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IN N I E U W E BANEN 

et Nederlands Verkeersinstituut maakt in zeker opzicht een 
verjonging door. Dat l i jk t wat vreemd voor een organisatie, die 
nog niet zo heel lang geleden haar 10-jarig bestaan vierde en 

dus nog de leeftijd der jeugdigen heeft. Men moet dit echter zo zien: 
een Instituut als het onze, dat een destijds in Nederland nog weinig 
bekend terrein wilde ontginnen, zaait het zaad uit, dat tot nuttige 
activiteiten moet uitgroeien. Niet al het uitgestrooide zaad echter 
heeft i n de loop der jaren het resultaat opgeleverd dat ervan werd 
verwacht. Zulks gold ook het tweemaandelijkse orgaan van het 
Instituut, dat wel enig nut stichtte door gelegenheid te bieden de 
vaak zeer belangrijke lunchvoordrachten te lezen en eventueel ook 
later als documentatiemateriaal te benutten, maar dat toch onmis
kenbaar beneden het niveau bleef, waarop een algemeen verkeers-
wetenschappelijk tijdschrift behoort te staan. Pogingen hierin enige 
verbetering te brengen slaagden niet: men kon uit de oude opzet 
niet loskomen. 

Als in zulk een situatie echter jongeren hun intrede doen (zoals 
sinds kort bij de leiding van het Instituut het geval is) wordt 
begonnen met op te ruimen en door wat beters te vervangen wat 
niet voldoende geslaagd bleek. Zo is dan een verjongingskuur 
begonnen die zich ook tot het tijdschrift uitstrekt. 

Gevoeld werd de noodzaak van een nieuwe opzet, opdat in Neder
land een tijdschrift zou kunnen verschijnen, dat op goed niveau 
actuele beschouwingen bevat, welke kunnen bijdragen tot ver
krijging van beter inzicht in de talloze ver keer svraagstukken, die 
zich aandienen; dat ook de weg wijst naar elders verschenen 
publikaties die voor degenen, die aan de ontwikkeling van ons 
verkeerswezen deelnemen, van waarde kunnen zijn, en dat niet in 
de laatste plaats gelegenheid biedt tot wetenschappelijke discussie 
over verkeersvraagstukken, zowel binnenslands als in internatio
nale kring. 

Wij menen in het tijdschrift „Verkeer", waarvan hiermede het 
eerste nummer verschijnt, een goede opzet gevonden te hebben. 
Een bekwame, veelzijdig samengestelde redactie-commissie staat 
de leiding en de wetenschappelijke staf van ons Instituut terzijde 
bij deze poging om in Nederland een verkeerstijdschrift te doen 
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verschijnen, dat in de behoeften op dit gebied op bevredigende 
wijze voorziet. Daarmede kan een achterstand, die er hier was in 
vergelijking met andere landen, die ons i n grootte en betekenis 
zeker niet overtreffen, worden opgeheven. 

I n overeenstemming met de mening der redactie-commissie zal 
er naar worden gestreefd in de eerste jaargang (en) twee groepen 
van vraagstukken vooral naar voren te doen komen: i n de eerste 
plaats een groep problemen betreffende de dynamiek, die de na
oorlogse technische ontwikkelingen in het verkeer en mitsdien in 
de samenleving te weeg hebben gebracht en in de tweede plaats 
vraagstukken, samenhangend met de problemen waarvoor de 
vervoerbedrijven en allen, die bij het vervoer betrokken zijn, als 
gevolg van het integratiestreven in Europa worden geplaatst: 
onderwerpen, welke „Verkeer" de eerste t i jd in belangrijke mate 
inhoud en richting zullen kunnen geven. 

I n deze nieuwe opzet zal het Nederlands Verkeersinstituut echter 
alleen kunnen slagen als de Nederlandse deskundigen op dit gebied 
daarbij hun medewerking verlenen. De Raad van Beheer van het 
Instituut is er van overtuigd, dat ook in dit opzicht in Nederland 
ruim voldoende krachten aanwezig zijn, die door medewerking aan 
ons nieuwe tijdschrift nog meer dan tot dusverre kunnen bijdragen 
tot verheldering van inzicht i n de verkeersvraagstukken, die ons 
bezighouden. De Raad neemt zelfs aan, dat een gelegenheid als 
deze om keimis en inzicht te uiten en daarmede nut te stichten, 
door velen met vreugde zal worden begroet. 

Als dat zo is, mag worden verwacht, dat hiermede weer een stap 
voorwaarts is gedaan op de weg naar verdere verbetering van het 
verkeerselement in onze samenleving, een element dat van funda
mentele betekenis is, niet alleen voor ons welvaartsstreven, maar 
voor ons gehele maatschappelijke bestel. 

Dr. Ir . M . H. DAMME, 
Voorzitter Raad van Beheer 
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PONCTIFORME T H E O R I E , VERVOERSECONOMIE 

E N R U I M T E L I J K E E C O N O M I E 

een inleidend woord bij liet eerste nummer van „Verlieer" 

Dr. H. C. Kuiler 

et vervoerseconomisch denken in zijn moderne vorm is betrek
kelijk recent. In de oudere economische literatuur is aan het 
vervoer als economisch vraagstuk betrekkelijk weinig aan

dacht geschonken. Dit vloeide voort uit het feit, dat het element 
„ruimte" — t.w. het ruimtelijk gescheiden zijn van produktie- en 
consumptiehuishoudingen — niet in de oudere theorieën was ge
ïntroduceerd. Ponsard zegt hiervan o.a. het volgende: 

„En économie abstraite, les postulats et les analyses sont tels 
que l'exploitation est présentée indépendammant des coordonnés 
spatiales des réalités, objects de la recherche". 

„En économie appliquée, l'habitude est prise aussi d'étudier des 
comportements ou des systèmes non localisés". 

„Aussi", laat hi j er dan op volgen, „les économistes construisent-
ils un mode étonnant ponctiforme — selon l'expression d'un auteur 
anglo-saxon — un pays des merveilles dans dimensions", i ) 

Door introductie, naast de factor t i jd , van de factor ruimtekrijgtde 
theoretische economie een meer werkelijkheidsgetrouw beeld. 
Daarmede gaat gepaard de invoering van het transport i n het 
economisch denken. Indien immers produktie- en consumptie
huishoudingen ruimtelijk gescheiden zijn, dient ter opheffing der 
behoeftespanning de ruimte overbrugd te worden. 

Deze betekenis van het vervoer voor het economisch denken is 
voor het eerst duidelijk geformuleerd in 1936 door Michael 'B. 
Bonavia „ transport is more accurately described positively 
as producing new utilities of location; or negatively, as breaking 
down and removing the disutilities imposed by distance". 2 ) De 

C. Ponsard, Economie et Espace. Paris 1958. Biz. 1, 2. 

M. R. Bonavia, The economics of transport. Cambridge 1936. Biz. 2. 
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beide effecten van het transport in het economisch proces komen 
hierin duidelijk tot uitdrukking. Duidelijker nog is deze verweven
heid van economisch proces en vervoer tot uiting gebracht door 
A. M . Milne: „The extent of the market or the volume of demand 
for particular goods, the ability to exchange relative surplusses — 
depends on the size of the gap seperating producers and consumers 
and the means of transport available to bridge this gap".») De 
wijze waarop en de kosten waarvoor het transport deze „gap" kan 
overbruggen heeft een beslissende betekenis voor de afloop van het 
economisch proces. 

Bi j de grootmeesters van het economisch denken komt het trans
portprobleem nauwelijks aan de orde. Dit is begrijpelijk, omdat 
in hun theorieën het ruimtelijk element niet geïntroduceerd was, 
m a w hun theorieën waren wat Ponsard noemt „ponctiform". Men 
denke slechts aan het werk van: Ricardo, Marshall, Von Wieser, 
Keynes Slechts één vraagstuk van vervoerseconomische aard kr i jgt 
bij sommigen een ruimer mate van aandacht, t.w. de prijsvormmg 
bij de spoorwegen. B.v. bij Marshall i n zijn „Principles of eco
nomics". *) Hierbij speelt dan echter het ruimtelijke element weer 
geen rol: het gaat als regel om de verklaring van het tariefsysteem 
bij de spoorwegen, daar zich door de eigen aard van deze bedrijfs
tak enkele van de normale prijsvorming afwijkende aspecten zou
den voordoen. Voor dit vraagstuk verdient b.v. ook de beroemde 
discussie tussen Taussig en Pigou vermelding. 

Daarnaast ontstond wel een zelfstandige en vaak zeer interes
sante transportliteratuur, waarin ten dele reeds bepaalde aspecten 
van de „space gap" tussen producent en consument aan de orde 
komen. Een voorbeeld hiervan is Eugen von Philippovich met 
het derde boek van zijn „GrundriB der pohtischen Oekonomie". s) 
Zo schrijft hi j b.v. op blz. 1: „Die Verkehsmittel bedeuten eme 
raumliche Ausdehnung der Wirtschaft". Veel verder dan een be
schrijving van de organisatie van het verkeerswezen en de gevoer
de politiek gaat een groot deel der oudere werken echter niet. Met 
name is dat het geval bij de schrijvers van de Historische School. In 

3) A M . Milne, The economics of in land transport. London 1955. Blz. 17. 

A . Marshall , Principles of economics. Ed. London 1930. Blz. 391 en 485 e.v. 

E. von Philippovich, Grundr i f i der politischen Oekonomie, derde boek. 

Band 2. Tüb ingen 1907. Blz. 1-108. 

I n d i t werk komen v r i j volledige verwijz ingen naar de oudere verkeers-

l i tera tuur voor. 
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dit verband moge Schumpeter geciteerd worden, als deze over de 
economische spoorwegliteratuur als volgt schrijft: „The historian 
of economie analysis has l i t t le to report beyond a rich crop of 
historical and descriptive work, some of which has retained its 
interest to this day. For the rest we must confine ourselves to a 
few bold comments that are necessary in order to round out our 
sketch".«) 

„English railway economics of the period is, I believe, repre
sented at its best by the descriptive analyses and the li t t le textbook 
of Acworth". 7) 

„The quantity of American railroad publications of the period 
was, I am afraid, quite out of proportion to its quality Hadley's 
textbook is one of the not too numerous exceptions".») 

Afzonderlijke vermelding verdienen evenwel Lardner, waarnaar 
o.a. Marshall in „Industry and trade" verwijst, en Sax, wiens 
standaardwerk „Die Verkehrsmittel im Volks- und Staatswirt-
schaft", in 1878/9 verscheen. Sax benadert reeds het vervoer van 
de algemene economische theorie uit. Verder mag niet vergeten 
worden Wilhelm Launhardt. Deze komt reeds met de gedachte 
van op marginale kosten gebaseerde tarieven, waardoor het groot
ste maatschappelijke voordeel zou worden verkregen. Een gedachte, 
die in onze t i jd o.a. door Hotelling opnieuw naar voren is ge
bracht. 9) Van zeer veel belang wordt reeds Colson ">) in het zesde 
deel van zijn „Cours d'économie politique", die daarin voortbouwt 
op de baanbrekende gedachten van een voorloper van de Oosten
rijkse School, Jean Duval Dupuit, die tegen het midden der vorige 
eeuw schreef. Hierbij komt het afgeleide karakter van de vraag 
naar vervoer reeds voor. Prof. M. F. de Vries wijdde in „De 
Economist" van 1944 een boeiend artikel aan deze auteur. 

Voorts was er nog een afzonderlijke spoorwegliteratuur, 
welke echter, voorzover het de economie betrof, in hoofdzaak be
trekking had op de verhouding van de spoorwegen tot de staat en 
op de tarieven. Ook in het boekje van William W. Acworth „The 
elements of railway economics" dat i n 1905 verscheen, is het over-

») J. A . Schumpeter, History of economie analysis. New York 1954. Blz. 948. 

' ) T.a.p. blz. 949. 

") T.a.p. blz. 949. 

") W. Launhardt, Die Betriebskosten der Elsenbahnen 1877. 

C. Colson, Les t ravaux public et les transports, 3de Ed. Paris 1908. 
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grote deel gewijd aan het tarievenvraagstuk en wel vooral aan het 

zgn. waardetarief. 
Het voorgaande w i l uiteraard geenszins aanspraak maken op 

volledigheid. De lijnen zijn wellicht zelfs hier en daar te scherp 
getrokken: uit de veelheid van auteurs is slechts een vr i j wille
keurige greep gedaan. De hoofdlijnen van de ontwikkeling zijn 
desondanks daarmede naar mi jn mening toch wel aangegeven. 

De grote en meer verdiepte belangstelling voor het vervoer als 
economisch probleem is echter eerst ontstaan in de dertiger jaren 
en sedertdien zijn vele handboeken verschenen, welke het vervoer 
als een eigen economisch object hebben gekozen: i n de Verenigde 
Staten Locklin, Hultgren, Troxell, Stuart Dagget; i n Engeland 
Bonavia, Milne; in Duitsland Pirath, Most, Napp Zinn, Berkenkopf; 
in Frankrijk Dartigolles, Hutter; in Zwitserland Meijer, Paillard; 
enz. enz. Voor Nederland moet zeer zeker Ten Doeschate worden 
genoemd, die op voortreffelijke wijze de afleiding van de vraag-
curve naar vervoer gegeven heeft. " ) Overigens kan van al de 
hier genoemde auteurs niet gezegd worden, dat hun literatuur 
steeds het descriptive te boven gaat. 

I n de dertiger jaren gaf ook Prof. Mr. F. de Vries aan de toen
malige Handelshoogeschool zijn alom bekend geworden colleges 
over het verkeerswezen. Dan verschijnt ook het nog steeds lezens
waardige „Verslag van de commissie van onderzoek betreffende 
de huidige goederentarieven der Nederlandsche Spoorwegen, in 
het bijzonder omtrent die voor den uitvoer van land- en tuinbouw
producten". 

Deze vergrote belangstelling voor het vervoer in de dertiger 
jaren hier en elders is zeker niet toevalhg. De opkomst van nieuwe 
verkeerstechnieken (auto, motorisering binnenscheepvaart en 
vliegtuig) verhevigde de concurrentie tussen de vervoerbedrijven, 
juist ten tijde van een zeer ernstige depressie zodanig, dat een ver
storing van de regelmatige vervoersvoorziening niet denkbeeldig 
werd. Hierdoor werd men zich van de verwevenheid van econo
misch proces en vervoer op een pijnlijke wijze bewust. Het is onder 
deze omstandigheden, dat de grondslag voor de huidige vervoers
economie werd gelegd. 

" ) J F ten Doeschate, Analyse van de vrachtpri jsvorming i n de wilde 

vaart. Amsterdam 1933 (?) Hoofdstuk I I . De vraag naar het vervoer. 

Den Haag 1932. 
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Tegelijkertijd ging men van het economisch denken uit zelf 
meer aandacht schenken aan de ruimtelijke aspecten der economi
sche activiteiten, waarbij dan het vervoer wel niet primair was 
doch toch niet buiten beschouwing kon blijven. 

Schrijvers als Enke, Hitchcock, Isard, T j ailing C. Koopmans, 
Leontief, Lösch en anderen moeten op dit — veelal mathema
tisch benaderde — terrein worden genoemd. Naast de ponctiforme 
theoretische economie en de vervoerseconomie was de ruimtelijke 
economie gekomen. 

Het is duidelijk, dat tussen deze drie aspecten van het econo
misch denken een sterke samenhang moest bestaan. „A partir du 
moment oü les entités économiques sont localisées les modalités 
de leurs interrelations ne peuvent se comprendre qu'avec l'aide 
des concepts enrichis d'un pouvoir d'exploitation spatiale". i») 
„En termes spatiaux, les systèmes apparaisent comme des champs 
de forces et les unités comme des poles, les uns et les autres étant 
entendus dans un sens purement économique". i*) Hoe deze 
krachtenvelden zich vormen en in de loop van de tijden zich wijzi
gen is mede sterk afhankelijk van de beschikbare vervoermoge-
lijkheden en de wijzigingen, welke zich daarin i n de loop van de t i jd 
onder invloed van de technische ontwikkeling voltrekken. 

Het nauwe verband tussen genoemde drie takken van wetenschap 
komt duidelijk tot uiting bij het opbouwen van een economisch 
model voor een onderontwikkeld gebied. Hoe moet dan met het 
schaars beschikbare kapitaal een vorm van economische activiteit 
worden gekozen en waar moet deze activiteit worden uitgeoefend 
en welk vervoerapparaat moet daartoe worden opgebouwd om 
tot een zo groot mogelijk nationaal inkomen te komen? 

I n wezen is deze vraag evenzeer van belang voor meer ont
wikkelde landen, welke hun economisch leven gezamenlijk tot 
ontwikkeling gaan brengen, zoals dat b.v. in de europese gemeen
schappen het geval is. Zo zegt art. 2 van het EGKS-verdrag b.v. 
dat bijgedragen moet worden tot de economische ontwikkeling en 
uitbreiding van de werkgelegenheid en de verhoging van het 
levenspeil: m.a.w. er moet worden gestreefd naar een hoger reëel 
nationaal inkomen. 

Bij de maatregelen, die het verdrag voor de gemeenschap-

') Ponsard, t.a.p. blz. 4. 

') Ponsard, t.a.p. blz. 5. 
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pelijke markt voorschrijft, speelt het vervoer mede een be
langrijke rol. In art. 74 van het EEG-verdrag vindt men, dat de 
doelstellingen van het verdrag worden nagestreefd in het kader 
van een gemeenschappelijk vervoersbeleid. 
Door deze verdragen is aan de beoefenaren der drie genoemde 
onderdelen van de economische wetenschap de dwingende taak 
opgelegd degenen, die voor de uitvoering van de verdragen in de 
praktijk zorg moeten dragen, de verantwoorde instrumenten voor 
hun beleid in handen te geven. 

Dit houdt voor de vervoerseconoom tweeërlei in, t.w.: 

1. de toepassing van de wetten der theoretische economie op het 
vervoer, rekening houdend met de bijzondere kenmerken welke 
aan deze tak van economische activiteit eigen zijn; 

2. het doorgronden van de wijze, waarop het vervoer het ruimte
lijke economische krachtenveld kan beïnvloeden. 

Om dit te bereiken is veel onderling contact, studie en op
leiding van jonge economen tot vervoerseconoom noodzakelijk. In 
het licht van dit streven moet men ook de naoorlogse ontwikkeling 
in Nederland zien. Een eerste onderling contact kwam tot stand in 
1947 toen het Vervoerseconomisch Colloquium gesticht werd, dat 
later zijn voortzetting vond in de studiegroepen van het in 1947 op
gerichte Nederlands Verkeersinstituut. Dit Colloquium vormde een 
gesprekcentrum voor economen uit de vervoerbedrijven, waarin op 
onofficiële wijze verschillende vervoerseconomische onderwerpen 
besproken konden worden. I n dat zelfde jaar ontstond aan de 
Nederlandsche Economische Hoogeschool een privaatdocentschap 
voor het verkeerswezen, dat in 1956 omgezet werd in een lectoraat 
voor vervoerseconomie, aangevuld in 1959 met een lectoraat voor 
haveneconomie. Inmiddels was ook als zuiver wetenschappelijk 
studiecentrum voor het vervoer het Verkeerswetenschappelijk 
Centrum ontstaan. Dit heeft tot taak wetenschappehjke studies 
te verrichten op vervoersgebied: i n dit verband is b.v. het vraag
stuk van de marginale kostencalculatie als basis voor de tarieven 
te noemen. Aan dit alles ontbrak evenwel nog het geschreven 
wetenschappelijk forum, waar de resultaten van vervoersweten-
schappelijk onderzoek openbaar konden worden gemaakt. 

