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Uitgaande van de consumptie per hoofd van de "bevolking in 1938
geeft bijlage I een overzicht -van de te verwachten consumptie van
dierlijke producten in 1950. De gemiddelde grootte van onze "bevolking
"bedroeg in 1938. 8.684.000 feielen.
Voor 1950 is de ÜTederlandsche "be
volking op rond 10 millioen zielen'becijferd (bijlege IX). Bij de bepaling'van hfef vermoedelijke verbruik in 1950 hebben wij de volgende
overwegingen döen gelden:.
1. 0-ezien de verminderde wèlveert, ven onze bevolking ten opzichte ven
1938 Ven eer errzierl i jke • verschuiving ven "bet verbruik ven boter
neer det vér merger-ine els vaststeend aangenomen worden, terwijl
het'evenzeer voor de herd.ligt, det de consumptie ven een relatief
duur product els vleesoh in 1950 het vooroorlogsche peil niet zal
bereiken, (Fet vooroorlogsche verbruik ven vleesch kwam gemiddeld
neer op 1-ons per persöon per dag)*
Vanuit dit gezichtspunt hebben wij het verbruik'van boter met 20%
verminderd en'bet verbruik van margarine met deze hoeveelheid ver
meerderd. Het vleeschverbruik hebben wij op 90% v a n tiet verbruik
in 193L gesteld4
2. Daarnaast ligt een toeneming van het verbruik Van consumptiemelk
•-in de verwachting. Het verbruik in 1946, dat per hoofd van de be
volking ongeveer 3 1 ) boven het peil van 1938 lag, wijst reeds
in deze richting. Ofschoon dit hooge verbruik van consumptiemelk
in het afgeloopen jaar min of meer moet worden toegeschreven aan
het nog heerschende tekort aan andere voedingsmiddelen, mogen wê
ons inziens iets minder dan de helft van deze toeneming als een
meer blijvend verschijnsel beschouwen.
Zoowel uit een oogpunt van voedingswaarde als ter bevordering van
onze nationale zuivelproduct ie is stimuleering -van het verbruik
van consumptiemelk alleszins ean te bevelen. Wij hebben ons voor
I95O op grond van het bovensteende op een toeneming ven 1 g e b a .. seerd.,2)
3. Fet verminderde vleeschverbruik zei waarschijnlijk een zekere
compensatie zoeken in een "booger kaasverbruik. Stimuleering hier
van verdient om de reeds genoemde beweegredenen eveneens aanbeve
ling. Wij baseerden ons op een toeneming van het kaasverbruik
met 5# »
4. Uit een oogpunt ven voedinp-sweerde wordt een vervanging van 10$
ven "bet vooroorlogsche vleeschverbruik door een 15$-stijging van
het melkverbruik en een 5^- & tijging van het kaasverbruik volledig
gecompenseerd. Teneinde het vetverbruik van de bevolking evenwel
op peil te houder, dient de consumptiemelk gestandaardiseerd te
worden op ^.4% vet.

1) Eet totale consumptiemelkverbruik bedroeg in 1946 1.761.000 ton,
d.i. 187 kg per persoon. (Statistisch Bulletin C.B.S.-1947,
no. 8-). •
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2) Aangezien wij het binnenlandsche verbruik van melkproducten
niet afzonderlijk in oogenschouw hebben genomen, hebben wij
een eventueele verb ruik.stoe neming van een product als b.v.
•
melkpoeder, hierin verdisconteerd.
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Bjjlage I.
GERAAMDE CONSUMPTIE VAN DIERLIJKE PRODUCTEN VOOR 1950.
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Consumptiemak TTi 1.200.000
Boter
101.000
Kaas
I25.OOO

1.200.000
47.400
66,700

138
5*5
7.7

1.380,000
55.000
77.000

MELK, totaal

I5.100.000

3.000.000

345

3.318,000

Margarine •

j

71.000
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7.2
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Vetten & oliSrP '
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5.1

