota No. 145
Nota No. 146
Nota No. 147
Nota No. 148
Nota No. 149

Onderzoek

Economische aspecten van het bedrijfsgroottevraagstuk als onderdeel van het structuurprobleem in de landbouw (prijs ƒ 7,50).
Fondsvorming in de Nederlandse landbouw (prijs ƒ 1,50).
Landbouwkrediet (gepubliceerd in „Verslag over de landbouw in
Nederland" van het Ministerie van Landbouw en Visserij over
het jaar 1959).
Afdeling

Streekonderzoek

De tuinarbeiders in Nederland (prijs ƒ4,50).
De land- en tuinbouw in het noorden des lands.
Het kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden, ontwikkeling in
de periode 1949-1958.
Stoppeldijk, sociaal-economisch onderzoek in een Zeeuwsvlaams
ruilverkavelingsgebied + bijlage.
Een sociaal-economisch onderzoek in de Vlagtwedder-Essen.
Een sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied
Esschestroom.
Een sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied
Vledder.
De landbouw in Zuidwest-Drente.
Een sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied
Overbetuwe-Zuid.
Een sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied
Broekstreek.
Een sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied
Midden-Limburg.
Een sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsblok
Steenwijk-Oost.
Een sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied
Rijk van Nijmegen.

Nota No. 150

Garijp-Wartena, een sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied rondom de Princenhof.

Nota No. 151

Enkele aspecten van de structurele ontwikkeling in de landbouw
en op het platteland in Nederland, E.E.G.-project P 10, (nog niet
voor publikatie vrijgegeven).

Reeks korte
publikaties No. 9

Streekverbetering en samenleving in de Z a k van Zuid-Beveland
(prijs ƒ 1,00).
** De positie van de gemeente Maasland in planologisch verband;
een landbouwkundige bijdrage aan een onderzoek, verricht door
het E.T.I. en het L E I
De landbouw in Noord-Groningen; deelrapport, bestemd voor het
rapport „Bedreigd Bestaan", dat in samenwerking met diverse

Niet voor publikatie vrijgegeven.
Uitverkocht.
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Instituten is opgesteld in opdracht van de Stichting NoordGroningen (prijs ƒ5,00).
* Nijkerk en Hoevelaken; een landbouwkundige bijdrage aan een
onderzoek, verricht door het E.T.I. en het L E I .
*** Publikaties uitgegeven door andere instellingen met medewerking
van het L E I :
Agrarisch welzijnsplan van Gelderland:
Publikatie No. 1: basisplan, algemene inleiding op het plan,
agrarische werkgelegenheidsvraagstukken.
Publikatie No. 2: basisplan, het land- en tuinbouwonderwijs
(Gedeputeerde Staten van Gelderland).
De Nederlandse ontwikkelingsgebieden, schets van de sociale
problematiek (Ministerie van Maatschappelijk W e r k ) .
Agrarisch Plan Noordholland, overzicht van de land- en tuinbouw
in deze provincie (Sectie Welvaart van de Centrale Commissie
voor het Agrarisch Plan voor Noordholland).
Drunen op weg naar grotere welvaart (E.T.I.-Noordbrabant).
Deurne in zijn ontwikkeling van agrarische naar verstedelijkte
plattelandsgemeente (E.T.I.-Noordbrabant).
Haaften, welvaartsbronnen en ontwikkelingsmogelijkheden
(E.T.I.-Gelderland).
Gendringen, welvaartsbronnen en ontwikkelingsmogelijkheden
(E.T.I.-Gelderland).

Rapport No. 340
Rapport No. 341
Rapport No. 342
Rapport No. 356
Rapport No.
bijlage I
Rapport No.
bijlage II
Rapport No.
bijlage III
Rapport No.