Een opmerking van theoretische aard, maar toch van een groot 
praktisch belang, moet hieraan nog worden toegevoegd. In, het 
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voorgaande is reeds gewezen op het feit, dat de vervoerseconomie 
evenals de ruimtelijke economie gebruik zal moeten maken van de 
uitkomsten van de theoretische economie. Di t betekent dat de 
vervoerseconomie evenzeer als de ruimtelijke economie geen weten
schap op zich zelf is, die staat naast de theoretische economie. Men 
vindt deze gedachte wel vaak verdedigd, doch zij komt mij onjuist 
voor. De taak van de economische wetenschap is de bestudering en 
de verklaring van de maatschappelijke verschijnselen vanuit het 
economisch gezichtspunt. De vervoerseconomie doet hetzelfde, doch 
slechts voor een beperkter terrein, t.w. de „space gap" tussen de 
individuele huishoudingen, hetzij van produktieve, hetzij van con
sumptieve aard. 

Nu poogt de theoretische economie een algemene theorie te 
geven, welke geldt voor alle soorten huishoudingen. Alle huishou
dingen zijn echter niet gelijk: ieder heeft speciale kenmerken, welke 
hen van andere onderscheiden. Ook het vervoer heeft zo zijn eigen 
kenmerken, b.v. het niet op voorraad kunnen produceren, de ver
bondenheid van heen- en terugreis, enz. Uitgaande van de algemene 
economische theorie tracht de vervoerseconomie deze, door rekening 
te houden met de eigen typische kenmerken, geldig te maken voor 
het vervoerswezen; m.a.w. de vervoerseconomie is geen afzonder-
üjke wetenschap, doch een onderdeel van de alle huishoudingen 
omvattende economische wetenschap. Soms zal de algemene theorie 
zonder meer ook op het vervoer toepasselijk zijn, doch bepaalde 
concrete verschijnselen zullen bijzondere gevallen van het algemene 
vraagstuk blijken. In dit verband mag niet achterwege blijven, wat 
Schumpeter op blz. 23 van het reeds hierboven geciteerde, werk 
zegt: „We f ind a group of fields which everyone considers part 
and parcel of „general economics" and which receive treatment only 
in order to facilitate more intensive treatment of their subjects". 
Als voorbeelden noemt hij daarbij o.a. „agriculture, labor" en ook 
„transportation".i«) 

S a m e n v a t t i n g 

In het voorgaande heb ik getracht in het kort aan te geven hoe 
de vervoerseconomie is ontstaan als een zelfstandig onderdeel van 
de algemene theoretische economie en wel door het introduceren 
in deze theorie van het feit, dat produktie- en consumptiehuishou-

J. A . Schumpeter, History of economie analysis. New York 1954. 
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dingen ruimtelijk gescheiden zijn. Daarnaast is er dan nog de ruim
telijke economie gekomen. 

Theoretische economie, vervoerseconomie en ruimtelijke econo
mie hebben een gezamenlijke basis en een gemeenschappelijke 
denkmethode. Zij staan niet naast elkaar, maar vloeien uit elkaar 
voort. Naar mijn mening kan slechts met dit uitgangspunt voor 
ogen het vervoerseconomisch onderzoek op vruchtbare wijze ge
schieden. 

S U M M A R Y 

Ponsard's starting-point i n his book „Economie et espace" is that theoretical 
economy has not considered the spatial element in its analysis. I n con
sequence of this these theories remain „ponc t i fo rm" (Ricardo, Marshall , 
Von Wieser, Keynes). This makes i t understandable that theoretical economy 
has paid l i t t l e attention to transport. Only one problem is given wider 
attention i n this literature, viz. the pr ic ing of the railways, e.g. the famous 
discussion between Taussig and Pigou. 

I t is t rue that by the side of this an independent transport l i terature 
arose, but this remained to a high degree descriptive. A n exception has to 
be made for figures l ike Lardner, Marshal l i n „ Indus t ry and Trade", 
Launhardt, Dupui t and Colson. Moreover a specific ra i lway l i terature came 
into being (e.g. Acworth). The great interest i n transport as an economic 
object, however, was not established u n t i l the thirties under the influence 
of the a r r iva l of new transport techniques, together w i t h a serious depres
sion. Since then there was a stream of handbooks, by rio means a l l of which, 
however, got fu r the r than description. For The Netherlands the pioneering 
w o r k of Prof. F. de Vries and the derivation of the transport demand curve 
by Ten Doeschate should i n this connection be mentioned. 

A t the same t ime attention is also being paid to the spatial aspects of 
the economic activities f r o m w i t h i n economic th ink ing itself (Enke, Isard, 
T j a l l i n g Koopmans, Lösch and others). 

There ought obviously to be a close connection between theoretical 
economy, transport economy and spatial economy. This is shown e.g. i n the 
construction of an economic pat tern f o r an underdeveloped region. Also i n 
the working-out of the European economic treaties this connection is going 
to play a part. For transport economy this implies the application of the laws 
of theoretical economy to transport and fa thoming the way i n which transport 
can affect the economic power f i e ld of space. Education i n transport-
economics on an academical level and scientific research institutes i n the 
province of t r a f f i c and transport can considerably contribute to this. 

Starting-point f o r a l l this is that the general theory, which i n theoretical 
economy holds good f o r a l l economic units, is also applied to transport, 
a l lowing fo r the specific characteristics of transport, such as not being able 
to produce stock, the existence of diminishing cost at the railways, etc. 
I n Schumpeter, too, a similar start ing-point is found for transport-economic 
th inking. 
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VERVOERSECONOMISCHE ASPECTEN 

VAN D E 

WEST-EUROPESE I N T E G R A T I E 

S. STERK, ec. drs. 

I . Inleiding 

De redactiecommissie van dit tijdschrift heeft het nuttig ge
oordeeld periodiek de aandacht te vestigen op de internationale 
economische ontwikkelingen, voorzover deze belangrijke vervoers
economische elementen bevatten. Het zal geen uitvoerig betoog 
behoeven, dat de inwerkingtreding van het Verdrag tot oprichting 
van de Europese Economische Gemeenschap ^) i n het bijzonder 
voor ons land een belangrijk voorbeeld is van bovenbedoelde ont
wikkelingen. Zulks geldt te meer, daar het E.E.G.-verdrag be
palingen bevat, welke rechtstreeks op de „bedrijfstak vervoer" 
betrekking hebben, zij het dat de zeescheepvaart en de luchtvaart 
buiten beschouwing zijn gelaten (art. 74 t.m. 83). 
Eén van de belangrijkste onderdelen van het hoofdstuk vervoer uit 
het E.E.G.-verdrag vormt wel de bepaling, dat de regeringen der 
ledenstaten een gemeenschappelijke vervoerspolitiek zullen ont
werpen. De opstellers van het verdrag hebben het grotendeels bij 
deze beginselverklaring gelaten. De doeleinden noch de instru
menten van deze vervoerspolitiek zijn i n het verdrag nader om
schreven of aangeduid. De oorzaak van deze vaagheid van het 
verdrag is bekend: tijdens de onderhandelingen werd geen overeen
stemming bereikt omtrent deze belangrijke vraagstukken. Zowel 
vóór als na de publikatie van het verdrag hebben dan ook tal van 
organisaties i n de landen van de Gemeenschap zich beijverd om 
hun visie te geven op de huns inziens juiste vorm en inhoud van 
een gemeenschappelijke vervoerspolitiek. 

Gezien deze situatie zouden wi j in dit artikel willen trachten de 
aard te schetsen van de vervoerseconomische beleidsproblemen, 
waarvoor de regeringen der landen-staten zich zien geplaatst. 
Gezien overigens de veelheid en gecompliceerdheid der in gelding 

*) Verder te noemen het E.E.G.-verdrag. 
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zijnde punten, is het niet mogelijk in het bestek van één artikel 
daarop uitvoerig in te gaan. Wij moeten volstaan met een globale 
terreinverkenning. Wij hopen in de komende afleveringen van dit 
tijdschrift een meer gedetailleerd onderzoek te kunnen uitvoeren. 
Voorshands willen wi j ons beperken tot de volgende vraagstel
lingen: 

1. Is het mogelijk vervoerspolitiek te onderscheiden van andere 
vormen van economische politiek? 

2. Zo ja, onder welke omstandigheden is een gemeenschappelijke 
vervoerspolitiek gewenst? 

3. Wat kan de inhoud zijn van deze politiek? 

I I . Object v a n de vervoerspol i t iek 

De sub 1 omschreven vraagstelling is analytisch fimdamenteel. 
Vervoerspolitiek is te definiëren als economische politiek, gericht 
op een verbijzonderd onderdeel van de maatschappelijke voort
brenging namelijk de bedrijfstak vervoer. 
Een indeling van de economische politiek, als zojuist gegeven, is 
echter alleen mogelijk, indien redelijkermate de ene bedrijfstak 
van de andere kan worden onderscheiden. 

Hoewel ogenschijnlijk op dit punt geen onoverkomelijke moei
lijkheden kunnen ontstaan, is niettemin door een aantal econo
misten ernstig de mogelijkheid van een bruikbaar criterium voor 
de indeling van ondernemingen i n bedrijfstakken in twi j fe l 
getrokken. Het is derhalve gewenst hieromtrent enige opmer
kingen naar voren te brengen. 

Daarbij zij vooropgesteld, dat het begrip bedrijfstak zowel in 
„theorie" als „praktijk" wordt gehanteerd met een welomschreven 
doel. Bi j gegeven nationaal inkomen kan men het proces van de 
wederzijdse betrekkingen tussen de produktiestructuur enerzijds 
en de richting der inkomensbesteding anderzijds aldus voorstellen, 
dat i n het algemeen iedere producent van een goed met elke 
andere willekeurige producent wedijvert om de „consumenten
gulden". Gegeven deze inkomensrivaliteit kan men concluderen, 
dat de bakker concurreert met de verkoper van horloges. Deze 
zeer algemene conceptie van de mededinging is weliswaar niet 
onjuist, maar deze algemene evenwichtsanalyse is voor een zo 
realistisch mogelijke verklaring van de structuur en het beloop 
van het economisch proces niet de meest gemakkelijke werk-
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methode. Vandaar de behoefte om het „gebouw" van de concur
rentie-betrekkingen tussen ondernemingen in „etages" in te delen 
en elke verdieping afzonderlijk te bezien. De economisten hebben 
deze werkwijze de schone naam gegeven van „partiële even
wichtsanalyse". Uitgangspunt voor deze analyse vormt de 
bedrijfstak. 

Welk criterium dient te worden gehanteerd voor de onder
brenging van ondernemingen in verschillende bedrijfstakken? 

I n de theorie van de volledige mededinging is dit geen probleem. 
Zoals bekend, wordt i n deze theorie niet alleen uitgegaan van de 
vooronderstelling, dat een aantal aanbieders, welke een technisch 
homogeen product aanbieden, elk vóór zich de marktprijzen als 
datum aanvaarden, maar ook, dat de consumenten voor technisch 
identieke produkten slechts prijsvoorkeur hebben. Technisch 
identieke produkten worden krachtens deze hypothese door de 
consumenten als volkomen substituten beschouwd. Een dergelijke 
situatie impliceert, dat, indien één aanbieder van een goed een 
hogere prijs berekent dan alle andere aanbieders van dat goed, de 
vragers eerstgenoemde aanbieder geheel zouden verlaten en tot 
vervanging van leverancier zouden overgaan. Binnen deze groep 
van aanbieders is er een uniforme substitutie-elasticiteit, die 
oneindig groot is. Geheel anders is de situatie echter, wanneer wi j 
de concurrentie-betrekkingen beschouwen tussen aanbieders van 
twee technisch geheel verschillende produkten. Indien aanbieders 
van produkt A hun prijs zouden verlagen, is het geenszins waar
schijnlijk, dat de consumenten de aankopen van produkt B geheel 
zouden staken. Produkt B wordt niet als volwaardig substituut 
beschouwd van produkt A. De vervangingselasticiteit van niet-
identieke produkten is dientengevolge geringer dan die tussen 
identieke produkten. 

De gevolgtrekking ligt voor de hand. De indeling van onder
nemingen in bedrijfstakken kan geschieden aan de hand van de 
grootte der substitutie-elasticiteiten. 
Alle ondernemingen, wier produkten economisch homogeen zijn, 
dat w i l zeggen in relatie tot elkaar een oneindig grote substitutie-
elasticiteit hebben, horen thuis in eenzelfde bedrijfstak. Aangezien 
in de theorie van de volledige mededinging economisch homogene 
goederen identiek zijn met technisch homogene goederen, kan de 
indeling van ondernemingen in bedrijfstakken geschieden op basis 
van een technisch criterium. 
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Is dit nu ook het geval, indien de vooronderstelling van homo
geniteit van de waar wordt losgelaten? In de praktijk zien wi j 
immers, dat een goed in bepaalde variëteiten en kwaliteiten is te 
verkrijgen, terwij l daarnaast een aanbieder door allerlei vormen 
van reclame, door de invoering van merken en tal van andere 
maatregelen zijn produkt weet te onderscheiden van de produkten 
van andere aanbieders. Deze produktdifferentiatie heeft tot gevolg, 
dat een aanbieder van bijvoorbeeld fietsen niet zijn afzet tot O 
ziet gereduceerd, indien hij zijn prijzen wat hoger stelt dan andere 
aanbieders van fietsen. Met andere woorden, of in de visie van 
de consument produkten voor hem onderling geheel vervangbaar, 
dat w i l zeggen economisch homogeen, zijn, is niet langer afhan
kelijk van de technische eigenschappen van het produkt, maar 
van de subjectieve mening van de consument daaromtrent. Het 
is derhalve denkbaar, dat de concurrentiebetrekkingen tussen aan
bieders van fietsen, welke elk hun produkt succesvol differen
tiëren, niet principieel verschillen van de relaties tussen een 
aanbieder van fietsen en een producent van ijskasten. Derhalve 
ontstaat een situatie, waarbij de substitutie-elasticiteit van tech
nisch min of meer homogene produkten zich in grootte niet 
duidelijk meer onderscheidt van de substitutie-elasticiteiten van 
technisch heterogene waren. Aangezien de indeling van onder
nemingen naar bedrijfstakken berust op de hypothese dat binnen 
een bedrijfstak de substitutie-elasticiteit homogeen en tussen 
bedrijfstakken heterogeen is, terwij l dit juist bij produktdifferen
tiatie niet het geval meer behoeft te zijn, hebben diverse auteurs 
geconcludeerd, dat de bedrijfstak als hulpmiddel voor de analyse 
niet langer bruikbaar is. 

Het zou derhalve noodzakelijk zijn terug te keren tot de methode 
van de algemene evenwichtsanalyse. Deze zou geconcretiseerd 
moeten worden onder andere met behulp van een classificatie van 
marktvormen, bepaald door 2 elementen, namelijk het aantal 
aanbieders en de mate van produktdifferentiatie. 

Andrews, daarin gevolgd door Dr. Andriessen, 2 ) acht het over
boord gooien van de bedrijfstak als analytisch hulpmiddel toch 
enigszins voorbarig. Andriessen wijst erop, dat subjectieve ele
menten minder sterk gelden i n relaties tussen producenten 

2) Dr . J. E. Andriessen: De ontwikkel ing der moderne prijstheorie. Leiden 

1955, pag. 242 en 243. 
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onderling, i n verband met het feit, dat produktieprocessen be
paalde eisen stellen, waardoor technisch uiteenlopende produkten 
waarschijnlijk niet als volwaardige substituten worden beschouwd. 
Daarenboven merkt Andriessen op, dat veelal de producent van 
een bepaald goed niet in eerste instantie beziet de eventuele 
reacties van aanbieders van andere goederen maar van producenten, 
die andere variëteiten van het goed dat hi j zelf aanbiedt, voort
brengen. Daarenboven geldt dit, aldus Andriessen, ook in zekere 
mate voor de gedragingen der afnemers/consumenten, voor zover 
het produkten betreft die een vast onderdeel vormen van het 
budget. Wij onderschrijven geheel de conclusie waartoe Andriessen 
op grond van deze argumenten komt, namelijk „dat hantering van 
bedrijfstakken als theoretisch hulpmiddel i n het algemeen moge
l i jk bli jkt". 3) 

Het zojuist gestelde geldt in het bijzonder voor de bedrijfstak 
vervoer. Alvorens dit aan te tonen, is het echter gewenst nader 
te omschrijven, welke inhoud wi j aan het begrip vervoer geven. 
De reden daarvoor is onder andere het feit, dat er twee begrippen 
bestaan, welke overigens nauw verband met elkaar houden, name
l i jk vervoer en verkeer. Door sommigen worden deze begrippen 
synoniem geacht, anderen daarentegen maken een duidelijk 
onderscheid, terwij l tenslotte in het dagelijks spraakgebruik één 
van beide termen wordt gebruikt om twee verschillende zaken 
aan te duiden. Hoewel het irrelevant is, welke naam men aan een 
verschijnsel wenst te geven, is het echter wel noodzakelijk, aan 
een begrip een ondubbelzinnige inhoud te geven. 

Uitgangspunt voor onze terminologische beschouwingen vormen 
twee essentiële elementen van de moderne economische structuur: 

1. De externe organisatie van de voortbrenging is gebaseerd op 
differentiatie en specialisatie. 

2. De vestigingsplaatsen van bedrijfshuishoudingen en consump
tiehuishoudingen zijn gespreid. 

De beide factoren — functionele en ruimtelijke differentiatie — 
leiden ertoe, dat ruiltransacties van goederen en diensten plaats
vinden tussen de diverse huishoudingen, dientengevolge moeten 
goederen en personen verplaatst worden van de ene huishouding 

") Andriessen t.a.p. pag 244. 
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naar de andere. Deze overplaatsing van goederen en personen 
zouden wi j „vervoer" willen noemen en de middelen waarmede 
dit vervoer wordt bewerkstelligd „vervoermiddelen". De ver
plaatsing van goederen en personen brengt in het algemeen ook 
mede een beweging van vervoermiddelen. Dit laatste zouden wi j 
met de term „verkeer" willen omschrijven. Logischerwijze simt 
daarop aan, dat de wegen, nodig voor dit verkeer, worden aange
duid als „verkeerswegen". 

Waarom dit moeizaam pluizen? De rechtvaardiging daarvan is 
gelegen in het feit, dat met dit min of meer „technische" verschil 
tussen vervoer en verkeer ook onderscheiden economische ver
schijningsvormen samenhangen, welke voor ons onderwerp van 
belang zijn. Wij zagen boven reeds, dat de voortbrenging van goe
deren en diensten niet alleen functioneel, maar ook dimensioneel 
gedecentrahseerd is. Nu zou dit feit als zodanig voor de econo
mische wetenschap van weinig belang zijn, ware het met, dat ter 
overbrugging van de afstand tussen producent en consument 
permanent produktiefactoren moeten worden aangewend, die m 
verhouding tot de veelheid van aanwendingsmogelijkheden, 
schaars zijn. Macro-economisch gezien vormt de ruimte een bar
rière waarvan de hoogte wordt bepaald door de omvang van de 
offers welke de volkshuishoudingen zich moeten getroosten om 
deze barrière technisch te overwinnen. De imperatief in de laatste 
zin is letterlijk bedoeld. De economische subjecten zouden de 
vervoerskosten slechts kunnen ontgaan, indien ieder zou beslui
ten een gesloten familiehuishouding te vormen.") I n onze mo
derne, op arbeidsverdeling gebaseerde, wereld zijn vervoersdiensten 
echter complementair verbonden met de afzet - en daarmede met 
de produktie - van andere goederen en diensten. Vervoersdiensten 
zijn economisch gezien „strategische" grondstoffen, waarvan de 
prijs en kwaliteit i n beginsel voor elk economisch subject van 
belang is. Dit geldt niet alleen voor het vervoer van goederen, maar 
ook voor het personenvervoer. I n belangrijke mate is dit namelijk 
vervoer van de „produktiefactor arbeid", voortvloeiend onder 
andere uit het feit, dat de plaats van aanwending van deze factor 
meestal niet dezelfde is als de vestigingsplaats. 

