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Op het einde van 1946 kunnen wij ons ternauwernood
realiseert hoe slecht 4e toestand in 1945 was. De uit
geputte grond "bracht, mede door de ongunstige weersom
standigheden, een schrale oogst voort. Kaer schatting
slechts 60 pet. Tan normaal• Be melkproductie "beliep
nog slechts ongeveer d© helft van die van voor den oor
log* Van den varkens- en pluiaveestapel was een goede
fokkern bewaard, aaar voor de voedselvoorziening van het
Hederlandsche volk "buiten den agrarischen sector was d®
heteekenis vrijwel tot nihil ineengeschrompeld. Door
inundaties en andere oorlogshandelingen lag in 1945
215,000 ha, d.w.z. rond 10 pet. van onzen cultuurgrond
"braak.
Het is verrassend hoe snel de landbouwproductie is
toegenomen. De akkerbouw en tuinbouw hebben dit Jaar
weer çen opbrengst geleverd, die nagenoeg gelijk ko®t
aan een gemiddelde vooroorlogsche opbrengst. Bet gunstige
weer maakte voor een belangrijk deel het tekort aan
kunstmest goed» De samenstelling der productie is nogal
belangrijk gewijzigd ten gunste van de aardappelen,
volksvoedsel bij uitnemendheid en willig exportartikel*
Onder leiding van den Dienst voor Eandbouwherstel
is het gelukt reeds in 1946 op rui® 10.000 ha na alle
grond weer in cultuur te brengen. Hiervoor is een
uiterst® inspanning van onze boeren en landarbeiders
noodzakelijk" geweest. Vanzelfsprekend sullen, in het
bijzonder op de met zout water geïnundeerde gronden,
nog jaren de sporen van de vernieling in lagere op
brengsten zijn te »erken. Ook de opbouw van de ver
woeste boerderijen zal nog jaren vergen. Eet blijft
voorloopig in dit opzicht nog behelpen, maar belangrijk
is, dat dé grond weer bebouwd wordt. Verwacht mag worden,
dat in 1947 bijkans alle grond weer in cultuur kan wor
den gebracht•
Onze rundveestapel neemt geleidelijk in omvang toe,
al zal het nog wel eenige jaren duren, voordat de oude
stand weer is bereikt* Bovendien belemmert de geringe
hoeveelheid veevoer de verdere toeneming van de Melk
productie. In 1946 werd nog geen driekwart van de nor
male productie gehaald en ook in 194? zal waarschijnlijk
deze productie niet kunnen worden overschreden#
Onze dierlijke veredelingsproductie - zuivel, varkensvleesch en eieren - droeg voorhoen in belangrijke
iaat® bij tot onzen uitvoer. In dit opzicht heeft zij
nu nog weinig beteekenis.
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Be dlreote vooruitzichten voor eea miaere veevoederinvoer ilja aog alet erg rooskXearig. Ir sija nog
teveeX hoagerlge aeascheXijke a&gen la de wereld ea boveadle» 1« la du Vereealgde Staten en Caaada de Teesta
pel sterk uitgebreid*. Maar over tv»« of drie Jaren sal
vermoedelijk toet» wel de huidige echaarschte over*©»»«»
•lia* So# start on«® treditioneel© dierlijke veredelings
productie er daa voert Stallen wij kunnen concuraeren op
de bultealaadsehe markten «et oase «uivelproducten,
bacon en eieren? Velen vragen aleh dit net eea bang hart
af« Bagelaad ie aog steeds de groot® importeur vaa voe
dingsmiddelen. Merkwaardig is tegea new lage prijsen
dit laad sieh de aanvoer van boter uit ®ieuw-£e@land ea
Denemarken, bacon mit Caaada ea Bene®arken vent te ver»
sekeren ia desea schaarachtetijd door middel vaa lang
durige ©veraenkOBSten.
Weliswaar is de bultealaadsehe haadel seer onoversiehtelijk door de beperkingen vaa het betaXiagsverkeer,
vaardoor voor hetselfde product Momenteel seer ulteea»
Xoopeade prijsea worden gsa&akt». Binnenkort wordt het
vraagstuk vaa dea veredelingaexport la dea landbouw ech
ter actueel. Bit vraagstuk kient teaeer, daar de toekomst
vaa dea van ouds belangrijken uitvoer vim landbouwproduote» aaar Buitsohland al.,seer onsekar is*. Bit achterland
«et ee» groote industrielle bevoXklag sal Bederland ook
la dit opeicht heel aoeiXljk kunnen aiaaen.
2a de veredeXisgsproduotie springt het scherpst naar
voren wat voor nagenoeg oase geheeXe landbouwproductie
eldt, al« dat de productiekostea ia oas land hoog sija
n vergelijking met aadere Xaadea. Uiteraard kost dit
duidelijker aaa het licht voor boter, die we moeten m»
porteerea daa voor terwe# waarvaa eer invoerbehoefte la
oas Xaad bestaat. Op slohself is waarschijnlijk de tarwepositie eeoaoalsoh «wakker daa die vaa de dierlijke produoten.