356
356
356
358

B.E.M. No. 31
B.E.M. No. 32
B.E.M. No. 33
B.E.M. No. 34

Afdeling Bedrijfseconomisch Onderzoek
Landbouw
Bedrijfseconomische aspecten van de bemesting (prijs ƒ5,00).
Eigenaarslasten voor enkele groepen van L E I-kostprijsbedrijven
(orijs ƒ2,50).
Uitkomsten van loonbedrijven, proefonderzoek 1952-1956.
Kosten en opbrengsten in de landbouw per bedrijf en per produkt,
voorcalculatie 1960/61 (prijs ƒ2,50).
Kosten en opbrengsten op weidebedrijven per bedrijf en per produkt, voorcalculatie 1960/61 (prijs ƒ4,50).
Kosten en opbrengsten op gemengde bedrijven op zandgrond per
bedrijf en per produkt, voorcalculatie 1960/61 (prijs ƒ5,50).
Kosten en opbrengsten op akkerbouwbedrijven per bedrijf en per
produkt, voorcalculatie 1960/61 (prijs ƒ5,50).
Uitkomsten van landbouwbedrijven, voorlopig overzicht 1959/60
'orijs ƒ 1,50).
Aspecten van de bedrijfsvoering van gemengde bedrijven op zandgrond (prijs ƒ 2,50).
Statistisch overzicht van de uitkomsten van landbouwbedrijven,
over 1958/59.
De ontwikkeling van de mechanisatie op akkerbouwbedrijven
(prijs ƒ3,50).
Een Oldambtster bedrijf in 1970 (prijs ƒ4,00).

Niet voor publikatie vrijgegeven.
Uitverkocht.
De instellingen door wie de publikaties werden uitgegeven, zijn tussen haakjes vermeld.
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B.E.M. No. 35
B.E.M. No. 36
** B.E.M. No. 37
B.E.M. No. 38
** B.E.M. No. 39

Inlichting No. 68
Inlichting No. 69

Reeks korte
publikaties No. 12
* Overzichten:

Een grafische bedrijfsvergelijking tussen voorbeeldbedrijven en
L E I-bedrijven in 1957/58 (prijs ƒ2,50).
De economische aspecten van akkerbouwbedrijven van 15-20 ha
in de IJsselmeerpolders (prijs ƒ3,00).
Machinaal melken in binnen- en buitenland.
Bedrijfsanalyse van de pluimveehouderij, 1956/57 - 1957/58 (prijs
ƒ5,00).
De rentabiliteit van populierenteelt op komgrond in vergelijking
met die van verpachting en graslandexploitatie, in samenwerking
met het Bosbouwproefstation „De Dorschkamp" en het Staatsbosbeheer.
Produktiviteit op weidebedrijven, analyse van de bedrijfsresultaten in de jaren 1950/51 t / m 1958/59 (prijs ƒ1,50).
Verbruik van voedergranen en mengvoeders door de verschillende
veesectoren, najaar 1959 tot najaar 1960 (prijs ƒ1,50).
De rentabiliteit van hooiventilatie (in samenwerking met en uitgegeven door het P . A . W . ) .
W i n s t op weidebedrijven (alleen voor deelnemers aan de bedrijfsboekhoudingen).
Rentabiliteit akkerbouwbedrijven, boekjaar 1959/60
Rentabiliteit weidebedrijven, boekjaar 1959/60
Rentabiliteit gemengde bedrijven, boekjaren 1958/59 en
1959/60
Rentabiliteit pluimveebedrijven, boekjaar 1958/59
Rentabiliteit varkensbedrijven
Tijdschrijving op akkerbouwbedrijven, gemengde bedrijven
op zandgrond en weidebedrijven
Afdeling

** Rapport No. 339
** Rapport No. 343
Rapport No. 345

25
53
64
20
85
14

Tuinbouw

De bedrijfsuitkomsten van de tuinbouw over 1957.
De rentabiliteit van de tuinbouw in het Zuidhollands glasdistrict,
voorlopige berekening 1959.
De rentabiliteit van de tuinbouw in het gebied Venlo-BlerickTegelen, voorlopige berekening 1959 (prijs ƒ 1,00).