Uit de complementariteit van de vervoersdiensten met overige 
goederen en diensten volgt nu onzes inziens de analytische han-

)̂ ook dan zouden echter nog „ i n t e r n e " transportkosten kunnen ontstaan. 
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teerbaarheid van het begrip „de bedrijfstak vervoer". Door deze 
omstandigheid is immers: 

1. De substitutie-elasticiteit van vervoersdiensten ten opzichte van 
andere goederen 0. 

2. De substitutie-elasticiteit van verschillende assortimenten ver
voersdiensten bepaaldelijk groter, zij het kleiner dan oneindig 
in verband met de bestaande produktdifferentiatie. s) 

Er is dus inderdaad aanwezig, wat Mrs. Robinson als voorwaarde 
beschouwt voor het onderscheiden van groepen ondernemingen in 
bedrijfstakken: „a marked gap in the chain of substitutes". 

Wij mogen derhalve concluderen, dat, aangezien de bedrijfstak 
vervoer duidelijk kan worden onderscheiden van andere bedrijfs
takken, ook het begrip vervoerspolitiek als bedrijfstakgewijze poli
tiek analytisch verantwoord mag worden geacht. 

In verband echter met de behandeling van de overige sub. I 
omschreven vraagstellingen is het gewenst de inhoud van dit 
begrip thans te preciseren naar 2 zijden, namelijk: 

a. naar de huishoudingen waarop deze politiek is gericht, 

b. naar de markten, waarop deze politiek betrekking heeft. 

Ad a. Globaal omschreven vormt de „bedrijfstak vervoer" het 
complex van ondernemingen, die vervoer verrichten. Het is echter 
een bekend feit, dat de produktie van vervoersdiensten deels plaats
vindt door daarop gespecialiseerde huishoudingen, deels door 
huishoudingen die óók en in de eerste plaats andere goederen en 
diensten produceren. Gebruikelijk is dan ook het onderscheid 
tussen „beroepsvervoer" en „eigen vervoer". A u fond is dit niet 
anders dan de aanduiding, op het gebied van het vervoer, van het 
algemeen verschijnsel van differentiatie en integratie, bekend onder 
andere uit de leer der externe organisatie. 

De vraag rijst nu öf de bedrijfstak vervoer alleen ondernemingen 
omvat, die „beroepshalve" vervoer verrichten, dan wel ook de 
huishoudingen, die zelf hun vraag naar vervoer bevredigen.«) In 
het kader van onze analyse willen wi j bepleiten, dat het laatste 
de voorkeur verdient om 3 redenen: 

^) D i t houdt echter niet in , dat de substitutie-elasticiteiten binnen de groep 
geli jk zullen zi jn . 

°) D i t sluit niet u i t , dat d i t geschiedt door bedrijfshuishoudingen, welke j u r i 
disch zelfstandig zi jn . 
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1 Een , beroepsvervoerder" zal zich bij zijn optreden met alleen 
afvragen, wat de reacties zuUen zijn van zijn medeaanbieders, 
maar ook letten op het marktgeding van de vragers naar ver
voersdiensten. Eén van de reacties kan zijn, dat éen of meer 
vragers besluiten zelf het vervoer te verrichten. Voor hem 
maakt het weinig verschil of hij door de „hond" (andere be
roepsvervoerders) dan wel door de „kat" (eigen vervoer) wordt 
gebeten. 

2 In sommige gevallen is het onderscheid tussen beroepsvervoer 
en eigen vervoer meer gradueel dan principieel. Er zijn ver
voerbedrijven, welke i n eerste instantie vervoeren ten behoeve 
van ondernemingen, waarmede zij krachtens kapitaalverstrek
king zijn verbonden, maar daarnaast ook vervoer verrichten 
voor „niet bevriende» relaties. Hier is dan sprake van een 
gemengd type" van vervoerondernemingen. 

Gezien deze feiten verdient het onzes inziens de voorkeur in 
de bedrijfstak vervoer alle aanbieders van vervoersdiensten op 
te nemen. 

3 Wii zouden temeer voor een dergelijke ruime omschrijving 
' willen pleiten in verband met de omstandigheid dat het beleid 

van de overheid niet beperkt wordt tot het beroepsvervoer, 
maar ook in toenemende mate eigen vervoer i n de overwe
gingen betrekt. Zulks i n het kader van wat sommige regermgen 
beschouwen als het centrale probleem van de vervoerspohtiek: 
namelijk een „juiste" verdehng van de vraag naar vervoers
diensten over de diverse aanbieders. 

A d b In eerste instantie is het denkbaar, dat de vervoerspohtiek 
zowel betrekking heeft op de „inkoopmarkten" van de vervoerbe
drijven als op hun „verkoopmarkten". Onder verwijzing naar de 
definitie van het begrip vervoer, willen wi j als object van de 
vervoerpohtiek echter beschouwen de verkoopmarkt, hierna te 
noemen de markt van vervoersdiensten. 

Daarmede kunnen wi j echter niet volstaan. Het is namelijk geens
zins uitgesloten - en het geschiedt ook - dat specifiek ten be
hoeve van de vervoerbedrijven bepaalde inkoopmarkten door de 
overheid worden beïnvloed. I n dit verband willen wi j herinneren 
aan het door ons gemaakte onderscheid tussen vervoer en verkeer 
en de samenhang tussen vervoermiddelen, verkeer en verkeers¬
wegen Willen de aanbieders van vervoersdiensten metterdaad 
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kunnen produceren, dan hebben zij verkeerswegen nodig. Zij vra
gen dus wat genoemd kan worden verkeersdiensten. Belangrijk is 
nu, dat in West-Europa het aanbod van verkeersdiensten in over
wegende mate in handen is van de overheid. 7) 

De activiteiten van de overheid als aanbieder van verkeers
diensten alsmede de condities waaronder zij deze aanbiedt, zouden 
wi j willen samenvatten als de verkeerspolitiek van de overheid. 
Het behoeft geen uitvoerig betoog, dat dit beleid van de overheid 
repercussies kan hebben in de markt voor vervoersdiensten, welke 
uit een oogpunt van vervoerspolitiek ongewenst wordt geacht. In 
het kader van een analyse van de vervoerspolitiek kan derhalve de 
verkeerspolitiek niet worden geabstraheerd. 

Samenvattend concluderen wi j , dat onze eerste vraag beves
tigend kan worden beantwoord. De door Andriessen aangevoerde 
argumenten om de bedrijfstak als analytisch hulpmiddel te hand
haven, vinden ten aanzien van het vervoer een bijzonder pregnante 
bevestiging, voortvloeiend uit het feit, dat vervoersdiensten comple
mentaire goederen zijn. Vervoerspolitiek, gezien als beïnvloeding 
van de „Wirtschaftsablauf" i n de bedrijfstak vervoer, kan derhalve 
eveneens object van zelfstandig onderzoek vormen. Het beleid 
van de overheid zien wij overigens uitsluitend gericht op de ver
koopmarkt van vervoersdiensten. De verkeerspolitiek heeft betrek
king op één der inkoopmarkten van de vervoershuishoudingen, na
melijk de markt van verkeersdiensten. 

I I I . W e n s e l i j k h e i d v a n een gemeenschappelijke vervoerspol i t iek 

I n de voorafgaande paragraaf hebben wi j getracht enigermate 
het object, waarop onze beschouwingen betrekking hebben, te om
lijnen. Wij willen thans overgaan tot de behandeling van de ove
rige in de inleiding opgesomde programmapunten, welke duidelijk
heidshalve zijn onderscheiden, maar uiteindelijk onderling samen
hangen. 

De beantwoording van de vraag onder welke omstandigheden 
een gemeenschappelijke vervoerspolitiek gewenst is, kan het best 
geschieden aan de hand van twee casus-posities, nl . het geval 
waarbij er geen, en dat waarbij er wel internationale uitwisseling 
van vervoersdiensten is. 

' ) Hieronder ook te verstaan de zogenaamde lagere publiekrechteli jke or
ganen. 
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I n het eerste geval gaan wi j uit van de volgende vooronder
stellingen: 

1. Twee landen A en B besluiten de internationale ru i l van goe
deren geheel te liberaliseren. 

2. Het vervoer van goederen binnen elk land geschiedt door 
beroepsvervoerondernemingen. 

3. De vervoerstechniek is voor alle ondernemingen dezelfde. 

4. De vervoersondernemingen opereren uitsluitend binnen de 
landsgrenzen. Goederen, die vervoerd worden van land A naar 
land B, en omgekeerd, worden dus op de grensplaats over
geladen. 

Zoals bli jkt uit onderstaand schema, nemen de vervoerhuis-
houdingen wel goederen af uit het buitenland, maar het „buiten
land" neemt geen vervoersdiensten af althans niet direkt. Indirekt 
uiteraard wel, aangezien i n de exportgoederen, zowel van land A 
als van land B, vervoersdiensten zijn geïncorporeerd. 

<-

Va A-Va 

-<-

1 > 

Va, Vh: bedrijfstak vervoer in land A, resp. land B. 
A-VA, B-Vb: overige bedrijfstakken en consumptiehuishoudingen in land A 

resp. land B 
.• goederen- en dienstenstroom. 
; geldstroom. 

Het is deze gezichtshoek van waaruit met name in de Duitse 
literatuur de vervoersproblemen i n de Euromarkt worden bezien. 
Heeckt s) drukt dit als volgt uit: 

„Die Integration des Europaverkehrs ist einem Januskopf ver-
gleichbar. Sie hat zwei Gesichter. Das eine ist auf den Verkehr 
als zu integrierenden Wirtschaftssektor und das andere auf den 

') Dr . H . Heeckt: Der Verkehr als Integrationsfaktor der Europawirtschaft, 
K i e l 1956, pag. 32. 
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Verkehr als integrierendes Element der Europaischen Wirtschaft 
gerichtet." 

I n het bijzonder wordt dan aandacht geschonken aan het vervoer 
„als integrierendes Element". Dit vervoersaspect van de integratie 
zou, in de hier bedoelde gedachtengang, inhouden, dat de stand
plaatsfactoren van landbouw- en industriële ondernemingen door 
middel van het vervoer tot hun recht moeten komen. De vervoers-
prijsvorming zou op dusdanige wijze dienen te geschieden, dat geen 
„concurrentie-vervalsing" optreedt i n de „goederensektor" van de 
Europese markt. 

Bi j aanvaarding van deze gedachtengang zou kunnen worden 
gesteld dat een gemeenschappelijke vervoerspolitiek in twee ge
vallen noodzakelijk is: 

a. indien de nationale vervoerspolitiek van één of elk der landen 
distorsies i n de goederensektor veroorzaakt. 

b. indien a fwez ighe id van nationale politiek tot dezelfde gevolgen 
leidt. 

Het doel van de vervoerspolitiek zou dan zijn het bevorderen van 
een optimale allocatie der produktiefactoren. Dit laatste behoeft 
wellicht enige verduidelijking. 

IV. I n h o u d v a n de gemeenschappelijke politiek 

Allereerst zij opgemerkt, dat het bovengestelde in feite van 
toepassing is op iedere bedrijfstak, of groep van ondernemingen, 
welke in belangrijke mate goederen of diensten levert aan onder
nemingen, behorend tot andere bedrijfstakken. Hetzelfde geldt 
evenzeer voor leveringen door ondernemingen te verrichten recht
streeks aan de consmnent/afnemer. Ook dan moet n.l. een „opti
male" keuze van de consument tussen verschillende goederen niet 
door „onjuiste" prijzen worden „vervalst". 

Het bl i jk t dus, dat wi j met een a lgemeen v r a a g s t u k te doen hebben, 
dat ook maar niet uitsluitend het vervoer raakt en wel het vraag
stuk van de concurrentievervalsingen. Deze laatste zijn au fond 
niet anders dan afwijkingen van een optimale allocatie der produk
tiefactoren over de diverse aanwendingsmogelijkheden. 

Aan welke voorwaarden moet nu zijn voldaan, w i l dit optimum 
worden bereikt? Wi j zullen er van afzien een uitvoerige beschrij
ving te geven van alle voorwaarden waaraan voldaan moet 
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worden. ^) Twee voorwaarden willen wi j in dit verband echter 
uitdrukkelijk vermelden, namelijk: 

1. Een stationaire volkshuishouding. Zowel de bevolking, de voor
raad kapitaalgoederen en de technische kennis zijn dus constant. 

2. Een produktieomvang dusdanig, dat in iedere onderneming de 
kosten van de laatst toegevoegde eenheid produkt (de zoge
naamde marginale kosten) gelijk zijn aan de prijs per eenheid 
produkt, waartegen de alsdan bereikte produktieomvang geheel 
kan worden afgezet. 

Toepassing van deze regel brengt mede, dat binnen een bedrijfstak 
de mededinging niet wordt vervalst, terwij l tevens wordt bereikt, 
dat althans de leverende bedrijfstak geen distorsies veroorzaakt 
in andere bedrijfstakken. Deze regel van „marginal costpricing" 
behoeft overigens niet in te houden, dat de onderneming verlies 
Mjdt. Dit moge bhjken uit onderstaande figuren (in welke V V i de 
vraag- of gemiddelde opbrengstencurve, Mk de marginale kosten-
curve en Gk het relevante deel van de gemiddelde kostencui-ve 
weergeeft). 

pnjs en 
kosten pet 
eenheid 
product 

B 

A 

O X 

pnjs en 
kosten per 
eenheid 
product 

produktieomvang 

Fig. 1. Prijs: OA 
OB: Gemiddelde kosten bij 

produktie OX 

O 

OC: 

produlttieomvang 

Fig. 2: Prijs: OD 
Gemiddelde kosten hij 

produktie OX 

') Zie o.a. Tinbergen: Praeadvies voor de Vereniging van Staathuishoud
kunde: Economisch evenwicht tussen gebieden met ongelijk welvaarts
peil . 's-Gravenhage 1959. 

Dr. J. Wemelsfelder: Een nieuw hoofdstuk i n de theorie en p r a k t i j k van 
de internationale handel: Concurrentievervalsing en distorsies (in „De 
Economist", j rg . 1956). 
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In f ig . 1 lijden de ondernemingen een verlies per eenheid produkt 
gehjk aan AB, in f ig . 2 hebben zij echter winst, per eenheid produkt 
gelijk aan CD. 

In hoeverre zal een dergelijke prijspolitiek óók door de indivi
duele ondernemingen worden gevolgd? In feite slechts in één (uit-
zonderings)geval, namelijk bij volledige mededinging. De onder
nemingen hebben dan geen andere keus dan hun produktieomvang 
dusdanig vast te stellen, dat de kosten van de laatst toegevoegde 
eenheid gelijk zijn aan de prijs = gemiddelde opbrengst. Die 
produktieomvang verzekert hen de grootst mogelijke winst (of 
kleinste verlies).De vraagcurve als curve der gemiddelde opbreng
sten is dan namelijk horizontaal en valt dientengevolge samen met 
die van de marginale opbrengsten, i") 

Echter i n alle andere marktvormen: 

1. is de gelijkheid van marginale opbrengsten-curve en gemiddelde 
opbrengsten-curve niet langer aanwezig i.v.m. de dalend ver
lopende vraagcurve. 

2. wordt de prijs in ieder geval dusdanig vastgesteld, dat op 
langere termijn gezien er minstens evenvdcht is tussen totale 
opbrengsten en totale produktiekosten. 

3. wordt bij voorkeur een zekere winst gemaakt, waarvan het 
niveau mede bepaald wordt door de wens van de aanbieders 
niet al te veel nieuwe concurrenten te lokken. 

Daaruit volgt dat de toestand, weergegeven in f ig . 1, door de 
ondernemers nimmer vr i jwi l l ig zal worden geschapen, tenzij zij 
kans zien op één of andere wijze het ver hes AB alsnog te dekken, 
zonder tot produktiewijziging over te gaan. Evenmin is het zeker, 
dat de situatie, geschetst in f ig . 2, door de ondernemers zelf op
timaal wordt geacht. De winst CD kan namelijk óf wel te hoog, öf 
wel te laag worden geacht. Strikt geredeneerd, vereist derhalve 
het bereiken van een optimale arbeidsverdeling door „marginal 
cost pricing" een vr i j gedetailleerde mate van overheidscontrole. 
Bovendien komt de in de praktijk veelzins gehanteerde norm, dat 
de prijs door de consumenten te betalen gelijk moet zijn aan de 

Zie hierover ui tvoer ig het essay van Prof. M r . J. G. Koopmans: „Margina le 
kosten, marginale opbrengst en optimale produktieomvang" i n de bun
del Economische Opstellen, aangeboden aan Prof. Mr . F. de Vries. 
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totale kosten op losse schroeven te staan en daarmede ook (zoals in 
f ig . 1) de winstgevendheid van de onderneming. Gezien het feit, 
dat het geenszins onwaarschijnhjk is, dat f ig . 1 (het geval van 
„decreasing cost", zo genoemd, omdat de vraagcurve bij een prijs 
OA de gemiddelde kostencurve in het dalende gedeelte snijdt) 
actueel is voor het vervoer, is het dus van belang na te gaan, in 
hoeverre de „ m a r g i n a l cost pricing"-theorie een bruikbaar recept 

vormt voor de economische politiek ook op het terrein van het 
vervoer. 

Dit wagen wi j te betwijfelen. Wellicht tot vreugde van vele 
ondernemers moeten wi j er allereerst op wijzen, dat diverse econo
misten van mening zijn, dat zelfs in een stationaire volkshuis
houding de regel van „marginal pricing" met name in het geval van 
„decreasing cost" niet leidt tot een optimale arbeidsverdeUng. " ) 
Oort 1 2 ) wijst er bovendien op, dat bij „decreasing cost" het ontstane 
deficit moet worden gedekt en dat de wijze, waarop het deficit 
wordt gefinancierd mede van invloed is op de inkomensverdeling. 
Hi j concludeert daarom dat „the problem of finding the optimal 
regime of a decreasing cost industry . . . has no general solution". 
Niettemin is ook deze auteur van oordeel, dat zuiver uit een oog
punt van optimale arbeidsverdeling de theorie van de „marginal 
cost pricing" het juiste beginsel vormt voor de prijsvorming,") 
zodra éénmaal besloten is produktie van een bepaald goed metter
daad te doen plaatsvinden. 