5I.OOO

128.500
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17.000
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Rund- en kalfs121.000
vleesoh 3)
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222,000
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1f.000
VLEESCH, totaal

360.000
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18,000
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1) Het binnenlandsohe verbruik van melkproduoten (gecondenseerde melk,
melkpoeder, caseïne) was in 1938 dermate gering, dat wij dit hebben
verwaarloosd.
2) Omvat spijsvetten, reuzel, volksvet, slaolie en raapolie. Deze producten
zijn slechts ter vergelijking naast de cijfers van boter en margarine opge
nomen.
3) Hoeveelheden in geslacht gewicht (vleesch + been).
4) Berekend in bijlage IIÏ,
5; Zie toelichting bijlage IV,
B r o n n e n t
Consumptiemelki Daar de verschillende bronnen, die het verbruik van consumptiemelk voor 1938 opgeven, nogal van elkaar verschillen, hebben wij in
navolging van het Jaarboek voor de Zuivelbereiding en de Londonsche Studie
groep voor Reconstructieproblemen (Rapporten, 3dé reeks) dit verbruik op
24$ van de totale jaarproductie van melk gesteld,
Boter, kaas, margarine, vetten en oliè'ns Statistisch Jaaroverzicht van het
Bedrijfschap voor Zuivel (1943).
Vleesohf Mededeeling van het Bedryfsohap voor Vee en Vleesch.
Eierens Door ons berekend uit de Jaarcijfers en het Statistisch Zakboek van
het C.B.S.

' Bijlage ,11;
EMULKimö isM t& ViMb&bhLIJK& LbVCiMMbOtiOCä^Jb
'
V-Klv AMJlbJ^LfaAl) ll\i 19 50 4

Het geboorte-overschot van 1946 bedraagt fond •,
2 0 0 . 0 0 0 z i e l e n . , 1 ) .
Het geboorte-overschot van 1940, "bedroeg rond
ICO*000 zielen. 2)
Evenals "bij dé studies over bevolkingsspreiding gasn
we ervan uit, dat Het 'huidige hooge gebooi'te'-overschót over
de' jaren 1947 t/m 1950 geleidelijk zal .dalen tôt het peil
van I94O,
' . .
We.krijgen den in afgeronde gëtslleiu
Grootte bevolking 1 Januari 1946:
Bevolkingstoename over 1946:
»
"
I947:
"
«
«
1948:
»
I949:
»'
"
I95O (helft! Y'
Gemid.delde bevolking over. 1950i

9*300.000 fcielen
H .
200,000
175 i §00.
«
I5O.OOO
"
I25.OOO
»
50.000
»

rond lC.OCGoOOÖ zielen

1) Statistisch Eulletin C.FYS. 1947 nó.12.,.
2) Jaarcijfers C.F.S.' 1940«
3) Om de gemiddelde bevolkingsgrootte over 1950 tè kennen,
moet de toename der bevolking over 1950 slechts voor de
helft in rekening'gebracht worden»
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Ei.ilage III*
\à& Liül ICA'aLL Vi^UtljIB. ~ViJ* i^L£ lli b^li IQhM M
kGH'Mi. hjbJrJb •Lit. COfrbTjj^l'Iiu^Lii IK 1950«

Opmerking: In 1938 was de productieverhouding tussehen volvette
kaas 4Ö H "> 3Ó + en 20 + zoodanig, dat de hoeveelheid melkVet in de
totale•,kaasproductie verwerkt, tëh nasste "bij overeenkwam met da
hoeveeihëid melkvet, die nbodig geweest zou zijn "bij een productie
var- uitsluitend 40"*' kaas» Ons hiérop bàseerendëi gaan we voor 1950
oök uit ven een gemiddelde prcTduótie vèn uitsluitend 40 f 'kaas^
d-ëgevepë :
100 kg melk (3.4# vet) geêft 8 4 6 kg 40 + kàas plus 1. 6 kg boter*
100 k$ öielk (3.4$ vet) gééft 3^9 kg btiter*
!• Berekening, bij een gelijke consumptie per hoofd vaft de bevol
king als in 1938 (zie tabel "bijlage .1):
Voor de productie van 77.000 ton "kaas is noodig
77 * C 8?6° CG x 1 0 0 k g l s

.