** Rapport No. 349

De rentabiliteit van de groenteteelt op het eiland IJselmonde, voorlopige berekening 1959.

Rapport No. 350

Onderzoek naar de kostprijs van bospeen onder glas, voorcalculatie 1960 (prijs ƒ 1,00).

Rapport No. 351

De rentabiliteit van de bloementeelt te Aalsmeer, voorlopige berekening 1959 (prijs ƒ 1,00).

Rapport No. 353

De rentabiliteit van het kwekersbedrijf in de Bloembollenstreek
en Anna-Paulowna/Breezand, voorlopige berekening 1959 (prijs
ƒ1,50).

** Rapport No. 355

De rentabiliteit van de tuinbouw in de Westfriese gebieden Het
Geestmerambacht en Het Grootslag, voorlopige berekening
1959/60.

Reeks korte
publikaties No. 10
* Niet voor publikatie
** Uitverkocht.

Kostprijs van platglaskomkommers en aanvullende teelten (prijs
ƒ1,00).
vrijgegeven.
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Reeks korte
publikaties No. 11 Uitkomsten van de teelt van vroege stooktomaten in Berkel.
Onderzoek naar de produktiekosten van wilgenhout uit binnendijkse hakgrienden in het gebied van Culemborg, Vijfheerenlanden
en Land van Maas en W a a l , prijspeil 1958/59 (uitgegeven door
en onder verantwoordelijkheid van het Landbouwschap).
Overzicht No. 144 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in
Zeeland over 1958, samengesteld uit door het L E I gevoerde
bedrijfsboekhoudingen.
Overzicht No. 145 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Noordbrabant en Limburg over 1958, samengesteld
uit door het L E I gevoerde bedrijfsboekhoudingen.
Overzicht No. 146 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van komkommers
onder verwarmd staand glas in het Zuidhollands glasdistrict en de
Overbetuwe over 1959.
Overzicht No. 147 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van komkommers onder verwarmd glas in het Zuidhollands glasdistrict
over 1959.
Overzicht No. 148 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van een aantal
tuinbouwgewassen op de Zuidhollandse Eilanden over het teeltjaar 1956, samengesteld uit door het L E I gevoerde administraties.
Overzicht No. 149 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van een aantal
tuinbouwgewassen op de Zuidhollandse Eilanden over het teeltjaar 1957, samengesteld uit door het L E I gevoerde administraties.
Overzicht No. 150 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van een aantal
tuinbouwgewassen op de Zuidhollandse Eilanden over het teeltjaar 1958, samengesteld uit door het L E I gevoerde administraties.
Overzicht No. 151 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van tomaten
(verwarmd en onverwarmd) in het Zuidhollands glasdistrict en
Noord-Limburg over het teeltjaar 1959, samengesteld uit door het
L E I gevoerde administraties.
Overzicht No. 152 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van tomaten (verwarmd en onverwarmd) in het Zuidhollands glasdistrict en NoordLimburg over het teeltjaar 1959, samengesteld uit door het L E I
gevoerde administraties.
Overzicht No. 153 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van irisbollen in
Westfriesland en Breezand, teeltjaar 1958/59 (prijs ƒ 1,00).
Overzicht No. 154 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in de Betuwe over 1958, samengesteld uit door het L E I
gevoerde administraties.
Overzicht No. 155 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van zaai-uien
van een aantal bedrijven in Goeree en Overflakkee en MiddenZuidholland over het teeltjaar 1958, samengesteld uit door het
L E I gevoerde administraties.
Overzicht No. 156 Onderzoek naar de opbrengsten van snijrozen in Aalsmeer, teeltjaar 1959 (prijs ƒ 1,50).
Overzicht No. 157 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van narcisbollen in