Wellicht belangrijker dan het betwisten van de logische consis
tentie van bedoelde theorie is het echter te onderzoeken, of en 
zo ja in hoeverre deze regel ook actueel is in een dynamische 
volkshuishouding. Belangwekkend in dit verband is allereerst de 
uitspraak van Wemelsfelder in zijn reeds eerder genoemd artikel 
„De maatschappij met optimale welvaart k o m t . . . alleen op papier 
voor. " ) Zij is een denkconstructie, een utopie". Vlgs. Wemelsfelder 
kan men overigens wel nagaan, of bepaalde maatregelen een „ver
schuiving bevorderen in de r i ch t ing van het bovengenoemde, op 
zichzelf onbereikbare, optimum". (Vetgedrukt van ons). 

" ) Zie Prof. Dr. F. J. de Jong: Praeadvies Vereniging voor de Staathuishoud
kunde, 's-Gravenhage 1958, pag 26 t / m 28. 

" ) Dr. C. J. Oort: Decreasing costs as a problem of Welfare Economics, 
1958, pag. 149. 
Zie ook z i jn belangwekkende beschouwingen over het rapport-Kapteyn 

i n „De Economist" 1958 getiteld: „Op t ima le Vervoerprijzen". 
" ) t.a.p, pag. 504. 
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Uit deze o.i. realistische benadering van het vraagstuk bli jkt reeds 
de relativiteit van het „marginal cost pricing"-beginsel. Dit wordt 
nog sterker, indien wij rekening houden met de dynamische om
standigheden waaronder produktie en consumptie plaats vinden. 
Het vraagstuk van de optimale arbeidsverdeling kan dan n.l. wor
den bezien in het kader van de welvaartsgroei. 

Dit is van belang, daar de doeleinden van de Europese integratie 
in het E.E.G.-verdrag een duidelijke „dynamische" formulering 
hebben verkregen. Het verdrag spreekt van harmonische ontwikke
ling van de economische activiteiten, van een gestadige en even
wichtige groei en van een verbe ter ing van de levensstandaard. 

Voor ons vraagstuk heeft dit tweeërlei betekenis: 

a. Kwalificaties ter zijde stellend, heeft de „marginal cost pricing"-
regel met alle statische theorieën gemeen, dat meer wordt gelet 
op verschuivingen langs de curven dan op verschuivingen van 
de curven. Een „dynamische" leer van de economische politiek 
zal echter meer aandacht geven aan laatstgenoemde verschui
vingen, met name van de kosten-curven. Voorwaarde voor een 
optimale arbeidsverdeling vormt dan veeleer een prijzenstelsel, 
waarbij de verschillen in produktiviteitsgroei in de prijsbewe
ging tot uitdrukking komen. 

b. I n de „marginal cost pricing"-theorie als statische evenwichts-
leer is de bereikte winst of het geleden verlies in zekere zin 
functieloos. 

I n een dynamische set-up daarentegen is dit niet langer het geval. 
Schumpeter heeft er nadrukkelijk op gewezen, dat winst in zekere 
zin noodzakelijk is ter verzekering van een toenemende expansie. 

Prof. Dr. J. L . Mey heeft gesteld, dat een overschot van ontvang
sten boven kosten gewenst is, w i l de continuïteit van de onderneming 
in dynamische omstandigheden gehandhaafd blijven. Tenslotte 
kunnen wi j er op wijzen, dat in tijden van relatieve kapitaal-
schaarste de vorming van ondernemingsbesparingen uit winst 
wellicht de totstandkoming van structurele of conjuncturele werk
loosheid kan verminderen, is) 

Juist i n het geval van „decreasing cost" wordt echter geen winst 
gemaakt. Toepassing van de statische „welfare economics" zou 

') Vg l . F. W. B lom: Ondernemingsbesparingen, Leiden, 1953. 
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zeker in dit geval kunnen betekenen, dat de optimale welvaart op 
korte termijn wordt bevorderd ten koste van de ontwikkeling op 
langere termijn. 

Komen w i j , rekening houdend met het bovenstaande, tot een 
eerste conclusie, dan zouden wi j deze als volgt willen formuleren: 

Een gemeenschappelijke vervoerpohtiek, ook al is deze primaiï-
gericht op een doelmatige goederenproduktie, zal in eerste in
stantie als doeleinden kunnen hebben: 

— het wegnemen van al die hindernissen, welke de invoering van 
wenselijke technische vernieuwingen in de bedrijfstak vervoer 
belemmeren. 

— het scheppen van al die omstandigheden, waardoor produktivi-
teitsverbeteringen ook in zekere mate in de vervoersprijzen 
doorwerken. 

— het elimineren van al die elementen in het vervoer, welke 
ernstige distorsies in de goederensector veroorzaken, onder 
conditie, dat de eliminatie geen schadelijke invloeden heeft op 
de realisatie van de overige genoemde doeleinden. 

Uit deze opsomming moge blijken, dat zelfs in het simpele geval 
van afwezigheid van uitwisseling van vervoersdiensten er voor de 
betrokken regeringen vele problemen zijn. De hierboven geformu
leerde doelstellingen betreffen immers in laatste instantie het con-
currentieregiem, dat in elk der landen moet heersen, w i l er sprake 
zijn van een goede werking van de gemeenschappehjke goederen
markt. Over de concrete uitwerking daarvan kunnen de nodige 
verschillen van inzicht ontstaan. Eén daarvan, n.l. het vraagstuk 
van de prijsdifferentiaties, wil len wi j in een volgend nummer van 
dit tijdschrift nader bezien. 

V. Internationale uitwisseling van vervoersdiensten. 

Wij komen tenslotte tot de behandeling van de tweede casus
positie. De werkhypothesen 1 t.m. 3 genoemd op pagina 20 blijven 
daarbij ongewijzigd, doch no. 4 vervalt. Aangenomen wordt, dat 
de vervoerondernemingen niet langer uitsluitend binnen de lands
grenzen opereren. Een dergelijke liberalisatie van de wederzijdse 

') Overigens z i jn deze doeleinden tot op zekere hoogte eveneens ten 
faveure van de vervoerondernemingen zelf. 
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export van vervoersdiensten kan op grond van de volgende motie
ven worden ingevoerd. 

a. De overslag op de grensplaatsen behoeft niet langer plaats te 
vinden. Het transport en daardoor ook de internationale uit
wisseling van goederen geschiedt tegen lagere maatschappelijke 
kosten. 
Historisch gezien vormt dit wellicht de belangrijkste stimulans 
voor internationaal vervoer. Voorwaarde is echter wel een 
zekere mate van internationale harmonisatie t.a.v. de tech
nische uitvoering van vervoermiddelen en verkeerswegen. 

b. Eén of meer der landen zien in export van vervoersdiensten een 
additionele bijdrage tot het nationaal inkomen. 

c. Exporteurs van goederen kunnen belang hebben bij liberali
satie van het vervoer i.v.m. de mogelijkheid dat verlaging van 
vervoersprijzen plaats vindt of dat een beter assortiment wordt 
aangeboden. 

Liberalisatie van de uitwisseling van vervoersdiensten is overi
gens een vaag begrip. Wij kunnen n.l. drie vormen van liberalisatie 
onderscheiden, welke samenhangen met de omstandigheid, dat de 
vervoersmarkt een complex is van deelmarkten. Er zijn enerzijds 
de nationale deelmarkten, d.w.z. de markten, waarop transacties 
worden afgesloten voor vervoer tussen twee in hetzelfde land ge
legen plaatsen. Anderzijds de markten voor vervoer tussen twee 
in verschillende landen gelegen plaatsen: de internationale ver
voersmarkten. Liberahsatie nu komt eigenhjk er op neer, dat de 
vestigingsmogelijkheden van vervoerondernemingen worden ver
ruimd. 

I n dit verband kunnen wi j drie vormen van vestiging onder
scheiden: 

le Vri je vestiging in de internationale vervoersmarkt. 

2e Vrije kortstondig-tijdelijke vestiging in de nationale vervoers
markt van een andere lid-staat. 

3e Vrije langdurig-tijdelijke of permanente vestiging in de natio
nale vervoersmarkt van een andere lid-staat. 

Hoewel aan het laatste in het kader van de vervoerspolitiek der 
regeringen weinig aandacht besteed is, w i l de ironie, dat in het 
E.E.G.-verdrag dit beter geregeld is dan de eerste twee vormen. 
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Vrije permanente vestiging van vervoerondernemingen wordt n.l. 
niet geregeld in de vervoerparagraaf van het E.E.G.-verdrag, maar 
in de artikelen 52 t.m. 58, handelend over het algemene vestigings-
recht. " ) 

De invoeging van deze elementen heeft overigens belangrijke 
gevolgen voor de doeleinden van het gemeenschappelijk vervoers
beleid, zoals boven geformuleerd. De eerste vorm van liberalisatie 
— zowel uit het oogpunt van de vervoerondernemingen als uit 
die van de internationale goederenhandel de meest belangrijke — 
brengt enerzijds een v e r r u i m i n g van de doelstellingen mede: n.l. 
de eliminatie van factoren, die ernstige distorsies veroorzaken 
in de mededinging tussen vervoerondernemingen optredend in de 
internationale vervoersmarkt. Anderzijds vormt liberalisatie een 
middel om de realisatie van de eerder genoemde doeleinden te be
vorderen. 

Vanuit dit aspect bezien is liberalisatie van de internationale v e r 
voersmarkten een „gemeinwirtschaftliche" daad van grote impor
tantie. 

Rest te behandelen de tweede vorm van liberalisatie. De reali
satie daarvan zal moeilijkheden opleveren, zodra de vestiging 
in de nationale vervoersmarkten zowel voor nationale als voor 
buitenlandse aanbieders aan beperkende bepalingen is onder
worpen. De gemeenschappehjke vervoerspolitiek krijgt dan een 
nieuw probleem op te lossen n.l. het vinden van een compromis 
tussen de doeleinden van stabilisatie van de marktverhoudingen 
en bevordering van de mobiliteit der produktiefactoren tussen v e r 
schillende vervoermarkten. 

Met deze laatste conclusie willen wi j dit overzicht besluiten. On
danks de vereenvoudigende vooronderstellingen, welke wi j hebben 
ingevoerd, zijn hiermede in hoofdlijnen de relevante problemen 
aangegeven. Met de uitwerking daarvan hopen wi j i n een volgend 
artikel te kunnen beginnen. 

') Vg l . hierover E. W. Meier: De Europese Economische Integratie, Leiden 
1958, pag. 154 en 155. 
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R E S U M É 

L'art icle ci-dessus donne un apergu des p rob lèmes que soulève l ' in tégra t ion 
e u r o p é e n n e en ce qu i concerne Ia politique des transports suivie par les 
pays-membres. Celle-ci est i n t e rp r é t ée comme la polit ique p r a t i q u é e par les 
gouvernements en m a t i è r e de débouchés des compagnies de transport qui 
constituent ensemble „ l ' indus t r ie des transports".L'auteur d é m o n t r e l ' in térê t 
qu ' i l y a è distinguer une „ indus t r i e des transports". Ensuite sont déf in is 
les objectifs a poursuivre par une politique commune des transports. Un 
exposé de la t h é o r i e du p r ix de revient marginal a m è n e è la conclusion que, 
é t a n t donné les présuppos i t ions de ca rac t è r e statique, cette théor ie ne vaut 
pas pour la pol i t ique des transports dans les sys tèmes économiques dynami-
ques. 

Le bu t de cette poli t ique est p lu tó t de stimuler la c réa t ion d'un r é g i m e de 
concurrence susceptible de conduire, a la longue, a une r éduc t ion des f ra is 
de production rée ls a f f é r e n t s aux transports. 

La l ibé ra t ion des m a r c h é s internationaux des transports peut ê t r e consi-
dé r ée sous ce rapport comme un moyen de réa l i se r ces objectifs. D'autre 
part, cette l i bé ra t ion donnera l ieu a une extension des objectifs de la 
polit ique des transports, c'est-a-dire qu'elle év i t e ra des distorsions dans les 
transports entre les divers pays. Finalement, I ' é tab l i s sement d'entreprises 
de transports f i l iates dans d'autres pays-membres entrainera un nouveau 
prob lème , notamment celui de trouver un compromis tendant a équi l ib re r 
la s tabUité des rapports entre les m a r c h é s d'une par t et le l ibre mouvement 
des facteurs de production d'autre part. 

Les opjectifs p réc i t és de la politique des transports n 'ont pas seulement 
de I 'importance pour l ' industrie des transports e l l e -même, mais ils sont 
aussi d'application si le p rob lème de cette politique est uniquement considéré 
sous I'angle d'un bon f onctionnement du m a r c h é des marchandises. D'ailleurs, 
en principe, l a conclusion que la polit ique de vente des entreprises de 
transports ne doit pas causer de distorsions dans d'autres branches d ' in
dustrie, vaut pour toute industrie fournissant, sur une large échelle, des 
marchandises ou rendant des services aux autres branches d'industrie. En 
combattant les distorsions susment ionnées , on devra pourtant tenir compte 
des objectifs de la politique des transports a long terme. 
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DUWVAART OP D E RIJN 

Mr. M. v a n den Bos 

De technische ontwikkeling, welke de rijnscheepvaart tot aan de 
introductie van de duwvaart te zien heeft gegeven, heeft in belang
rijke mate de efficiency in deze bedrijfstak verbeterd, doch nieuwe 
gedachten liggen aan deze ontwikkeling nauwelijks ten grondslag; 
het is een logische verbetering van vanouds bestaande methodes. 
De duwvaart daarentegen betekent de invoering van een voor de 
rijnvaart nieuw principe. 
Dit feit op zichzelf verklaart reeds, dat de meningen in rijnvaart-
kringen over de duwvaart verdeeld zijn; naast vurige voorstanders, 
die niets liever zouden willen dan de gehele rijnvaart zo snel 
mogelijk op duwvaart overschakelen, vindt men tegenstanders, die 
het varen met duweenheden een niet te verantwoorden bezigheid 
vinden. 
Het is daarom wellicht interessant, dit nieuwe duwvaartsysteem 
te projecteren tegen de achtergrond van de evolutie der bestaande 
vaarmethodes op de Rijn. 
Van de oudste tijden af zijn op de Rijn de schepen stroomopwaarts 
getrokken. De ontwikkeling van de stoommachine heeft ertoe ge
leid, dat stoomsleepboten werden gebouwd, welke tot taak hadden 
de bestaande schepen, die de lading vervoerden, naar hun plaats 
van bestemming te slepen. De oude zeilschepen, die aanvankelijk 
nog door deze stoomsleepboten werden gesleept, werden langzamer
hand vervangen door wat wi j thans noemen sleepschepen of lich
ters. Zij worden van staal gebouwd i.p.v. hout; zij werden groter 
van omvang. Het grootste sleepschip op de Rijn, „Grotius" genaamd, 
kan 4.200 ton lading vervoeren. 
De perfectionering van de stoommachine leidde tot de bouw van 
steeds grotere en sterkere stoomboten, zodat in de jaren voor de 
oorlog en ook nog daarna kilometers lange slepen, getrokken door 
sterke stoomsleepboten, het algemene exploitatiebeeld van de 
scheepvaart op de Rijn vormden. De stoomsleepkracht betekende 
uiteraard een enorme verbetering ten opzichte van de zeilvaart, 
doch het rendement van de stoommachine is, zoals algemeen be
kend is, niet hoog. Bovendien vereist een stoomboot een uitgebreide 
bemanning; de vuren moeten voortdurend bewaakt worden door 
stokers. 
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Toen derhalve de explosie-motor zijn intrede deed met zijn zoveel 
betere rendement, verscheen deze motor ook al zeer spoedig op de 
Rijn. Stoomsleepboten werden omgebouwd tot motorsleepboten of 
vervangen door nieuwe motorsleepboten en op dit moment behoort 
de stoomsleepvaart op de Rijn practisch tot het verleden. 
Een nieuwe techniek leidde derhalve tot verbetering van de ef f i 
ciency in de rijnvaart, doch het systeem op zichzelf, nl . het trekken, 
bleef bestaan. 
Naast deze ontwikkeling van de sleepvaart deed met het optreden 
van de stoommachine, maar vooral na de invoering van de 
explosie-motor, een nieuwe vaartechniek haar intrede op de Rijn. 
De factor t i j d leidde ertoe, dat aanvankelijk voor het vervoer 
van hoogwaardige goederen, doch later ook voor grondstoffen, snel 
varende motorschepen werden gebouwd. Dit zijn dus schepen, die 
zichzelf met hun lading door middel van een ingebouwde motor 
voortbewegen. Uitvoerige kostprijsberekeningen hebben aange
toond, dat die transportmethode voor lange-afstandsvervoer goed
koper is dan de sleepvaart, doch voor de korte afstand b l i j f t de 
sleepvaart een betere rentabiliteit geven. Dit is begrijpelijk, wan
neer men bedenkt, dat voor de korte afstand de tijden benodigd voor 
iaden en lossen een relatief groot deel van de totale omlooptijd 
voor hun rekening nemen. Voor het vervoer op het traject Rotter
dam—Ruhrgebied kan men ruwweg zeggen dat de laad- en lostijden 
ongeveer 50% van de totale omlooptijd in beslag nemen. Het is 
uiteraard onvoordelig een motorschip met haar dure motorinstal
latie voor 50% van de nuttige t i jd te immobiliseren. Veel voor
deliger is het in zo'n geval het betrekkelijk goedkope sleepschip te 
laten liggen en de sleepboot direct te doen vertrekken met andere 
schepen. 
Uit deze 2 vaarmethodes op de Rijn, nl . de sleepvaart met sleep
boten en de zichzelf voortbewegende motorschepen, heeft zich 
gedurende de laatste jaren een gemengde techniek ontwikkeld. De 
motorschepen worden van extra motorvermogen voorzien, zodat zij 
behalve hun eigen lading ook nog een aantal sleepschepen in aan
hang kunnen vervoeren. Het motorschip is dus i n steeds toenemen
de mate mede dienst gaan doen als sleepboot. Het behoeft geen 
betoog, dat deze gemengde techniek wederom een belangrijke 
verbetering van de efficiency in de rijnvaart betekent. Het in
bouwen van extra motorvermogen vereist natuurlijk meer investe
ring, meer brandstof en gedeeltelijk ook meer personeel, doch deze 
extra kosten bedragen uiteraard een fractie van de kosten, welke 
verbonden zijn aan de exploitatie van afzonderlijke sleepboten. 
Vooral, wanneer men de motorschepen zelf kan beladen voor het 
lange-afstandsvervoer en de meegevoerde sleepschepen in onder-
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weghavens kunnen worden afgeworpen, ontstaat een gunstig 
kostenbeeld. 

