
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Ruimtelijke verschuivingen in de EU-landbouw 1950-1992

Strijker, D.

Publication date
2000

Link to publication

Citation for published version (APA):
Strijker, D. (2000). Ruimtelijke verschuivingen in de EU-landbouw 1950-1992. [, Universiteit
van Amsterdam]. Stichting Ruimtelijke Economie.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/ruimtelijke-verschuivingen-in-de-eulandbouw-19501992(cd3b943c-7126-4794-8dac-2ec1b654869c).html


VOORWOORD 

VOORWOORD 

Denk goed na voordat je je eerste baan accepteert', zo houd ik studenten met enige 
regelmaat voor. 'Je eerste baantje bepaalt in grote mate het vervolg van je carrière.' Ik 
heb recht van spreken, want de functie die ik in 1979 accepteerde in het 'Eurostat-
onderzoek' van Herman Jacobs, heeft mijn werkzaamheden tot op de dag van vandaag 
bepaald. Het Eurostat-onderzoek ging over de landbouw in de Europese regio's. Toen 
ik in 1983 overstapte naar het LEI kwam ik daar binnen als iemand die verstand had 
van landbouw in de Europese regio's. En dat ik in 1988 als ruimtelijk econoom bij de 
sectie Ruimtelijke Economie van de RuG aangesteld werd, had vooral te maken met 
het feit dat ik iets met Europese regio's deed. Het was een mooie gelegenheid om wat 
breder bezig te zijn dan met enkel landbouw, maar toen een maand later Kees van der 
Meer - de landbouweconoom van de faculteit - naar elders vertrok, deed ik weer in 
landbouw en regio's. Uiteindelijk heeft dit alles in een proefschrift geresulteerd, over 
landbouw en Europese regio's. 

Aan dit onderzoek is dus zo'n twintig jaar gewerkt, althans tussen de bedrijven 
door, en pas sinds een jaar of wat met het oogmerk er een proefschrift over te 
schrijven. Omdat dit onderzoek zich in zo'n lange periode afgespeeld heeft, zijn er veel 
mensen die er een bijdrage aan geleverd hebben. Het zijn er zoveel, dat ik niet iedereen 
bij naam kan noemen. Mijn dank is er niet minder om. 

Toch wil ik een paar uitzonderingen maken. In de eerste plaats Gerrit Meester, ooit 
mijn kamergenoot en leraar op het LEI, en nu mijn promotor. Verspreid in de tijd heb 
je een aantal concepten minutieus van commentaar willen voorzien, waarmee ik mijn 
voordeel heb kunnen doen. Mijn grote dank daarvoor. Maar ook de medewerkers van 
de afdeling AEOS van het LEI. Niet alleen voor de jaren dat ik bij jullie mocht 
werken, maar ook voor het feit dat ik voor informatie, ideeën, reisgezelschap en 
gegevens altijd bij jullie terecht kan. En dan de leden, in verleden en heden, van de 
sectie Ruimtelijke Economie van de RuG. Een zo hechte en stimulerende groep is een 
schaars goed op universiteiten. Herma van der Vleuten verdient een dubbele dank
zegging, als één van de sectieleden die voor het goede groepsgevoel zorgt, maar ook 
als de degene die een groot deel van de verwerking van dit proefschrift, van typewerk 
tot layout, voor haar rekening genomen heeft. Zonder jou had dit proefschrift er heel 
anders, en een stuk minder, uitgezien. 

Groningen, 21 oktober 1999, 

Dirk Strijker 



RUIMTELIJKE VERSCHUIVINGEN IN DE EU-LANDBOUW 1950-1992 

VI 