de Bloembollenstreek en Anna-Paulowna/Breezand, teeltjaar 1958/
59 (prijs ƒ1,50).
Uitverkocht.
Niet voor publikatie vrijgegeven.
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Overzicht No. 158 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van zaai-uien
van een aantal bedrijven in Goeree en Overflakkee en MiddenZuidholland over het teeltjaar 1959, samengesteld uit door het
L E I gevoerde administraties.
Overzicht No. 159 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in
Westfriesland, teeltjaar 1958/59 (prijs ƒ2,— ).
Overzicht No. 160 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in
de Bollenstreek en Anna-Paulowna/Breezand, teeltjaar 1958/59
(prijs ƒ3,00).
Overzicht No. 161 Overzicht van arbeid en opbrengsten van augurken van een aantal bedrijven in Noord-Limburg over het teeltjaar 1959, samengesteld uit door het L E I gevoerde administraties.
Overzicht No. 162 Overzicht van opbrengsten van augurken en spekbonen van een
aantal bedrijven in Noord-Limburg over het teeltjaar 1959, samengesteld uit door het L E I gevoerde administraties.
Overzicht No. 163 Overzicht van opbrengsten van bloemkool van een aantal bedrijven in Noordholland over het teeltjaar 1959, samengesteld
uit door het L E I gevoerde administraties.
Overzicht No. 164 Overzicht van arbeid en opbrengsten van een aantal bedrijven met
spruitkool in het Westland en Midden-Zuidholland over het teeltjaar 1959/60.
Overzicht No. 165 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van krokussen in
Westfriesland en Breezand (prijs ƒ1,00).
Overzicht No. 166 Overzicht van opbrengsten van bospeen van een aantal bedrijven
in 's-Gravenzande en De Lier over het teeltjaar 1960, samengesteld
uit door het L E I gevoerde administraties.
Overzicht No. 167 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van gladiolen in
Westfriesland, teeltjaar 1959 (prijs ƒ1,00).
Overzicht No. 168 Bedrijfsresultaten van een aantal bloembollenteeltbedrijven in
Westfriesland, Anna-Paulowna/Breezand en de Bloembollenstreek, teeltjaar 1958.
Overzicht No. 169 Onderzoek naar de opbrengsten van trekseringen in het bloemencentrum Aalsmeer, seizoen 1959/60 (prijs ƒ 1,00).
Overzicht No. 170 Overzicht van opbrengsten van aardbeien in de Bommelerwaard,
Kapelle-Biezelinge, Zundert en de Zuidhollandse Eilanden, teeltjaar 1960.
Overzicht No. 171 Overzicht van arbeid, brandstoffen en opbrengsten van het trekken van witlof van een aantal bedrijven op Goeree en Overflakkee,
de Zuidhollandse Eilanden en in Noord-Limburg, teeltjaar
1959/60.
Overzicht N o . 172 Overzicht van opbrengsten van het trekken van witlof van een
aantal bedrijven op Goeree en Overflakkee, de Zuidhollandse
Eilanden en in Noord-Limburg, teeltjaar 1959/60.
Overzicht No. 173 Overzicht van arbeid en opbrengsten van nateelt sla onder staand
glas van een aantal bedrijven in Berkel, Delft en Pijnacker, teeltjaar 1959.
Overzicht No. 174 Overzicht van opbrengsten van nateelt sla, komkommers en
tomaten onder staand glas en van herfstsla onder platglas van
een aantal bedrijven in Berkel, Delft en Pijnacker, teeltjaar 1959.
Niet voor publikatie vrijgegeven.
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Overzicht No. 175 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers in het
Westland, teeltjaar 1959 (prijs ƒ 1,50).
* Overzicht van opbrengsten van vroege aardappelen, Deense witte
en rode bewaarkool in de Langedijk en de Heerhugowaard over
het teeltjaar 1959 en 1959/60.
Afdeling
Overzicht No. 38
Overzicht No. 39

Visserij

Bedrijfsresultaten Nederlandse haringvisserij 1950 t/m 1959 (prijs
ƒ2,50).
De financiële positie van de Nederlandse haringvisserij 1953 t/m
1957 (prijs ƒ1,50).
Afdeling