De hierboven geschetste ontwikkeling bli jkt duidelijk uit onder
staande vergelijkende cijfers: 

1951 1959 

Totale tonnage sleepschepen 5.087.000 ton 4.900.000 ton 
Totale tonnage motorschepen 1.133.000 ton 2.471.000 ton 
Totale pk's in motorschepen . . . . 517.000 1.166.000 

Naast deze bestaande vormen van sleepvaart deed in 1957 de 
duwvaart haar intrede op de Rijn en het merkwaardige daarbij is, 
dat vri jwel gelijktijdig van verschillende zijden duw vaartpro j ecten 
werden gerealiseerd, die weliswaar het principe „duwen" gemeen 
hebben, doch verder belangrijke technische verschillen tonen. De 
belangrijkste voordelen van deze vorm van scheepvaart boven de 
traditionele vaarmethodes springen dan ook direct in het oog bij 
beschouwing van onderstaande schematische voorstellingen: 

Sleepboot van 800 PK met 4 sleepschepen (totaal 5200 ton) 

OPVAREND 

Duwboot van 1260 PK met 4 duwbakken (totaal 5200 ton) 

Figuur 1 stelt voor de gebruikelijke sleepboot, waarmede een aantal 
sleepschepen, dat met de sleepboot door strangen verbonden is, 
wordt getrokken. De sleepboot heeft haar eigen bemanning en elk 
sleepschip is ook van een volledige bemanning en de daarvoor 
noodzakelijke woningim-ichtingen voorzien. 
Figuur 2 stelt voor een duwconcooi, dat bestaat uit een aantal strak 
aan elkaar gekoppelde bakken met daarachter een eveneens strak 
tegen de bakken gekoppelde boot, die het convooi opduwt. De 
bakken zijn onbemand; de bemanning is op de boot geconcentreerd. 
I n een sleep als op figuur 1 aangegeven is op de boot en schepen 
tezamen een bemanning van 17 personen aanwezig. Op de duween-
heid, voorgesteld in figuur 2, behoeven slechts 7 man dienst te doen. 
I n de tweede plaats is de constructie van bakken minder gecompli
ceerd dan het bouwen van een compleet sleepschip met woningen 
en dus goedkoper, terwij l de constructie van een duwboot volkomen 
vergelijkbaar is met de constructie van een normale sleepboot. 
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Ten derde heeft het strak aan elkaar koppelen van bakken en boot 
ten gevolge, dat eigenlijk één schip ontstaat, dat min of meer te 
vergelijken is met een zeer groot motorschip en dat uiteraard min
der waterweerstand heeft dan een sleepboot met een aantal op 
afstand daarachter hangende schepen. Duwvaart moet dus leiden 
tot minder benodigde paardekrachten of grotere snelheid bij een 
gelijk aantal paardekrachten. 
De belangrijke voordelen van de duwvaart laten zich derhalve als 
volgt samenvatten: 

1) minder investering dus minder rente en afschrijving; 

2) minder onderhoud aan bakken dan aan schepen; 

3) minder personeel, waarbij echter bedacht moet worden, 
dat voor de behandeling van de bakken in de havens 
havenploegen nodig zijn; 

4) minder motorvermogen of meer snelheid. 

Hoewel al deze voordelen duidelijk i n het oog springen, is het 
evenzeer duidelijk, dat het systeem van de duwvaart niet zonder 
meer op de Rijn in toepassing kon worden gebracht, doch dat daar
toe een vergelijkend onderzoek nodig was van de omstandigheden 
waaronder in Amerika, de bakermat van de duwvaart, wordt 
gevaren en de omstandigheden op de Rijn. Bi j een studiereis naar 
de Verenigde Staten bleek, dat de omstandigheden inderdaad totaal 
verschillend zijn. De verkeersdichtheid op de Amerikaanse rivieren 
is niet groot. Men kan daar ongestoord met grote eenheden varen; 
indien men een tegenligger ontmoet, wordt via de radiotelefonie 
afgesproken, hoe men elkaar passeert; bovendien is op de Ameri
kaanse rivieren de duwvaart de enige bedrijfsvorm. Op de Rijn 
daarentegen is de verkeersdichtheid zo groot, dat dikwijls ver
schillende slepen naast elkaar varen. Deze worden dan vaak nog 
opgelopen door motorschepen, terwij l zich in omgekeerde richting 
hetzelfde verschijnsel voordoet. Op de Rijn is het derhalve geen 
uitzondering, dat op een bepaald ogenblik 7 .a 8 schepen in 2 rich
tingen langs elkaar varen. Een extra complicatie is dan nog het 
naast elkaar bestaan van lange slepen en vr i j varende motorschepen. 
De navigatie op de Rijn is derhalve veel gevaarlijker en de grote 
vraag bleef wat er zou gebeuren, indien tussen deze drukte door 
zich ook nog duweenheden zouden bewegen. Het tweede verschil 
bleek te bestaan in het feit, dat de stroomsnelheden van het water 
in Amerika geringer zijn dan bij ons. Het probleem hierbij is niet 
zozeer hoeveel paardekracht men nodig heeft om tegen stroom in 
een lading te kunnen vervoeren, het hoofdprobleem is hoe men 
stroomafwaarts snel kan stoppen om ongelukken te voorkomen en 
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hoe een duweenheid zich stroomafwaarts in bochten zou gedragen. 
Een derde puzzle, die overbleef, was de vraag hoe in ons winderige 
klimaat de bestuurbaarheid van een leeg convooi zou zijn bij sterke 
zijwinden. De conclusie, welke uit de studiereis werd getrokken, 
was dan ook, dat een antwoord op de vraag, of duwvaart op de Rijn 
mogelijk zou zijn, alleen verkregen zou kunnen worden door daad
werkelijk een proef te nemen. 
2 Nederlandse en 2 Duitse rederijen (N.V. Handels- en Transport
maatschappij „Vulcaan", N.V. Nederlandsche Rijnvaartvereniging, 
Raab Karcher G.m.b.H. en Fendel Schiffahrts A.G.) besloten der
halve voor gezamenlijke rekening een proefeenheid te doen bou
wen. Met het oog op de reeds vermelde navigatieproblemen werd 
besloten de eenheid te beperken tot 4 bakken van 64 m. lengte, 
9.20 m. breedte en 1310 ton laadvermogen. Deze bakken zouden 2 
naast en 2 voor elkaar voor de boot geplaatst worden. De boot kreeg 
een lengte van 36 m., waardoor dus een convooi ontstond van 164 m. 
lang en 18,40 m. breed. Voor het slepen van 5 a 6 ton lading is op 
het traject Rotterdam/Ruhr ca. 1 pk sleepkracht nodig. Indien 
deze verhouding ook voor de duwvaart zou worden aangehouden, 
zou de duwboot dus van ca. 1000 pk moeten worden voorzien. 
Gezien het feit, dat wellicht i n de toekomst met 6 bakken gevaren 
zou kunnen worden en er bovendien voor gezorgd diende, te worden, 
dat stroomafwaarts snel gestopt zou kunnen worden, werd besloten 
de boot van extra motorvermogen te voorzien door een motor van 
1260 pk i.p.v. 1000 pk in te bouwen. Een van de voordelen, die de 
duwvaart heeft, n l . door minder waterweerstand minder pk's, is 
dus bewust opgeofferd voor het verkrijgen van een grotere veilig
heid. 

Deze eerste duweenheid, „Wasserbüffel" geheten, verscheen in 
oktober 1957 op de Rijn en onderhoudt sindsdien een regelmatig 
verkeer van ijzererts van Rotterdam naar Ruhrhavens. 
De Communauté Frangaise de Navigation Rhénane, die zich even
eens voor de duwvaart interesseerde, voorzag een aantal bestaande 
sleepschepen van duwknieën aan voor- en achtersteven en ver
bouwde in een kort tijdsbestek een aantal bestaande sleepboten tot 
duwboten. 
Na een inloopperiode van proefnemingen werd met deze eenheden 
een regelmatig verkeer opgebouwd tussen Rotterdam/Antwerpen 
en Straatsburg, alsmede tussen Ruhrhavens en Straatsburg, waarbij 
van meet af aan dag- en nachtdienst werd ingevoerd. 
De Krupp Binnenschiffahrt G.m.b.H. liet een viertal stalen buizen 
van grote diameter in een vierkant plaatsen en laste daaronder 
een bodemplaat. Aldus ontstonden bakken van 500 ton draagver
mogen. Een tiental van deze bakken wordt thans achter elkaar 
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geplaatst en voortbewogen door een duwboot, die gebouwd is uit 2 
bestaande naast elkaar geplaatste sleepboten. Met deze eenheid 
wordt een regelmatig pendelverkeer Rotterdam—^Ruhr onderhou
den. 
De in „Wasserbüffel" samenwerkende rederijen hebben hun duw
eenheid, zoals hierboven reeds vermeld, hoofdzakelijk ingezet in 
het massale ertsvervoer van Rotterdam naar Ruhrhavens. Per 
eind 1958 waren 40 opvarende reizen op dit traject gemaakt, waarbij 
een tonnage van 200.000 ton ijzererts was vervoerd. De gemiddelde 
vaartijd van deze reizen was uitzonderlijk kort vergeleken bij de 
sleepvaart; bovendien is gebleken, dat de lossing van de recht
hoekige duwbakken minder t i jd in beslag neemt dan de lossing van 
schepen van traditionele vorm. Deze beide factoren hebben ertoe 
geleid, dat met duwvaart een belangrijke verkorting van de om
looptijden wordt bereikt. 
De nautische ervaringen hebben aangetoond, dat de duwvaart op 
de Benedenrijn tot geen enkele moeilijkheid aanleiding geeft. De 
manoeuvreerbaarheid bhjkt ruim voldoende te zijn en het is een 
groot voordeel voor de veiligheid van de vaart gebleken, dat duw
eenheden bij stroomafwaartse vaart niet behoeven op te draaien, 
indien zij tot stilstand gebracht moeten worden, zoals het geval is 
bij de traditionele scheepvaart, doch dat zij voor stroom kunnen 
stoppen. 

Een enkele proefreis met 6 bakken i.p.v. 4, waardoor de totale 
lengte van de eenheid gebracht werd van 164 m. op 228 m., toonde 
aan, dat een dergelijke samenstelling weliswaar mogelijk is, dat zij 
echter voor een regelmatige exploitatie wel zeer aan de lange kant 
is. De samenwerkende rederijen zijn dan ook tot de conclusie 
gekomen, dat vooralsnog de lengte der eenheden niet boven 200 m. 
uit zal moeten gaan. Grotere eenheden zullen in de toekomst wel
licht mogelijk en gewenst zijn, doch dan zal overwogen moeten 
worden een extra kopbesturing aan te brengen. 
De met de „Wasserbüffel" opgedane ervaringen hebben bewezen, dat 
duwvaart op de Benedenrijn technisch en nautisch als geslaagd kan 
worden beschouwd. 
Een van de belangrijke economische voordelen van de duwvaart, 
dat de relatief dure voortstuwingsinstallatie met het personeel niet 
renteloos behoeft te blijven liggen gedurende de laad- en lostijden 
der bakken, kon echter met deze eerste proefeenheid niet worden 
gerealiseerd, omdat slechts 4 bakken ter beschikking waren. Per 
eind 1958 werd daarom besloten om door de bouw van verdere 
eenheden te komen tot een afdoende commerciële beproeving van 
dit vaarsysteem. 
De Raab Karcher rederij bracht i n augustus 1959 een duwboot 
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„Nashorn" met 4 bakken in de vaart, terwij l de N.V. Nederlandsche 
Rijnvaartvereniging tezelfdertijd de duwboot „Olivier van Noort" 
met 8 bakken in bedrijf stelde. 
Met deze recente ontwikkeling van de duwvaart i n het ertsverkeer 
Rotterdam/Ruhr zal gepaard moeten gaan een efficiënte opzet van 
de havendienst (outillage voor afzonderlijke verplaatsing van bak
ken in de havens en reserveploegen voor laden en lossen). Deze 
havendienst wordt thans nog op geïmproviseerde wijze uitgeoefend 
met bestaande havenboten. De uiteindelijke havenexploitatie be
vindt zich nog in een stadium van studie. 
Voorts zal in de nabije toekomst nagegaan dienen te worden in 
hoeverre het invoeren van nachtvaart tot verdere verbetering van 
de efficiency zal kunnen leiden. 
In de Bovenrijnvaart, welke zoals gezegd vooral van Franse zijde 
wordt uitgeoefend, hebben zich evenmin ernstige moeilijkheden 
voorgedaan. De betreffende reders zijn echter wel tot de conclusie 
gekomen, dat speciaal gebouwde eenheden beter aan hun doel be
antwoorden, zodat ook van die zijde nieuwe eenheden in de vaart 
werden gebracht („Gaston Haelling"). 
Dat de ontwikkeling van de duwvaart op de Rijn een tamelijk snel 
verloop heeft gehad, moge blijken uit het feit, dat ruim 3 jaar na 
de eerste proefnemingen, de omgebouwde eenheden meegerekend, 
thans 8 duwboten en 45 bakken i n bedrijf zijn. Daarnaast kennen we 
dan nog het reeds genoemde Schwerlastfloss der Krupp Binnen
schiffahrt G.m.b.H., bestaande uit een duwboot met 10 bakken van 
15 X 15 m. 
Er zal met een verdere uitbreiding van de duwvaart in de toekomst 
moeten worden gerekend, ook al omdat deze een goede oplossing 
biedt voor de zeer grote bemanningsproblemen, welke zich in de 
rijnvaart voordoen. Hoever deze ontwikkeling zal gaan, valt echter 
moeilijk te voorspellen. Naar schrijvers overtuiging heeft duwvaart 
alleen zin voor rederijen, die op vaste trajecten de beschikking heb
ben over massale vervoersstromen, zodat het de moeite loont spe
ciale wal- en havenorganisaties i n het leven te roepen. Voor een 
gespreid vervoersvolume zouden de voordelen van duwvaart zeer 
snel teniet gedaan kunnen worden door de relatief hoge kosten, 
welke in de havens gemaakt moeten worden. Slechts bij een ver 
doorgevoerde technische en commerciële samenwerking zou het 
denkbaar zijn bijv. het stukgoederenvervoer op de Rijn met succes 
met duwvaart te verzorgen; de depreciatie van de zeer grote be
staande vloot van moderne motorschepen is hier echter reeds een 
belangrijke rem. 
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S U M M A R Y 

The push-navigation system, the introduction of a new principle for the 
navigation on the Rhine, is projected by the author against the background 
of the existing navigation methods on the Rhine. I n addition to tow-
navigation w i t h tugs and lighters and self propell ing motor-vessels, either 
w i t h a number of towed vessels behind them or not, push-navigation made 
its appearance on the Rhine i n 1957. The important advantages of push-
navigation compared w i t h t radi t ional navigation are: 

1. less investment, as containers can be bui l t cheaply; 

2. less maintenance f o r containers than fo r barges; 

3. considerably less staff; 

4. less motor-power or more speed. 

Practice has shown that the push-navigation on the Lower Rhine causes 
no dif f icul t ies , on the contrary presents certain advantages. 
I t has been found that the time of circulation was substantially reduced by 
the great saiUng-speed and the short t ime f o r unloading; the rectangular 
containers can be unloaded much easier than vessels of the t radi t ional f o r m . 

Now that dur ing the last year more push-units have been put i n service, 
i t is possible to come to a more eff ic ient management by having boats and 
containers i n circulation. Dur ing periods of loading and unloading only the 
cheaper containers have then to l ie idle, whi le the boats, just as is the case 
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i n tow-navigation, p ly the route. Moreover port-exploitation (the shi f t ing 
of the containers i n the ports, the loading and unloading) can be set up 
more economically. 

I n the navigation on the Upper Rhine, which is especially practised on 
French side no serious dif f icul t ies have arisen either, although the conclusion 
that a specially bu i l t un i t (the „Gas ton Haelling") gives more satisfaction 
than rebuil t push-boats and containers has by now been arr ived at. 

A n extension of push-navigation i n the fu ture can be reckoned w i t h , 
especially because this new system of navigation presents a solution fo r the 
very urgent crew problem. However, the author sees p ro f i t i n push-
navigation only for ship-owners who have to cope w i t h large traffic-streams 
on permanent routes. Transport of general cargo in push-containers could 
only be realized in very special circumstances; the existence of a very large 
modern fleet of motor vessels is already an important obstacle. 
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AANTEKENING 

Is een tarievenoorlog i n de luchtvaart aanstaande? 

1. De luchtvaartmaatschappijen van de wereld beleven spannende ti jden. 
Niet alleen staat men met één been i n het zogenaamde straalt i jdperk met 
alle daaraan verbonden moeili jke problemen van technische, operationele 
en f inanc ië le aard. Niet alleen ook z i jn er daarnaast symptomen waar te 
nemen van een nog restrictievere luchtvaartpolit iek, en dat i n een t i j d waar in 
een sprongsgewijze capaciteitsvergroting voor de deur staat, die juis t een 
dringende behoefte aan meer speelruimte impliceert. Als ware d i t nog niet 
genoeg, is het internationale overleg over de met ingang van 1 apr i l a.s. toe 
te passen tarieven en enkele aanverwante zaken vor ig najaar dermate i n een 
impasse komen te verkeren, dat de buitenstaander we l de ind ruk moet k r i j 
gen, dat de International A i r Transport Association (I .A.T.A.) voor een 
ernstige crisis, zoal niet voor ontbinding, en de luchtvaart voor een tarieven-
oorlog staat. Wat is hiervan waar? 

2. Tot goed begrip eerst een enkel woord over de I .A .T .A. (die in 1945 tot 
stand k w a m als opvolgster van de reeds i n 1919 op ini t ia t ief van Plesman 
opgerichte Internat ional A i r T ra f f i c Association). D i t is de wereldorganisatie 
van (lijn)luchtvaartmaatschappijen. Het lidmaatschap van deze organisatie 
staat open voor elke luchtvaartmaatschappij, die van haar eigen overheid 
(op haar beurt aangesloten b i j de International C i v i l Avia t ion Organization, 
I.C.A.O.) een concessie heeft gekregen voor het beoefenen van de geregelde 
luchtvaart . Op het ogenblik te l t de I .A.T.A. 90 leden, die samen r u i m 85Vo 
van het geregelde — binnenlandse plus internationale — wereldluchtvervoer 
(de U.S.S.R. en Rood-China niet meegerekend) voor hun rekening nemen. 
De I .A.T.A. heeft bemoeienis met alle niet-poli t ieke aspecten van de burger
luchtvaart. Het toelaten van maatschappijen tot het geregelde luchtvervoer 
en het uitwisselen c.q. toestaan van landingsrechten met c.q. aan andere 
landen is echter voorbehouden aan de regeringen. Deze hebben ook het 
laatste woord ten aanzien van de tarieven, maar i n eerste aanleg is het 
netelige, uiterst omvangri jke en gecompliceerde vraagstuk van de vaststel
l ing der tarieven en van de overige vervoerscondities (b.v. aantal klassen, 
kort ingen voor bepaalde soorten vervoer, etc.) gedelegeerd aan de I .A.T.A., 
d.w.z. aan de belanghebbende maatschappijen zelf. 

D i t is daarom zo'n gecompliceerde zaak omdat langzamerhand de situatie 
is gegroeid, dat een uitgebreid net van luchtverbindingen over de wereld is 
uitgesponnen, waardoor duizenden plaatsen door de lucht met elkaar ver
bonden en langs een welhaast onbeperkt aantal routes bereikbaar z i jn . De 
tarieven op a l deze routes moeten dan ook nauwkeurig op elkaar worden 
afgestemd. Men heeft het vaststellen van de tarieven voor de internationale 
luchtvaart niet ten onrechte we l eens vergeleken met het oplossen van een 
legpuzzle met zo omstreeks 60.000 stukjes (het aantal routesegmenten). Van 
jaar op jaar neemt niet alleen het aantal i n elkaar te passen stukjes toe, 
maar z i jn zij ook onderhevig aan vormveranderingen, doordat de wereld
luchtvaart een dynamische aangelegheid en dus voortdurend i n beweging en 
ontwikkel ing is. 
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3 De tarieven vsrorden eens per jaar vastgesteld, waartoe de vervoersexperts 
der verschillende I.A.T.A.-maatschappijen elk najaar bijeenkomen^^ Om 
administratief-technische redenen kent de L A . T A . drie zgn. T r a f f i c Confe
rences t w . no. 1 voor het Westeli jk halfrond, Groenland en de Hawan-
e i landén ; no. 2 voor Europa, A f r i k a en het Nabije Oosten, inclusief I ran, en 
no 3 voor Azië, Australasia en de Pacific-eilanden. Wegens de reeds ge
signaleerde onderlinge samenhang der tarieven komen alle drie conferences 
i n één vergadering bijeen om te onderhandelen en te beslissen (onder voor
behoud van regeringsgoedkeuring) over de tarieven, die van kracht zullen 
z i jn met ingang van 1 apr i l van het volgende jaar. Met het verkr i jgen van de 
vereiste regeringsgoedkeuringen en het daarna publiceren van de overeen
gekomen tarieven is normali ter ongeveer een half jaar gemoeid. 