Be hooge kostprljsea vaa de dierlijke produotea sija
gedeeltelijk vaa tljdelljkea aard; dese worden veroorsaakt door te welalg veevoeder ea de buitensporig hooge
prijsea op de wereldaarkt. Sr siJa evenwel ook feotoren
va» lateraea aard, die aaar verhouding hooge productie
kosten ia oas laad veroorsaken. ondanks dea la doersaee
vruchtbaren grend ea het gaastig* kliaut. Be oorsaak
»eet worden gesooht ia de bij oas gebruikelijke ea deels
noodzakelijke produetieaethodea» welke aaar verhouding
veel aeasohelljke arbeidskracht verelachen. Be ««ehlae
is beslg la dea landbouw eea soortgelijke revoXutie te
veroersekea aXs eea eeuw geXedea la de aljverfeeld plaats
voad. X*«ag bleken de landbouwwerkaaaaheden te weerbarstig
OB aaehlaaal te vordem verrlöht. Geleidelijk aaa heeft
het »©namelijk versaft ook hier steeds neer overwinningen
geboekt«^Be draag aaar aeohaalsetle Is aog la belangrijke
a«te versterkt door de relatief groote loonstijging vaa
laadarbeiders. Pp siehself besOhouwd is het seoi&al ea
eooaoalstih juist» dat la dea landbouw voor gelljksoortlgea arbeid eea gelijk looa als la de iadustrie wordt be-
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ta&ld. Sa plotseling» overgang vaa laag loonpeil tot
evenredig loonpeil heeft echter da consequentie, dat
in landbouw suiaiger «at avfeeldrikraoht/vord^oagesprongen das voortaeen.
Sat laat sioh aansien, dat voor het handhaven van
een welvarenden landbouw in sija huidige» structuur ia
de toekoast een grooter deel ven de landbouwbevolking
als tot sa toe het geval is, sel moeten afvloeien naar
de industrie of sal aoeten eaigreerea. Fes als een uit
weg is gevonden voor de overbesetting in soaaige deelen
van den landbouw heeft het sin tot rationalisatie op
groote schaal over te gaan» ändere roept «en slechte
werkloosheid tevoorschijn. Overigens sit aan de verbe
tering van de produotleaethoden ook vast een herverkaveling van groote deelen ven onsen cultuurgrond. De ver*
gaande versnippering van den grond tot dén bedrijf behoorend en de geringe oppervlakte ven vele bedrljvea
verhinderen een doelaactige exploitatie. Voor een breede
welvaartapolitiek kan het er niet om begonnen sija sooveel nogelijk aenschen onder te brengen in den landbouw,
aaar behoort het beginsel te sija on de oastaadlghedea
soodsaig te sakea, dat de productiviteit soo hoog «ogelijk is. -Als teekea van de o.i. verkeerde Instelling
sij erop gewesen, dat in bepaalde laadboawkriagen bewast
het pleit wordt gevoerd o» la den üoordooatelijken polder
sooveel aogelijk bedrijven te stichten, ook al staat
vast, dat groot«iw bedrijven eooaoaisoh de voorkei ver
dienen. Onder desea invloed dreigt de noordoostelijke
polder «lader doelastig te worden ingedeeld als de Wie*
riageraeer*
Bea hefl gelukkig vereohijasel lijkt oas de toepas
sing der oooperatieve gedachte bij het aanschaffea ea
exploiteeren van groote landbouwwerktuigen• Hierbij sija
eooaoaisoh beheer ea selfstaadigield vereeaigbaar.
la het afgeloopea jaar is telkens gebleken, dat de
boerea ea tuinders het veelvuldig ingrijpen in prodnotie
en prijsen - en niet te vergeten de oontrftle daarop beu sija. Ook bij de Ovexheidsiastantles valt in dit opslefct tegeasia te bekeuren. Oereedelijk heeft de Minis
ter vaa Landbouw op velerlei gebied de teugels ain of
aeer latea vierea. Sea belangrijke beslissing voor den
tuinbouw was, dat de prljsvoraiag van groenten weer ge
heel werd vrijgelaten! Bij het in eere herstellen van de
veiling giag daa ook de vlag uit op 1 April. Senselfde
gang van sskea is aanvankelijk gevolgd bij de aardappe
len. Al gauw bleek, dat hier de voorkeur voor kleiaardappeleo soo groot was, dat de vrije prijsea te hoog
opliepen. Woede is «en weer tot regeling van den afset
overgegaan oa de prijsen in 4NKa hand te houden. Ook de
erväriagea vaa de oonsuaenten ten opsicihte van de groenteaprijsen sijn weinig bevorderlijk voor het vertrouwen
in de goede werking van de vrije aarkt. Sier schijnt
evenwel het euvel te liggen in den groentehandel, die
aiet voldoeade ooacurrterend werkt. Benige ruiate tot
uitbreiding van den varkensstapel aoest later weer voor
eea deel oagedaaa worden geaaakt.

O li*'?
Bet blijkt uit deae voorbeelden, dat de tendentie
tot aeer vrijheid in bedrijf en
de aarkt iagaag vindt,
naar dat in de hsldlge oaatandigheden de voorvaarden
•oor een helXaaae wrklag ervan nog niet sijs vervuld*
Deae vrijheid aal evenwel beperkt dienen te blijven,
nh ia liet belaag vaa den eonauoent, atrike in het belang
v«a den producent. Aan een aekere mate van arpeeXruiate
la echter aoewel o» econoaisohe als psychologische re
denen ongetwijfeXd behoefte*
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