Statistiek

Statistiek van de marktprijzen van rundvee, varkens, paarden en
wolvee (prijs ƒ 2,50).
Statistiek van de telersprijzen (granen, peulvruchten, zaden, hooi,
stro en ruwvoeders, oogst 1959) (abonnementsprijs ƒ2,00).
Landbouwcijfers 1960 (prijs ƒ3,50).
Merkengids landbouwmachines en -werktuigen (prijs ƒ2,50).
Secretariaat
Jaarverslag 1959 (gratis).
B. ARTIKELEN
Dr. A. Maris

Directie
„Structurele veranderingen in de landbouw en streekontwikkeling;

Dr. A. Maris en
M. A. J. v. d. Sandt,
soc. drs.

„Ontwikkeling van het kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden",
verschenen in „Verslag Algemene Nascholing Ingenieurs van de
Voorlichtingsdiensten voor de Landbouw", deel II, december 1960.
„Trends in the changing occupational structure of rural areas",
pre-advies uitgebracht voor het 2e congres van de „European
Society for Rural Sociology" te Oslo in augustus 1960.
Afdeling Algemeen Economisch

Onderzoek

G. Greidanus, ec. drs. „De wereld eet meer suiker", verschenen in „Economisch-Statistische Berichten" van 14 september 1960.
Dr. ir. J. Mol
„De betekenis van interacties, beperkingen en veelheid van technieken voor bedrijfseconomische calculaties en proefopzetten",
verschenen in „Landbouwkundig Tijdschrift" van november 1960.
„De ontwikkeling van het meerdimensionale denken op bedrijfseconomisch gebied", verschenen in „Verslag Algemene Nascholing Ingenieurs van de Voorlichtingsdiensten voor de Landbouw", december 1960.
Afdeling
D. B. Baris en
R. Rijneveld, ec. drs.

* Niet voor publikatie vrijgegeven.
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Streekonderzoek

„De mogelijkheden tot vermindering van de agrarische beroepsbevolking", verschenen in „Economisch-Statistische Berichten"
van 30 november 1960.

Ir. A. L. G. M. Bauwens

„Het Brabantse Platteland in beweging" (2) en „Landbouw en
industrialisatie", verschenen in „Noordbrabant", officieel orgaan
van het E.T.I. voor Noordbrabant, 4e jaargang, 1960, No. 1.
„Het agrarische structuurbeleid in de E.E.G.", verschenen in
„Nieuwe Veldbode" van 29 januari 1960.
„De landbouw in de Oostelijke Langstraat op een keerpunt", verschenen in „Agrarische Reconstructie van de Oostelijke Langstraat
en het Bovenland van Heusden" in april 1960.
„De ontwikkeling in de landbouw" en „Enkele beschouwingen
over de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de produktiviteit
in de Brabantse landbouw", verschenen in „Noordbrabant", officieel orgaan van het E.T.I. voor Noordbrabant, 4e Jaargang,
1960, N o . 3.
„Enkele gedachten over de toekomst van het Brabantse platteland", verschenen in „Noordbrabant", officieel orgaan van het
E.T.I. voor Noordbrabant, 4e Jaargang, 1960, No. 4.

Ir. J. D. Dorgelo

„De ontwikkeling van de bedrijfsgroottestructuur en de werkgelegenheid in de Drentse landbouw", verschenen in „Drents
Landbouwblad" van 12 februari 1960 en in „Ons Platteland"
(Drentse editie) van 1 april 1960.
„De landbouw in het noorden des lands", verschenen in „Economisch-Statistische Berichten" van 25 mei 1960.

Ir. W . G. de Haan

„Het streekplan Westland en de tuinbouw", verschenen in
„Groenten en Fruit" van 1 september 1960.
„Tuinbouw en planologie", verschenen in „Hollands Landbouwweekblad" van 25 november 1960.