4 Tot het verrichten van voorbereidende werkzaamheden ten dienste van^de 
t r a f f i c conferences heeft men inder t i jd een tweetal subcommissies m het 
leven geroepen, het Cost Subcommittee en het Fares, Rates and Charges 
Subcommittee (F.R.C.S.), resp. bestaande u i t kostpr i js -en u i t tarievenexperts. 

De eerste subcommissie — die nog steeds bestaat — kreeg daarbi] o.m. to t 
taak schattingen te maken van gemiddelde kostprijzen per geproduceerde 
t k m voor vervoer in en tussen de verschillende conference-gebieden, waar
b i j rekening wordt gehouden met vliegtypen, beschikbaar laadvermogen, 
frequenties, geschatte directe en indirecte kosten, enz. van alle maatschap
pijen die betrokken z i jn b i j het betreffende vervoer. Meer dan een benade
r ing kunnen deze becijferingen niet geven, omdat lang met alle betrokken 
maatschappijen bereid zi jn a l t i j d de vereiste basisgegevens ter beschikking 

^^Med? aan de hand van de rapporten van het Cost Subcommittee begaf 
dan het (enkele jaren geleden weer opgeheven) F.R.C.S. zich i n een eerste 
beoordeling van de wenselijke tar iefniveaux — zowel voor passage als voor 
vracht — voor het komende jaar. Behalve de kostenprognose kwamen daar
b i j ook ta l van andere gezichtspunten naar voren, zoals b.v. de concurrentie 
van andere middelen van vervoer, verwachte beladingsgraden (m verband 
met de verwachte ontwikkel ing van het vervoersvolume), seizoensmyloeden, 
etc Niet i n de laatste plaats ook nam men daarbij kennis van elkanders 
wensen tot wi jz ig ing (of bestendiging) van tarieven, zoals die voor elke 
maatschappij i n belangrijke mate werden bepaald door eigen situatie en 
belangen, di t l n toenemende mate m é é r dan door de belangen van de be
dr i j f s t ak als geheel. Daar die particuliere belangen - althans op korte 
t e rmi jn beschouwd - vooral de laatste jaren steeds meer z i jn gaan uiteen
lopen, is men i n die t i j d i n het F.R.C.S. d ikwi j l s niet veel verder gekomen 
dan tot het aftasten en inventariseren van de verschillende standpunten 
Waarmee dus de weinig benijdenswaardige taak, die standpunten zoveel 
mogelijk met elkaar te verzoenen en daaruit een soort grootste gemene deler 
te distilleren, i n volle zwaarte aan de eigenlijke Tra f f i c Conferencevergade-

"markÏaL'^nig b i j , dat het niet-bindende karakter van de uitspraken, 
van maatschappijwege i n het F.R.C.S. gedaan, verschillende maatschappijen 
i n de verleiding bleek te brengen, m i n of meer tentatief van hun tar ief -
wensen een voorstelling te geven die zij niet gestand deden m de eigenlijke 
tarievenconferentie. Mede doordat een aantal belangrijke maatschappijen 
soms i n het F.R.C.S. verstek l ie t gaan, gaven de rapporten van d i t subcom
mittee langzamerhand een steeds meer vertekend en steeds misleidender 
beeld van de werkel i jke situatie. Om al deze redenen k w a m men enkele 
jaren geleden tot de conclusie, dat het in-stand-houden van het F.R.C.S. geen 
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zin meer had. Over tarieven wordt sindsdien off ic ieel alleen nog gesproken 
in de jaarl i jkse najaarsbijeenkomsten van de T r a f f i c Conferences. 

5. De geregelde internationale luchtvaart kent dus uniforme tarieven. Bete
kent nu het fe i t , dat prijsconcurrentie praktisch uitgesloten is, dat er ook in 
meer algemene zin v r i j w e l geen concurrentie tussen de verschillende lucht
vaartmaatschappijen bestaat, dus dat het het publiek v r i j onverschillig is, 
of het nu met de ene dan we l met de andere maatschappij vliegt? D i t is 
bepaald niet het geval. 

Zelfs b i j gel i jk vliegtuigtype (op zichzelf is uiteraard het vliegtuigtype a l 
een concurrentiemiddel) en ook b i j gelijke luchtvaartpolit ieke mogelijkheden 
is er nog een groot aantal redenen denkbaar, waarom men aan de ene maat
schappij de voorkeur geeft boven de andere. Men denke bijvoorbeeld (af
gezien van redenen, die meer i n het sentimentele v lak liggen) aan: goede 
aankomst- en ver t rek- resp. korte stoptijden; regelmaat van de dienstuit
voering, o.m. samenhangend met de kwal i t e i t van het technische onderhoud 
van vliegtuigen en motoren; de kwal i te i t van de service zowel op de grond 
als i n de lucht; bi j luchtvracht ook: de zorg, die aan de lading wordt 
besteed en die uiteraard veel verder kan gaan dan het eigenlijke vervoer. 

Standaardisatie van de tarieven elimineert de concurrentie dus niet, maar 
verplaatst deze alleen naar andere aspecten van het luchtvaartbedri jf , i ) 

6. Nog een vraag: heeft het uitschakelen van de prijsconcurrentie niet tot 
gevolg, dat er op wat langere t e rmi jn gezien niet of nauwelijks sprake is 
van tariefsverlaging, ja dat er zelfs eerder een tendentie is tot een geleide
l i j ke stijging van het tarievenniveau i n verband o.a. me t de i n grote delen 
van de wereld waarneembare trendmatige st i jging van het loon- en prijspeil , 
die haar u i twerk ing op het kostenpeil van de luchtvaart toch niet kan heb
ben gemist? 
Ook hier is het antwoord ontkennend. Wel hebben in de achter ons liggende 
jaren l n verband met de kostenontwikkeling incidenteel kleine correcties 
naar boven plaatsgehad van sommige luchtvaarttarieven (en daarnaast gro
tere correcties van de i n de nationale munt omgerekende dollartarieven 
wegens wisselkoersverslechtering t.o.v. de Amerikaanse dollar met name in 
de Zuid-Amerikaanse landen), maar i n de grote l i j n z i jn de basistarieven — 
dus nog afgezien van de introductie van allerlei bijzondere gereduceerde 
tarieven — sedert de tweede wereldoorlog aanzienlijk gedaald, zowel absoluut 
als a f o r t i o r i i n vergel i jk ing met de ontwikkel ing van de kosten van levens
onderhoud of van de nominale lonen. 
Een enkel voorbeeld ter i l lustratie. I n de jaren 1951-1958 is het laagste be
schikbare standaardtarief enkele reis voor de Noord-Atlantische route (New-
York-Londen) gedaald van | 395 tot | 252, d.i . met SöVo (dank zij de invoe
r ing eerst, i n 1952, van de toeristenklasse en later, i n 1958, van de economy 
klasse). Rekening houdend met de loonstijging — dus reëe l — was de tar iefs
daling nog groter: voor de gemiddelde Amerikaanse industrie-arbeider r u i m 
50»/o en voor z i jn Engelse collega zelfs b i jna BOVo (dit laatste w i l zeggen, dat 
deze gemiddelde Engelse arbeider, die i n 1951 nog r u i m 20 weken moest 
werken om het geld voor een Oceaan-vliegticket b i j elkaar te hebben, daar 
i n 1958 nog maar 8i4 week voor nodig had). 

En dat d i t geen uitzondering is, b l i j k t b.v. u i t het fei t , dat de standaard-

i j In het hierna volgende bepalen wij ons tot de tariefstelling voor passagiersvervoer; 
een volgende keer zal er wellicht gelegenheid zijn wat nader ln te gaan op de 
tariefstelling voor het vrachtvervoer, die eveneens tal van interessante aspecten 
te zien geeft. 
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tarieven voor l i jnvluchten i n Europa thans gemiddeld nog slechts de he l f t 
bedragen van die van 20 jaar geleden, t e r w i j l de koopkracht van de huidige 
gulden nauwelijks nog een derde is van die van de vooroorlogse gulden. D i t 
komt dus neer op een reë le tariefsdaling van meer dan 80Vo, waarvan rond 
de he l f t voor rekening komt van de periode 1951-1958. 

7. Deze voor het reizende publiek zo prettige ontwikkel ing — waarbi j de 
pret nog werd verhoogd door het fei t , dat zij mogelijk was door het inge-
bruik-stel len van vliegtuigen, die gunstiger exploitatiemogelijkheden paarden 
aan groter reiscomfort — heeft niet dan na langdurige, moeizame en soms 
ook verhit te discussies i n de binnenkamer van de successieve I .A .T .A. -
tarievenconferenties haar beslag gekregen. Vooral de laatste jaren is het 
steeds moeil i jker gebleken tussen de uiteenlopende belangen en stand
punten van de verschillende I.A.T.A.-maatschappijen een zodanig compromis 
tot stand te brengen, dat de voor de tariefstel l ing vereiste unanimitei t kon 
worden bereikt. 

Enkele hoofdmomenten u i t deze moeizame interne ontwikkelingsgang w i l 
len w i j hier i n het kor t de revue laten passeren, waarbi j w i j echter voorop 
wi l l en stellen, dat niet alleen de tegenstelling der belangen het gevaar van 
een breuk i n de I .A.T.A. naderbij heeft gebracht, maar dat ook — en mis
schien zelfs nog meer — toenemende regeringsinmenging met nationalistische 
oogmerken van bepaalde (vooral Amerikaanse) zijde i n de tariefsafspraken 
van de I.A.T.A.-maatschappijen daarvoor verantwoordeli jk is. Daardoor is 
namel i jk een zoveel mogeli jk objectieve, door gezonde bedrijfseconomische 
normen geïnspi reerde benadering der problemen i n het gedrang gekomen. 

8. D i t verschijnsel heeft al dadelijk een grote ro l gespeeld i n het eerste 
ernstige conflictspunt i n de I .A.T.A. , t .w. de invoering van een goedkope, 
qua verzorgingsniveau m i n of meer „ges t r ip te" tariefklasse — wat men 
tenslotte heeft genoemd de economy-klasse —, i n eerste instantie op de 
Noord-Atlantische route. 

Reeds i n maart 1956 gaf de Amerikaanse C i v i l Aeronautics Board (C.A.B.) 
— met negatie van de toenmalige bedrijfseconomische mogelijkheden van 
de luchtvaart — te kennen, dat zij de I.A.T.A.-toeristentarieven te hoog oor
deelde en dat zij een drastische reductie daarvan wenste per 1 oktober 1956 
of op zi jn laatst per 1 apr i l 1957. Deze eis — i n de I .A.T.A. kracht ig gesteund 
door de door een sterke luchtvaartpolit ieke positie begunstigde P.A.N.A.M., 
die ten deze (evenzeer als b i j andere gelegenheden) duidel i jk fungeerde als 
hefboom van de C.A.B. — leed echter aanvankelijk schipbreuk op het v r i j w e l 
gesloten f r o n t der overige maatschappijen, die de eis als prematuur van de 
hand wezen. I n een tussentijdse I.A.T.A.-vergadering, i n me i - j un i 1956 te 
Cannes gehouden, besloot men, de invoering van de economy-klasse op te 
schorten tot 1 apr i l 1958. 

Op de i n september/oktober 1957 te M i a m i gehouden normale tarieven-
vergadering bleek men nog geen overeenstemming te kunnen bereiken over 
de modaliteiten van de i n principe aanvaarde nieuwe klasse (met name wat 
betref t het exacte tarief — en het verzorgingsniveau) en een vervolgconfe
rentie i n Parijs — november 1957 — was nodig. Slechts op het allerlaatste 
moment werd men het daar eens, niet echter dan nadat een „open" situatie 
— d.w.z. een tarievenoorlog — onafwendbaar had geleken en nadat men 
dagenlang had gediscussieerd over het begrip „sandwich" . 

Achteraf mogen ook die (kleinere) maatschappijen (met een minder f l e x i 
bele vloot), die tot het laatste moment toe hebben getracht de economy-klasse 
tegen te houden, b l i j z i jn (hetgeen nog iets anders is dan de C.A.B. dankbaar, 
aangezien het hier een ontwikkel ing betrof, die ook de C.A.B. niet kon voor-
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zien, laat staan dat deze haar actie tot tariefsverlaging zou hebben ge ïnspi 
reerd), dat zij daarin niet z i jn geslaagd. Want het is zeker niet i n de laatste 
plaats aan de onderwerpelijke tariefsverlaging te danken geweest, dat het 
passagiersvervoer over de Noord-Atlantische Oceaan i n 1958, ondanks de 
economische recessie in de U.S.A. en elders, een voortgaande sterke expansie 
te zien gaf, die de luchtvaartmaatschappijen toen wel zeer te stade kwam. 

9. Hoe ver men inmiddels verwi jderd was geraakt van de sfeer der eerste 
t ien jaren van tarievenoverleg i n de I .A.T.A. — gekenmerkt als die jaren 
waren door een grote mate van eensgezindheid, samenhangend met ge l i jk
gerichtheid van belangen en niet vertroebeld door overheidsinmenging met 
politieke oogmerken — bleek opnieuw een jaar later, toen de tariefstell ing 
voor de periode 1 apr i l 1959 — 31 maart 1960 aan de orde was. 

Dat ook op de najaarsconferentie van 1958 (Cannes) de hartstochten hoog 
oplaaiden en wederom een grote verdeeldheid aan het l ich t trad, is niet zo 
verwonderl i jk , aangezien inmiddels een geheel n ieuw type vl iegtuig aan het 
f i rmament was verschenen, het straalvliegtuig, dat i n snel toenemende mate 
z i jn stempel op de internationale luchtvaart zou gaan drukken. 
Het voornaamste meningsverschil betrof het aanbrengen van een d i f fe ren
tiatie i n tarieven voor straal- versus propellervliegtuigen, hetzij i n de vorm 
van een toeslag voor de jets óf van een kor t ing voor propellervliegtuigen. 
De jet-pioniers waren tegen, de maatschappijen met voorshands alleen nog 
„oude techniek" vóór differentiatie. De laatsten motiveerden hun standpunt 
door te stellen, dat het publiek stellig bereid zou z i jn voor het snellere en 
meer comfortabele vervoer per straalvliegtuig een hogere pri js te betalen 
(in fei te dacht men echter even stellig pr imai r aan bescherming van de eigen 
positie tegen de nieuwe concurrentie; vandaar ook, dat men meer geporteerd 
was voor een jet-toeslag dan voor een kor t ing voor de conventionele vl ieg
tuigen). Een onbevredigend punt in deze redenering was, dat de redelijke 
zekerheid bestond, dat de kostprijs per geproduceerde plaatskilometer (of 
tonkllometer) voor het straalvliegtuig lager zou liggen dan voor de propeller
vliegtuigen. 

Ook n u was een vervolgconferentie (Parijs, f ebruar i 1959) nodig om een 
compromis-oplossing te bereiken en aldus ten tweede male de dreiging van 
een tarievenoorlog af te wenden. Uitslui tend voor de Noord-Atlantische route 
(elders zou van jet-concurrentie tot 31 maart 1960 nog v r i j w e l geen sprake 
zijn) k w a m men een bescheiden toeslag voor de jets overeen. I n feite ont
wikkelde het Noord-Atlantische vervoer i n de zomer van 1959 (en ook 
daarna) zich zodanig voorspoedig, dat zowel de jets als de conventionele 
vliegtuigen van de meeste maatschappijen een zeer bevredigende bezetting 
te zien gaven. De jettoeslag k w a m dus i n feite neer op een extra-inkomen 
voor de jet-pioniers, P.A.N.A.M. en B.O.A.C. 
Merkwaardigerwijze zou men dus achteraf voor de tweede keer kunnen 
constateren, dat wanneer men de fe i te l i jke ontwikkel ing beter had (kunnen) 
voorzien, het voorafgaande gekibbel — i.e. over de jettoeslag, een jaar eerder 
over de invoering van de economy-klasse — veel van z i jn scherpte zou heb
ben verloren, zo het al niet geheel achterwege zou z i jn gebleven. D i t moge 
echter de buitenstaander geen reden z i jn tot een zeker leedvermaak, al ware 
het maar omdat de kunst van de macro-economische prognose, welker u i t 
komsten voor de luchtvaart-voorspeller nog slechts een uitgangspunt vormen, 
nog bar weinig aanleiding geeft tot voldoening over de bereikte resultaten. 

10. Tot besluit dan nog iets over de meest recente tarievenconferentie 
(Honolulu, september/oktober 1959), die de directe aanleiding vormde tot het 
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schrijven van deze notitie en waar de tariefstell ing voor het komende lucht-

gelegenheden op reces te gaan, fï^^^J . ' ^ ^ ^ J ^ f ̂ ^ ^ 1 a s op alle grote inter-

kor t ing voor de eerste zou kunnen aannemen). 

de . V o m , t e . v . n deze vergadering, f''''^^^^{•"Ji^TZ^Ï. »< »„ 

rseviis" rs»r„ïï'rSr„ï on.f»«a 

Itomen, nelgen w i j lo t de °Pva<tmg, dat, a » ' overschakeling 

problemen van de '^''^'''''''ff'j'^^l'^^n ' ó p S e ™ a . lv l leg lu lg volledig 

van de * f̂ ^̂ ^̂ ^̂  voortbestaan daarmee tege-

i ï rnï ' ; i fvSfSm^^"~ 
èrg^o^errSSSuSïï S v-S^ *r van b . t 
reizende publiek. 

Sp. 
27 januar i 1960 

44 

STATISTISCHE K A N T T E K E N I N G E N 

Het interpreteren van statistische gegevens is veelal een gevaarlijke 
bezigheid. Het zou niet moei l i jk z i jn een lange l i j s t samen te stellen van 
gevallen, waar in de statistiek u i t z i jn voegen werd gerukt om een bepaald 
pleidooi kracht b i j te zetten. Voor een gedeelte zou men d i t „mi sb ru ik" op 
het credit van de statistiek kunnen schrijven, daar deze niet steeds in 
voldoende mate waarschuwt tegen een onoordeelkundig gebruik en het 
trekken van onjuiste conclusies. Aan de andere kant dient men echter te 
begrijpen dat de statisticus b i j het opstellen van z i jn overzichten niet steeds 
kan voorzien voor welke doeleinden de door hem samengestelde cijfers 
zullen worden ge- (resp. mis-) b ru ik t . 

Aan vele onjuiste conclusies is de statistiek echter geheel onschuldig. En 
dan denken we met name aan gevolgtrekkingen t.a.v. de ontwikkel ing van 
bepaalde economische verschijnselen, waarbi j de commentator z i jn be
schouwingen baseert op een te korte tijdreeks. Het zal duidel i jk zi jn, dat 
men op deze wi jze de invloed van soms zeer belangrijke periodieke be
wegingen geheel negeert. A l l e economische activiteiten vertonen immers hun 
specifieke ups and downs, die b i j nader onderzoek meestal z i j n te herleiden 
tot enkele meer of minder regelmatige golfbewegingen. Een vergeli jking 
van een k le in aantal t i jdvakken kan dus tot gevolg hebben, dat men zich 
baseert op enkele perioden i n verschillende — soms zelfs tegengestelde — 
fasen van een bepaalde cyclus met als resultaat een vertekend beeld van de 
te schetsen ontwikkel ing . 