895.COO.OOO kg melk

Deze 895*000.000 kg melk geven bovendien
8.95O.OOO x 1.6. kg boter is
Totaal bot erve rb'ruik ^

14.320.000 kg boter

minus

55.000.000 kg
14,320.000 kg

resteert

40.680.000 kg

.Voor de productie van 40.680.000 kg boter is noodig •
4p,<f ? 0 Q° 00 * 1 0 0 kg is
1.043.000.000,
S
Totasl verbruik ven welk:
in den vprm ver kees (en een deel vpn de boter) 895.000
" "
"
" de overige boter
1.043.000
n
. " "
ccnsumptiemelk
1.380.000
, Totael

kg melk
ton
ton
ton

3.3I8.OOO ton

2. Berekening bij een gewijzigde consumptie per hoofd van de be
volking ten opzichte van 1938 (zie tabel bijlage I):
Voor de productie van 81.000 ton kaas'is noodig
S1, °S?6 0CG x * 0 0 k g i s
942.000.000 kg melk
Deze 942.OOO.QOO kg melk geven bovendien
9.420.000 x 1.6 kg boter is..
Totael boterverbruik

minus

15.072.000 kg boter
44.000,000 kg
15.072.000 kg

resteert
28.928.000 kg
Voor de productie ven 28,928.000 kg boter is noodig
28.928^000 x 1 Q 0 kg . i s
742.000,000 kg melk
Totael verbruik ven melk:
in der vorm ver kpps er een deel ver? de boter
942.000 ton
" "
"
" de overige boter
742.000 ton
" "
"
" consumptieroelk
I.587.COO ton
3.27I.OOO ton

Bijlage', IV1

TOELICHTING OF HET ERCDUCTIE-OVERSCHCT IK PM' ZUIVELSECTOR
In 1950,
Gefei'en de melkproductie .op het oogenblik ligt het in alle
verrechting* de+ deze in.1950'het vooroofclogsöhe peil van rond
5.100.000 ton weer zpI hebten bereikte Hier.vaïi vindt rond
3-300.000 ton vermöedelijk zijn weg in de binnenlandsçhe con
sumptie (in. der voriii ven boter, kB.es én cönsumptiêmelk). Ver
minderen wé de óverige hoeveelheid met 150.C0C ton voor aanwen
ding aj-s opfokmelfe (gelijk voor den oorlog), dan resteert ten
slotte I.65O.C00 ton voor exportdoeleinden« Het is hier niet de
plaats om äan te geven, wélk gedêelte,hiervan tot böter,. welk
gedeelte tót kaas en welk gedeelte tqt Melkproducten verwèrkt
moet worden. Wij volstaan dan ook met een overzicht van de totale
hoeveelheden der voornaamste zuivelproducten, die uit I.65O.OOO
ton melk geproduceerd kunnen worden.
- ^ Een hoeveelheid van 1.650,GCG ton melk möakt de productie
1
mogelijk van (naar keuze):
,
1. Bpter
64.400 ton
waarbij tevens vrijkomt:
ondermelk
1.419.000 "
karnemelk
.
I65.OOO "
Uit een deel ven de ondermelk is eventueel nog caseïne te
produceeren (100 ton ondermelk geeft 2.7 ton c#seïne).
2. Volvette kaas

17I.IOO ton

3. 40+kaas
plus boter
waarbij tevens vrijkomt:
karnemelk

141.900
.26,400

"
"

204.600

"

4. Gecondenseerde volle melk (zonder suiker)
599*000 "
De hoeveelheid gecondenseerde volle melk met suiker is hieraan
nagenoeg gelijk»
5. Volle-melkpoeder

2OI.3OO

"