Ir. P. van der Linden

„Het samenspel van factoren van landbouwzijde, zoals dat de uittocht uit de Overijselse landbouw na 1947 bevorderde", verschenen in „Jaarverslag 1959 van het E.T.I. Overijsel".
„Het kleine landbouwbedrijf in ontwikkeling", verschenen in „De
Mars" van november 1960.

B. H. Perdok

„De ontwikkeling van het aantal bedrijven en de bedrijfsgrootte",
verschenen in „Landbouwvoorlichting" van december 1960.

R. Rijneveld, ec. drs.

„Toekomstige bedrijfsgrootte in Drente", verschenen in „Drents
Landbouwblad" van 5 februari 1960.

Ir. E. Tonkens

„De leefbaarheid van het platteland", verschenen in „Mens en
Maatschappij" N o . 1, 1960.

Ir. J. M. Veldhuis
Dr. M. A. J. Visser

„Veranderingen ten plattelande" (een Gelderse enquête van de
Bond van Plattelandsvrouwen), verschenen in „De Landbode"
van 29 april 1960.
„De betekenis van het dorp voor de boerenstand", verschenen in
„De Landbode" van 6 mei 1960.
„Nogmaals de arbeidsbezetting op het gezinsbedrijf", verschenen
in „Landbouwkundig Tijdschrift" van 10 mei 1960.
„Kan een barst in de spiegel worden gerepareerd?" verschenen in
„Ons Jonge Platteland" van mei 1960.
Afdeling Bedrijfseconomisch

R. Andringa

Onderzoek

Landbouw

„Bedrijfsbegrotingen t.b.v. bedrijfsvoorlichting", verschenen in
„Contactblad voor Bedrijfsvraagstukken" No. 3 van maart 1960.
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F. H. Born, ec. drs.

F. H. Born, ec. drs. en
J. I. M. Vriend, ec. drs.

„Beregening in de landbouw", versehenen in „Economisch-Statistische berichten" van 20 januari 1960.
,,Een onderzoek naar de rentabiliteit van beregening in de landbouw", versehenen in „Landbouwvoorlichting" van februari 1960.
„De berekening van de manprestatie bij het machinaal melken",
.verschenen in „Nieuwe Veldbode" van 9 december 1960.
„De manprestatie bij het machinaal melken in het buitenland",
verschenen in „Nieuwe Veldbode" van 16 december 1960.
„Benutten mantijd bij machinaal melken", verschenen in „Fries
Landbouwblad" van 9 december 1960.

„Ontwikkeling van de inkomenspositie van de veehouderij sinds
1950", verschenen in „Tussen Wereldoorlog en Euromarkt",
gedenkboek ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de
F.N.Z. op 21 september 1960.
J. Grijpstra
„Rentabiliteit van hooiventilatie", verschenen in „Plattelandspost" van 29 januari 1960.
„Rentabiliteit van de hooiventilatie", verschenen in „Contactblad
voor Bedrijfsvraagstukken" van mei 1960.
„Rentabiliteit van hooiventilatie", verschenen in „Landbouwgids
1961".
J. A. Kuperus, ec. drs. „Afschrijving op machines in de L E I-boekhouding", verschenen
in „Contactblad voor Bedrijfseconomie" van december 1959.
„Het loonbedrijf in de landbouw", verschenen in „EconomischStatistische Berichten" van 8 juni 1960.
„De landbouw in de droge zomer van 1959", verschenen in
„Economisch-Statistische Berichten" van 21 september 1960.
„Vervangingswaarde, de harde werkelijkheid", verschenen in „Het
J. van der Lely
Loonbedrijf in Land- en Tuinbouw" van februari 1960.
„Uitkomsten van loonbedrijven", verschenen in „Het Loonbedrijf
in Land- en Tuinbouw" van maart 1960.
Ir. H . Dijkstra