I n verband hiermede is het toe te juichen, dat het Centraal Bureau voor 
de Statistiek i n de inleidingen tot enkele kortgeleden verschenen vervoers-
statistieken uitvoerige beschouwingen heeft gewi jd aan de ontwikkel ing van 
enkele vervoersvormen over een betrekkel i jk lange reeks van jaren (in het 
algemeen van 1948—1958). I n deze inleidingen werd ru ime aandacht ge
schonken aan de zojuist bedoelde bewegingsverschijnselen. I .v.m. de recente 
recessie i n de Nederlandse conjunctuur is het begri jpel i jk , dat i n deze 
analyses het accent is gelegd op de conjuncturele aspecten van het vervoer. 
Aan de hand van een groot aantal grafieken worden enkele belangwekkende 
— zi j het i n voorzichtige bewoordingen gestelde — conclusies getrokken, die 
o.i. de nodige aandacht verdienen. 

B i j een tweetal publikaties van het C.B.S., waar in deze problemen aan de 
orde gesteld z i jn , plaatsen we enkele kanttekeningen. 

Statistiek van het binnenlands goederenvervoer 1958 

De concentratiegedachte — aan het Nederlandse vervoerswezen niet 
vreemd—heeft kennel i jk weerklank gevonden b i j het Centraal Bureau voor de 
Statistiek. T e r w i j l voorheen drie publikaties nodig waren om de verschil
lende onderdelen van het binnenlandse goederenverkeer te behandelen i), 
z i jn de resultaten over 1958 i n één uitgave samengevat. Insiders, die ervaren 
hebben hoe t i jdrovend en moeizaam het raadplegen van diverse statistische 

1) statistiek van het binnenlands goederenvervoer te water; Statistiek van de beurt-
vaart in Nederland; Statistiek van het goederenvervoer door de Ned. Spoorwegen. 
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bronnen - voor het maken van een vergelijkende studie over nauw ver
wante onderwerpen - kan z i jn , zullen deze combinatie zeker toejuichen. 
Temeer daar het nadeel van een omvangri jke publikatie is ondervangen 
door een duidelijke afgrenzing en aanduiding van de behandelde onder-

"^Drverschillende tabellen bevatten i n grote l i jnen de specificaties, die 
voorheen over de drie afzonderli jke publikaties verspreid waren, aangevuld 
met enkele gegevens over het wegvervoer. Nieuwe gezichtspunten leveren 
de overzichten, die betrekking hebben op de ondernemingsstructuur m de 

^^Alvorens^tot een analyse van de vervoerscijfers te komen, behandelt de 
inleiding enkele macro-economische aspecten. Geconcludeerd wordt , dat van 
de diverse gekwantificeerde grootheden (nationaal inkomen, consumptie, 
investeringen, produktie) de indus t r i ë l e produktie de indicator is, die het 
best de activiteit van bedri jven en de invloed daarvan op het vervoer tot 
u i td rukk ing brengt. Hoewel ook aan het hanteren van deze grootheid enige 
bezwaren verbonden z i jn (in de desbetreffende indexcijfers b l i jven n l . handel, 
landbouw en bouwnijverheid buiten beschouwing) kan niettemin voor de 
ontwikkel ing op lange t e rmi jn tot een hoge correlatie tussen de indus t r i ë l e 
produktie en de omvang van het gehele binnenlandse vervoer (excl. eigen 
vervoer per vrachtauto) worden geconcludeerd. Het tempo van de groei is 
voor beide dus nagenoeg geli jk. 

Over een korter tijdsverloop gezien is de samenhang tussen beide groot
heden minder duidel i jk aanwijsbaar. De schommelingen m de vervoers-
omvang z i jn n l . groter dan die in de indus t r i ë le produktie. 

Een volgende belangwekkende conclusie is, dat de invloed van een tweetal 
recessies in alle sectoren van het binnenlandse goederenvervoer — zij het 
niet steeds i n dezelfde mate - merkbaar is. Beide recessies manifesteren 
zich echter op uiteenlopende wijze. I n de eerste (1951-1952) is er i n he 
algemeen slechts sprake van een afremming, i n de tweede (1957—1958) val t 
een duideli jke vermindering van de vervoersvraag te constateren. 

De verschillen tussen de diverse vormen van vervoer z i j n m hoofdzaak 
terug te brengen tot verschillen i n het groeitempo. Tegenover een dynami
sche groei van het wegvervoer staat een rustige ontwikkel ing van het 
vervoer door de spoorwegen. De binnenvaart neemt i n d i t opzicht een 
tussenpositie i n . 

Vermeldenswaard is tenslotte nog de conclusie, dat het beroepsvervoer 
te water (wilde vaart en bijzonder vervoer) i n een periode van depressie of 
recessie scherper reageert dan het eigen vervoer, waarui t een zekere reserve
positie van het beroepsvervoer t.o.v. het eigen vervoer wordt afgeleid. 

Statistiek van de internationale binnenvaart 1958 

Het eerste onderwerp, dat i n de inleiding tot deze statistiek aan de orde 
word t gesteld, is een vergel i jking van de conjuncturele aspecten van het. 
vervoer door de internationale binnenvaart met die van het binnenlandse 
vervoer te water. Opmerkel i jk is, dat er i n di t opzicht tussen beide vormen 
van vervoer een v r i j nauwe verwantschap b l i j k t te bestaan. Zo z i jn ook 
b i j de internationale binnenvaart duidel i jk twee recessie-perioden waar te 
nemen Wel val t de eerste neergang niet volledig samen met die m de 
binnenlandse vaart, maar het synchrone verloop in de laatste recessieperiode 
(1957—1958) is des te opvallender. Wat de grootte van de inzinkingen betreft 
is er eveneens een zekere overeenkomst tussen beide vervoersvormen te 
onderkennen. Evenals voor de binnenlandse vaart geldt n l . ook voor de 
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internationale vaart, dat de gevolgen van de laatste recessie ernstiger van 
aard waren dan die van de eerste. 

Naast deze punten van overeenkomst z i jn er echter ook enkele verschillen 
te constateren i n het verloop van de l i jnen voor beide sectoren. De voor
naamste a f w i j k i n g l ig t wel in het tempo van de on twikke l ing dat voor de 
internationale vaart belangrijk hoger l igt . 

Ook i n deze inle iding is verband gelegd tussen de ontwikkel ing van het 
vervoer en het verloop van de indus t r i ë le produktie. Het is begri jpeli jk, dat 
hiervoor niet volstaan kon worden met het bezien van de cijfers voor de 
bedri jvigheid i n de Nederlandse industrie. Daarom z i jn ook de cijfers voor 
de indus t r i ë l e produktie l n onze nabuurlanden i n het onderzoek betrokken. 
Belangwekkend — maar overigens niet zo verwonder l i jk — is de conclusie, 
dat de bewegingen i n het internationale vervoer het dichtst benaderd 
worden door het verloop i n de produktiecijfers voor West-Duitsland. Over 
de gehele periode van 1948—1958 bezien vertonen zowel het internationale 
vervoer als de West-Duitse produktie een gemiddelde jaarl i jkse sti jging met 
r u i m 11 punten (op basis 1953 = 100). 

A a n de on twikke l ing van de Ri jnvaar t is een afzonderli jke paragraaf 
gewijd. H i e r i n komt men tot de conclusie, dat het vervoer i n beide richtingen 
i n verschillende opzichten een tegengesteld verloop te zien geeft. D i t wordt 
toegeschreven aan de tegengestelde tendenties t.a.v. de aan- en afvoer van 
steenkolen. I n perioden van stijgende indus t r i ë le produktie i n West-Duitsland 
b l i j k t het stroomopwaartse vervoer van steenkolen in het algemeen toe te 
nemen, het vervoer stroomafwaarts vertoont dan een inzinking. B i j het 
afnemen van de indus t r ië le bedri jvigheid doen zich de omgekeerde ver
schijnselen voor. 

De resultaten van beide analyses samenvattend mag we l gezegd worden, 
dat i n deze publikaties een nuttige bijdrage geleverd is tot helderder inzicht 
i n diverse belangrijke en voorheen onbesproken gebleven conjuncturele 
aspecten van het vervoer. 

Statistiek van het personenvervoer 1958 

De inleiding, die aan deze statistiek voorafgaat, draagt een enigszins ander 
karakter. Wel is h ie r in eveneens de ontwikkel ing van het vervoer over een 
reeks van jaren (1948—1958) bezien, maar dan vanui t een ander gezichts
punt. T e r w i j l i n de hiervoor genoemde analyses het zwaartepunt is gelegd 
op de conjuncturele aspecten, die het vervoer kenmerken, is i n de inleiding, 
die is ppgenomen i n de Statistiek van het personenvervoer, overwegend 
aandacht besteed aan de structurele verschijnselen. Met name is ingegaan 
op de i n de loop der jaren Ingri jpend gewijzigde verhouding tussen de 
omvang van het openbare en het particuliere vervoer. Voor het kwant i f iceren 
van deze verhouding was het nodig diverse ramingen u i t te voeren, die door 
het ontbreken van exacte uitgangspunten uiteraard een benaderend karakter 
dragen. Het onderdeel van het vervoer, waarvoor de schattingen het meest 
speculatief z i j n — n l . het vervoer per fiets — is zelfs geheel buiten be
schouwing gebleven. Hoewel hierdoor geen volledig beeld van de genoemde 
verhouding word t verkregen, z i jn de uitkomsten niet temin i n verschillende 
opzichten bijzonder instructief. Zo wordt berekend, dat het particuliere 
vervoer (per personenauto, motor, scooter en bromfiets) i n 1948 4,2 mi l joen 
reizigerskm produceerde, i n 1953 10,3 mi l joen en i n 1958 23,3 mil joen. 
Daartegenover verzorgde het openbare vervoer (door trein, t r am en autobus) 
i n deze jaren resp. 13,9; 13,9 en 17,2 mi l joen reizigerskm. Als gevolg van deze 
ongelijke stijgingen daalde het aandeel van de openbare middelen van 
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vervoer i n het totale personenvervoer (excl. dat per fiets) van 77»/o m 1948 
tot 58»/o i n 1953 en verder tot 42% i n 1958. I n de loop van slechts 5 jaren 
(van 1953 tot 1958) is de verhouding tussen het openbare en het particuliere 
vervoer dus i n tegengestelde zin gewijzigd. 

Binnen het openbare vervoer z i j n echter belangrijke verschillen waar te 
nemen. Zo staat b i jv . tegenover een absolute vermindering van het vervoer 
per t r am (voornamelijk tengevolge van de opheff ing van vele tramdiensten) 
een v r i j sterke st i jging van het autobusvervoer (van 1948 op 1958 met 78»/o). 

Daarnaast vallen ook regionaal uiteenlopende tendenties te constateren en 
we l i n die zin, dat het openbare vervoer i n de Randstad een minder sterke 
st i jging vertoont dan dat i n het overige deel van ons land. De inleiding 
verbindt hieraan de conclusie, dat de tegenstellingen tussen het openbare 
en het particuliere vervoer zich i n de Randstadgemeenten i n verscherpte 
mate doen gevoelen. 

Op te merken val t tenslotte nog, dat getracht is een inzicht te verkr i jgen 
i n de mate, waar in de openbare middelen van vervoer terrein verloren aan 
het particuliere vervoer. Uitgaande van de verhoudingen i n 1948 en rekening 
houdende met de bevolkingsgroei en een toenemende mobil i te i t van de 
bevolking komt men dan tot de gevolgtrekking, dat het lokale openbare 
vervoer i n 1958 ongeveer één derde van haar omvang zag overgenomen 
door de particuliere vervoermiddelen en het interlokale openbare vervoer 
ongeveer één vierde. 

W. J U R G 
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D i t boek beoogt aan te tonen dat de voornaamste oorzaak van de moeil i jk¬
heden waarmede de vervoerbedri jven i n de Verenigde Staten te kampen 
hebben l i g t m de v é r g a a n d e regeling van het vervoerwezen door de 
overheid, en dat de oplossing derhalve moet worden gezocht i n ve rmin 
dering van de overheidsbemoeienis. 

Het boek bevat, als onderdeel van het betoog of als appendix, tevens 
weergaven van veler le i onderzoekingen en detailprobleemstellingen, die 
een ui tvoerige bespreking stel l ig rechtvaardigen, hetgeen echter i n d i t 
bestek niet moge l i jk is. Hier worden slechts de hoofd l i jnen van het betoog 
weergegeven. 

Inleiding- (Hoofds tuk I ) 

De schrijvers stellen, dat het doel van overheidsingri jpen i n de volks
huishouding behoort te z i jn , i n situaties waar onvoldoende concurrentie 
bestaat, soortgeli jke resultaten te ve rk r i jgen als anders onder concurrentie 
tot stand zouden komen. De p r a k t i j k van de amerikaanse vervoerpohtiek 
heeft evenwel tot resultaten geleid die zu lk een verge l i jk ing bepaaldelijk 
met kunnen doorstaan. D i t is i n de eerste plaats het gevolg geweest van 
de historische omstandigheden, onder welke d i t beleid v o r m kreeg ( m n 
de zowel tegen de spoorwegmaatschappijen als tegen de grote verladers 
gerichte an t i - t rus tpo l i t i ek) . 
De doelstellingen welke met het overheidsingrijpen worden nagestreefd 
z i j n : voorkoming van excessieve pr i jzen ; verzekering van voldoende 
revenuen; voorkoming van bepaalde soorten discriminaties tussen gebrui
kers en tenslotte bescherming van bepaalde minder rendabele diensten, 
w a t men zou kunnen zien als verzekering van enige stabil i teit . Hiervan 
z i jn i n ieder geval de eerste dr ie volkomen i n overeenstemming met de 
w e r k i n g die van een v r i j e mark t word t verwacht. Dat deze doelstellingen 
i n de loop der j a ren niet verwezenl i jk t z i j n geworden is enerzijds het 
gevolg van het v e r d w i j n e n van in i t i a t i e f en visie b i j de vervoerbedri jven, 
anderzijds z i j n door de technische on twikke l ing de verhoudingen tussen d ê 
verschillende vervoerstakken radicaal gewijz igd en hebben de monopolie
elementen i n ' t algemeen veel geringer betekenis gekregen. A l s gevolg 
hiervan is de zowel b i j de spoorwegen als b i j het wegvervoer overwegende 
ad-valorem ta r i fe r ing volkomen onjuist geworden. Door de hierdoor 

1) Met deze rubriek wordt beoogd de lezers op de hoogte te stellen van recente 
belangwekkende publikaties. De inhoud van boeken, tiidschrtttartikelen of andere 
verhandelingen welke naar de mening van de redactie bijzondere aandacht verdienen 
zal hier in hoofdlijnen worden weergegeven, zodat de lezers met de strekking van het 
gegeven betoog in kennis kunnen geraken. Een recensie of kritiek wordt hier niet 
beoogd. 
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scheefgetrokken pri jsverhoudingen voorden alle vervoerstakken tegeli jk 
benadeeld, met als gevolg t a l van niet-renderende diensten. 
Teneinde het aangeven van een alternatieve gedragslijn mogel i jk te maken 
is een groot deel van het boek gewi jd aan onderzoek van kostenverloop 
en relatieve kostenvoordelen, alsmede marktverhoudingen en vraagkarak-
terist ieken b i j de verschillende vormen van binnenlands vervoer (spoor
wegen, wegvervoer, binnen- en kustvaart , luchtvaart en pi jp le id ingen) , 
opdat b i j verschillende vervoersmogelijkheden de minimum-kosten-oplos-
sing zou kunnen worden aangegeven, en opdat de noodzakeli jkheid of, 
overbodigheid van overheidsingrijpen zou kunnen worden vastgesteld. 

Kostenkarakterist ieken der verschillende vervoerstakken 
(Hoofdstukken I I t / m V) 

Voor het onderzoek naar de kosten van het spoorwegvervoer is de statis
tische methode toegepast. Deze benaderingswijze verdiende de voorkeur, 
omdat i n het spoorwegvervoer directe waarneming van het verband tussen 
kosten en produktieomvang veelal niet goed mogel i jk is, door het op grote 
schaal optreden van gemeenschappelijke of samengevoegde kosten ( j o i n t 
and common costs), waardoor o.a. ook de verdel ing i n vaste en variabele 
kosten problemen oplevert. De methode berust op mult ipele regressie, 
waardoor het mogel i jk we rd met meer variabelen te werken. De kosten 
van het spoorvervoer z i jn benaderd als een funct ie van twee groepen 
variabelen, n . l . produktieomvang en bedrijfsgrootte. Daarbi j is een onder
verdel ing der kos t enca t ego r i eën gemaakt, die veel verder gaat dan tot 
dusverre b i j onderzoekingen het geval was. 

Daar kostenvergeli jkingen het beste kunnen geschieden door verge l i jk ing 
van de „ l o n g - r u n " kosten diende dus het „ l o n g - r u n " kostenverloop te 
worden gevonden. D i t is geschied door midde l van „cross sections", d.w.z. 
door het verzamelen van gegevens van verschillende trajecten op eenzelfde 
t i jds t ip , b i j de groep der grootste amerikaanse spoorwegmaatschappijen, de 
„Class I " spoorwegen, en w e l gedurende vier achtereenvolgende jaren. 
Op bovengenoemde wi jze is getracht typische of gemiddelde kostencijfers 
te verkri jgen, bruikbaar als o r i ën te r ing voor het vervoersbeleid. De resul
taten zul len evenwel i n vele, mi ts niet ui tzonderl i jke, gevallen ook recht
streeks bruikbaar z i jn . 

Wat nu het resultaat betreft , de marginale „ope ra t ing costs", ingedeeld 
i n v i j f ca tegor ieën (algemene-, verkoop-, stations-, t rein- , en emplace-
mentskosten) z i jn b i j vervoer van goederen zeer veel lager dan b i j vervoer 
van personen, deels als gevolg van de betekenis van de zgn. drempel-
kosten. De „ m a i n t e n a n c e costs", verdeeld als weg-, wagon-, r i j t u i g - , r an 
geermachine, lokomotief- en gemeenschappelijke onderhoudskosten b l i j k e n 
voor een belangri jk deel het karakter van vaste kosten te hebben. B i j 
de investeringskosten (baan, ro l lend materieel, installaties) b l i j k e n de' 
drempelkosten zoals te verwachten zeer belangri jk. Hier is de noodzaak 
gevoeld tot het opstellen van andere afschrijvingsschemata dan de beschik
bare, die voornamel i jk berusten op de physieke levensduur. Doordat echter 
de daarvoor vereiste gedetailleerde gegevens ontbreken, heeft men zich 
moeten bepalen to t een drastische ve rkor t ing van de afschrijvingsperiode, 
uitgaande van de boekwaarde. 