„Uitkomsten van loonbedrijven II", verschenen in „Het Loonbedrijf
in Land- en Tuinbouw" van april 1960.
„Uitkomsten van loonbedrijven III", verschenen in „Het Loonbedrijf in Land- en Tuinbouw" van juli 1960.
„Op tijd betalen", verschenen in „Het Loonbedrijf in Land- en
Tuinbouw" van oktober 1960.
„Het aandeel van de loonwerker in de bewerkingskosten van de
boer", verschenen in „Het Loonbedrijf in Land- en Tuinbouw"
van december 1960.
A. H. J. Liberg, ec. drs.„Oriënterende economische onderzoekingen door factoranalyse",
verschenen in „Verslag Algemene Nascholing Ingenieurs van de
Voorlichtingsdiensten voor de Landbouw", december 1960.
Dr. ir. J. Mol en
K. Klaassens

„Lineaire programmering, toegepast op een Drents gemengd
zandbedrijf", verschenen in „Landbouwvoorlichting" van augustus/september 1960.

Dr. ir. J. Mol en
Ir. A. Willemsen

„Bemesting en economie", verschenen in „Landbouwkundig Tijdschrift" van juni 1960.

J. B. te Paske en
A. Reitsma

„Hoe zijn de betere bedrijven aan hun winst gekomen?", verschenen in „Contactblad voor Bedrijfsvraagstukken" van september 1960.
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J. G. Royackers
J. de Veer, ec. drs.

„Vele kleinen maken één grote", verschenen in „Land en Vee",
bijlage voor Limburg bij „Boer en Tuinder", kerstnummer 1960.
„Lineaire programmering", verschenen in „Verslag Algemene N a scholing Ingenieurs van de Voorlichtingsdiensten voor de Landbouw", december 1960.

J. I. M. Vriend, ec. drs.„Boeren zonder land in Zuid-Californië", verschenen in „Boer
en Tuinder" van 23 december 1960 (kerstnummer 1960).
„Pluimveemesterij op contract in de Verenigde Staten", verschenen in Wetenschap voor de praktijk", uitgegeven in 1960 door
de Stichting C.L.O.-Controle, De Schothorst, Hoogland.
G. J. H. Walvoort
„Varkens houden met overleg", verschenen in „Landbouwgids
1961".
„Kunnen de produktiekosten in de pluimveehouderij omlaag?",
verschenen in het paasnummer 1.960 van „De Landbode".
„Valt er met de kippen nog iets te verdienen?", verschenen in
„Hyline Nieuws" van mei 1960.
Afdeling
J. van der Does
A. Holkamp en
J. Kuyvenhoven

A. Holkamp
Ir. D. Meijaard
P. A. Spoor

Ir. A. de Zeeuw

Tuinbouw

„De kostprijs van vroege stooktomaten", gebied Berkel en Omstreken, verschenen in „Tuinbouwgids 1961".
„De bedrijfsresultaten over 1959 van de stookbedrijven van het
Zuidhollands glasdistrict, verschenen in „Groenten en Fruit",
van 10 maart 1960.
„De bedrijfsuitkomsten over 1959 van de koude bedrijven in het
Zuidhollands glasdistrict", verschenen in „Groenten en Fruit",
van 10 maart 1960.
„Bedrijfsuitkomsten van de tuinbouw in 1958", verschenen in
„Tuinbouwgids 1961".
„Arbeidsgrafieken van augurken en komkommers", verschenen in
„Tuinbouwgids 1961".
„ W a t kost het telen van 100 kg appelen?", verschenen in „Tuinbouwgids 1961".
„Indrukken van de Italiaanse fruitteelt", verschenen in „De
Fruitteelt" van 23 december 1960.
„De tuinbouw op het gemengde bedrijf", verschenen in „Landbouwvoorlichting" van mei 1960 en in „Landbouwkundig Tijdschrift", Floriadenummer 1960.
„De vermogensbehoefte in de tuinbouw", verschenen in „Mededelingen Directeur van de Tuinbouw" van oktober 1960.
„De tuinbouw op het landbouwbedrijf", verschenen in de 12e
bundel van de Christelijke Jongere Boeren- en Tuindersbond van
december 1960.
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