Als de totale „ l o n g - r u n " marginale kosten van spoorwegvervoer resulteert , 
tenslotte een bedrag van + 1 dollarcent per t o n mi j l en ± 1,5 (laagste 
klasse) tot 6 (hoogste klasse) dollarcent per reizigersmij l . 
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B i j de bepaling van de kosten van het wegvervoer (vrachtauto-, bus- en 
„ p i g g y b a c k " - v e r v o e r ) kon worden volstaan met het gebruik van de nor
male kostprijsberekeningsmethoden. Eerst diende evenwel een toerekening 
plaats te v inden van de kosten van de weg. De kosten van het wegennet 
dienen door het wegverkeer opgebracht te worden, behalve een deel dat 
ten laste van de huis- en grondeigenaren komt, ter grootte van de kosten 
van aanleg van min imaa l vereiste toegangswegen tot de percelen. De 
vrachtauto's dienen i n totaal niet meer te betalen dan overeenkomst met 
de voor d i t verkeer vereiste extra-versterking van de wegen. Hoewel 
over deze door het zware vrachtverkeer veroorzaakte extra-kosten zeer 
weinig onderzioekingen verr icht z i jn , is w e l gebleken, dat ze voor weg
dekken van verschillende sterkte zeer uiteenlopen; de gemiddelde kosten 
dienden dus door een gewogen gemiddelde verkregen te worden. Op 
deze wi jze b l i j k t , dat de hoogte van de belastingdruk op het vrachtauto
verkeer i n de Verenigde Staten over het geheel genomen v r i j w e l over
eenkomst met de daaraan toe te rekenen marginale wegkosten (alleen voor 
de dieselvoertuigen worden zi j u i t d i t oogpunt te laag geacht), waarui t 
volgt, dat er b i j de berekening van de „ p r i v a t e costs" van het vrachtauto
verkeer geen rekening behoeft te worden gehouden met be langr i jk a f w i j 
kende „social costs". 

I n tegenstelling tot een door de of f ic ië le instanties aangehangen mening 
komen de schrijvers tot de conclusie, dat i n het goederenvervoer over de 
weg geen „ d r e m p e l k o s t e n " optreden; w e l is de vervoersdichtheid een 
factor van zekere, hoewel niet doorslaggevende betekenis. Overigens b l i j k t 
een v r i j sterke l inear i te i t tussen kosten en vervoersomvang. Onderscheid 
makend evenwel tussen „ t e r m i n a l costs" en „ l ine hau l costs" word t vast
gesteld, dat de eerstgenoemde een vast karakter hebben en dus zwaarder 
zullen d rukken naarmate de afstand en de grootte van de zending geringer 
z i jn , en dat slechts de „ l ine hau l" kosten vol ledig var iabel z i jn . De con
clusie is, dat de long-run marginale kosten van het vrachtautoverkeer van 
twee variabelen a fhanke l i jk z i jn , n . l . de grootte en de afstand van de zen
ding en dat „economies of scale" i n eigenlijke zin hier hoegenaamd ont
breken. B i j het eigen vervoer en de zgn. „con t r ac t carriers" (een soort 
vaste-relatievervoer) z i j n de „ t e r m i n a l costs" lager, de „ l ine haul costs" 
daarentegen door de geringere beladingsgraad weer hoger dan b i j de 
„ c o m m o n carriers". 

Wat bet ref t het busvervoer, b l i j k t ook hier het vervoer over kor te afstand, 
door een groter aandeel van de „ t e r m i n a l costs" en bovendien door een 
geringere bezettingsgraad, hogere kosten te hebben dan dat over grotere 
afstand. 
Het „ p i g g y b a c k " - v e r v o e r (vervoer van opleggers, gedeelteli jk over de weg 
gedeeltelijk per spoorwagon) geeft een combinatie van de relat ief lage 
„ t e r m i n a l costs" van het wegvervoer met de relat ief lage „ l ine haul costs" 
van het vervoer per spoor, t e r w i j l de gunstigste ladinggrootte aanzienlijk 
kleiner is dan de normale spoor-wagenlading. 

I n het binnenlands vervoer te water val len drie groepen te onde r sche idèn : 
de vaart op de Grote Meren, de kustvaart en de r i v i e r - en kanaalvaart. 
De vaart op de Grote Meren be t ref t 40% van alle te water vervoerde 
tonnage. Voor massa- en stukgoederenvervoer worden kostenberekeningen 
gemaakt en w a t de na opening van de „St , Lawrence Seaway" op de 
meren varende zeeschepen betreft , word t geconstateerd, dat deze voor 
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het eigenlijke vervoer op de meren geen ernstige concurrent kunnen z i jn . 
De Amerikaanse kustvaart is voornamel i jk i n het vervoer van aardolie 
en aardolieprodukten van betekenis. De tankvaart b l i j f t goedkoper dan 
het vervoer per pi jp le iding, maar voor andere lading kan de kustvaart, 
als gevolg van de hoge laad- en loskosten, niet voldoende met de spoor
wegen en de vrachtauto concurreren. I n verband hiermede verdient de 
opkomst van vervoer van vrachtautoopleggers per schip bijzondere be
langstell ing; doch ook hiermede zul len de mogelijkheden beperkt b l i jven . 
De r iv i e r - en kanaal vaart is voornamel i jk vervoer van massagoed, hetwelk 
tegen zeer lage kosten geschieden kan. Hier kan eigenl i jk alleen het 
pi jpleidingvervoer een serieuze concurrent z i jn . Deze conclusie geldt onver
minderd, indien de binnenvaart met een deel van de kanaalkosten e.d. zou 
worden belast, omtrent de grootte waarvan het echter moe i l i j k is tot 
uitspraken te komen. Voor w a t be t ref t het massagoed w o r d t d i t aan de 
hand van de invloed van de Seaway-toUen op de vervoerkosten nader 
aangetoond. 

Voor de pijpleidingen komt men b i j optimale diameter en „doorze t " (ver
pompte hoeveelheid^ tot kosten van een orde van grootte van eenvierde 
dollarcent. 
I n de luchtvaart treden op tweeër le i wijze „economies of scale" op: n . l . 
b i j het groter worden der vl iegtuigen en b i j het langer worden van het 
t ra ject . Voor het overige z i jn de directe kosten rechtstreeks a fhanke l i jk 
van het aantal vluchten. Hier bestaat een soortgeli jk probleem als i n het 
wegvervoer n . l . de verdeling van de kosten van vliegvelden, van navigatie-
hu lp e.d. Zouden echter de belastingtarieven op brandstof zodanig verhoogd 
worden, dat ook de luchtvaart geheel de kosten hiervan opbracht, dan 
zou h ie ru i t toch vermoedel i jk geen grotere kostenverhoging resulteren 
dan van ± 1%, zodat ook hier de subsidies geen belangri jke verstoring 
der kostenverhoudingen tot gevolg kunnen hebben. 

De juiste aanwending der transportmiddelen (Hoofdstuk V I ) 

Uitgaande van de huidige vervoersstromen als weergave van de behoefte 
aan vervoer, is vervolgens voor de dr ie hoo fdca t ego r i eën van vervoer 
(massagoed, hoogwaardige goederen en reizigers) nagegaan: 
1. i n welke gevallen de gemiddelde totale kosten van een vervoerstak 
lager z i j n dan de „ l o n g - r u n " marginale of gemiddelde variabele kosten van 
een concurrerende tak; 
2. of er vervoerstakken z i j n met gemiddelde totale kosten van een zo
danige hoogte, dat hun gehele vervoer goedkoper door andere takken zou 
kunnen worden verricht . 
De u i t w e r k i n g van di t onderzoek w e r d vereenvoudigd door het f e i t dat, 
behalve b i j het spoorwegvervoer, het verschil tussen de long-run variabele 
en de gemiddelde totale kosten niet groot is, zodat de tweede fase van 
het onderzoek alleen voor het spoorwegvervoer behoefde te worden uitge
voerd. 
Ten aanzien van het massagoed word t geconstateerd, dat het vervoer te 
water vooral over grotere afstand uitgesproken lagere marginale kosten 
vergt dan vervoer per spoor. Hetzelfde geldt voor het pijpleidingvervoer. 
Vervoer per schip zal voorts alleen dan goedkoper z i jn dan per pi jpleiding 
als geen grotere omwegen behoeven te worden gemaakt. 
B i j het vervoer van hoogwaardige goederen is vooral de ve rge l i jk ing van 
de kosten van vrachtauto- en van rai lvrachtvervoer van belang. Vast 
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komt te staan dat „ p i g g y b a c k " - v e r v o e r goedkoper is dan vervoer u i t 
slui tend per vrachtauto. Of wagenladingvervoer per spoor goedkoper is 
dan over de weg hangt af van de betekenis der „ t e r m i n a l expenses" 
hetgeen met name een onderzoek naar de kosten van de bedrijfs-spoor' 
aansluitingen gewenst maakt. De kosten hiervan b l i j k e n i n het gunstigste 
geval nooit meer dan 4 dollar per ton te kunnen bedragen; daarboven 
IS „ p i g g y b a c k -vervoer goedkoper. Vervoer te water tenslotte zal voor 
deze categorie i n ' t algemeen, althans b i j een rede l i jke beladingsgraad, 
goedkoper z i j n dan per vrachtauto, maar veelal duurder dan dat per spoor 
Voor het reizigersvervoer tenslotte b l i j k t de spoorweg, behalve i n geval 
van massaal vervoer over korte afstanden, geen kostenvoordelen te bieden 
B « vervoer over grotere afstand w o r d t het zelfs duurder dan het v l iegtuig 
Het ra i lvrachtvervoer en het interlokale vrachtautovervoer b l i j ven ten-' 
slotte nog voor een nadere beschouwing over, waarb i j thans dus de totale 
kosten van het spoorvervoer i n de berekening moeten worden betrokken. 
Z i j n de gemiddelde kosten van het spoorvervoer, na a f t r ek van alle vervoer 
dat thans vermoedel i jk tegen hogere kosten gaat dan indien door een 
andere vervoerstechniek verr icht , hoger of lager dan die van het vervoer 
over de weg? Het antwoord op deze vraag w e r d als volgt gevonden. 
De totale kosten door de „Class I " spoorwegen i n 1950 gemaakt, werden 
verminderd met die van het reizigers-, bagage- en postvervoer, alsmede 
met de marginale kosten van het vervoer dat voor overname door p i j p 
leidingen, en, na opening van de St. Lawrence Seaway, voor overname 
door de scheepvaart i n aanmerking komt. Het resterende bedrag word t 
dan nog gecorrigeerd i .v.m. de veronderstelde lagere kosten van voor-
raadhouden b i j uitsluitende bediening der gebruikers door wegvervoer 
Voor d i t eindbedrag (5,5 m i l l i a r d dol lar ) zou n u over de weg zeker niet 
meer dan 414 m i l l i a r d betalende tonmi j l en kunnen worden gepresteerd; 
evenwel presteerden de spoorwegen hiervoor 567 m i l l i a r d tonmi j len , dus 
ongeveer 37% meer. 

Met deze berekening is dus het economisch bestaansrecht der spoorwegen 
ten opzichte van het wegvervoer du ide l i jk aangetoond. Ui teraard z i j n er 
na tuu r l i j k een aantal individuele gevallen waa r in de vrachtauto toch tegen 
werke l i j ke lagere kosten vervoeren kan, maar de eindconclusie moet z i j n 
dat b i j spoorwegtarieven die meer op de marginale kosten zouden z i jn 
afgestemd, waar sch i jn l i jk een groot deel van het inter lokale goederen
vervoer van de weg verdwi jnen zou. Daartegenover zou dan ui tbre iding 
van de luch t l i j nen en van het inter lokale busvervoer komen te staan Dat 
door de herziening der tarieven een belangri jke verandering i n de 'ver -
voervraag zou optreden is niet waarschi jn l i jk , omdat sterk van de kosten 
i S s t k c f is " "^^^^ '^^ ^^^S tameiyk 

Vervoertarieven en de karakteristieken van de vraag op de vervoermarkt 
(Hoofdstuk V I I ) 

De tar iefs te l l ing i n het amerikaanse vervoerswezen berust niet op de 
kosten, maar b i jna algemeen op de waarde van de ten vervoer aangeboden 
goederen I n hoeverre word t daardoor inbreuk gedaan op de eis van 
vervoer tegen de laagste kosten? 

Ta r i f e r ing naar de waarde van het te vervoeren goed is i n fe i te splitsing 
van de vervoersvraag, i n gedeelten met verschillende elasticiteit. Immers, 
daar de kosten van vervoer per t o n m i j l minder zwaar d rukken naarmate 
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de verkoopwaarde per ton hoger is, kan de waarde der goederen als een 
goede maatstaf gebruikt worden voor de elasticiteit van de vraag naar 
vervoer voor die goederen. Door zulk een „p r i j sd i s c r imina t i e " k a n dan 
een grotere wins t of een grotere afzet bereikt worden. 
Het u i te indel i jke resultaat van deze wi jze van tar iefs te l l ing i n het vervoer 
is dat i ndus t r i ë l e produkten en ha l f f ab r ika ten veel meer bi jdragen tot 
dekking van indirecte kosten dan grondstoffen en landbouwprodukten; 
eveneens kan met de cijfers worden aangetoond, dat het vervoer over 
grotere afstand een veel groter bi jdrage daartoe levert dan het kor te 
afstandsvervoer. I n het personenvervoer moet het eenheidstarief per 
afstandseenheid als discriminerend worden beschouwd, omdat het korte 
afstandsvervoer zodoende te we in ig bi jdraagt i n de „ t e r m i n a l costs". 
Het gehele waardetariefstelsel is dus een systeem van discriminatie. Ont
staan i n de 19e eeuw, toen het vermoedel i jk st imulerend werk te op de 
r u i m t e l i j k e on twikke l ing van de Verenigde Staten, is het sindsdien niet 
pr incipieel gewijzigd, doch integendeel onder het toezicht van de Interstate 
Commerce Commission gelegaliseerd en gesystematiseerd. Zelfs is het dis
criminerende karakter de laatste t w i n t i g jaren eerder toe-, dan afgenomen, 
door allerlei aanpassingen, en doordat het wegvervoer, nadat het i n 1935 
met de „Motor Carrier A c t " aan een wet te l i jke regeling onderworpen 
werd , het tariefsysteem van de spoorwegen is gaan overnemen. 

Het „va lue -o f - se rv i ce" tariefsysteem, zeker zoals het thans i n p r a k t i j k 
w o r d t gebracht, is voor de volkshuishouding en voor het transportwezen 
ongewenst. De twee, door L o c k l i n daarvoor geformuleerde voorwaarden, 
n . l . dat de directe kosten vol ledig gedekt worden en dat de goederen b i j 
een hoger tar ief i n het geheel niet vervoerd zouden kunnen worden, z i jn 
niet a l t i j d vervuld . Maar overigens, ook indien aan de genoemde voor
waarden w e l voldaan wordt , is deze wi jze van tar iefs tel l ing aan funda
mentele bezwaren onderhevig. Z i j kan w e l leiden tot vollediger benut t ing 
van de beschikbare transportmiddelen, maar slechts ten koste van de ve r ' 
houdingen tussen de verschillende andere sectoren van de economie. 
Ind ien bi jvoorbeeld het tarief voor het vervoer van a lumin ium hoger zou 
z i j n dan dat voor het vervoer van staal, maakt d i t a lumin ium voor de 
gebruiker relatief duurder en staal re la t ief goedkoper, waardoor het ge
b r u i k van a lumin ium geremd, en dat van staal bevorderd wordt , zonder dat 
d i t door kostenverschillen te rechtvaardigen is. 

Moge derhalve de waardetar i fer ing de verdienste bezitten van bevor
dering van vollediger benut t ing van het transportapparaat, z i j is alleen 
daar gerechtvaardigd waar de concurrentieverhoudingen en het onder-
nemersbeleid ertoe leiden. Wat bet ref t de hogere wins t die thans b i j deze 
v o r m van pri jsdiscriminatie zou moeten worden verkregen, deze word t 
door de concurrentie tussen de takken onderl ing te niet gedaan, met als 
enige resultaat een verdeling van het vervoer die niet correspondeert 
m é t de relatieve kostenvoordelen van iedere tak, dus hogere kosten. 
De transporten waarom door de verschillende vervoerstakken geconcur
reerd wordt , z i j n voornamel i jk die van hoogwaardige goederen. U i t de 
verkregen gegevens kan aangetoond worden dat de vrachtauto i n het huis-
aan-huis vervoer voor afstanden to t 100 m i j l ten opzichte van de spoor
wegen i n het voordeel is; daarboven echter niet meer, en boven de 200 
m i j l neemt het b i j spoorvervoer mogel i jke kostenvoordeel snel toe. Ook 
als i n aanmerking genomen w o r d t dat de zendingen b i j vervoer over de 
weg vaak sneller over z i jn en tevens verzending van kleinere part i jen 
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mogel i jk is, b l i j f t deze conclusie geldig. Evenwel stemt de fe i t e l i jke 
verdeling van het vervoer hier niet mee overeen: het vervoer van vele 
hoogwaardige goederen, ook over grote afstanden, is geheel overgegaan 
op het wegvervoer. Voorts is b i j het wegvervoer om dezelfde reden, n l 
dat voor de hoogwaardige goederen een rela t ief hoog tar ief geldt de 
on twikke l ing van het eigen vervoer sterk gestimuleerd. 
Het b l i j k t dus w e l dat de vervoersvraag reeds voor be t rekke l i jk kleine 
pr i jsverschi l len gevoelig is. D i t is begr i jpe l i jk , omdat voor de verlader 
transport een onkostenfactor is, op welke, evenals op de productiekosten 
zoveel moge l i jk w o r d t bezuinigd. D i t word t nog vergemakkel i jk t door dè 
w ° f u ! ^^^v°ei ' '^er bestaande verpl icht ing tot tar ief openbaarheid 
Wat bet ref t de goederen om welke niet door verschillende vervoerstakken 
geconcurreerd w o r d t ( i n *t algemeen dus de laagwaardige goederen), is 
tot op zekere hoogte een tariefsverhoging zeker mogel i jk . Hier is evenwel 
de concurentie tussen spoorwegbedrijven die verschillende gebieden 
bedienen, niet zonder betekenis. 

Be marktstructuur in het vervoer: concentratie en mate van concurrentie 
(Hoofdstuk X I I I ) 

Tenslotte va l t te onderzoeken of een vervoerspoli t iek die meer dan 
tevoren steunt op de concurrentieverhoudingen, ook inderdaad mogel i jk is 
m.a.w. of m het vervoer de voorwaarden voor „workab l e competition" aan-
^^^^5 u i " ? ' "^ient aan vier componenten van de vervoersmarkt 
aandacht te worden geschonken, n . l . : kosten- en vraagverhoudingen; aantal 
en grootte van de aanbieders; marktprac t i jken en overeenkomsten tussen 
ae bedrijven; en tenslotte de overheidspolitiek. 

De m a r k t voor spoorvervoer kan worden gekarakteriseerd als een oligo
polie: het maximale aantal spoorwegbedrijven dat eenzelfde relatie bedient 
is zes. I n het goederenvervoer komen w e l vele plaatsen voor die slechts 
door een spoor l i jn bediend worden; doch dan nog moet het vervoer meestal 
langs verschillende knooppunten en gezien het recht van de verlader de 
te volgen route u i t te stippelen betekent d i t dat concurrentie w e l degeli jk 
aanwezig is Daarnaast bestaat er ook concurrentie tussen bedr i jven die 
verschillende regionale gebieden bedienen. 

I n de oligopoliesituatie ondervinden de verkopers merkbare invloed van 
de pri jsmampulat ies van elk hunner, t e r w i j l z i j t ege l i jke r t i jd i n onzeker
heid verkeren omtrent eikaars gedragslijn. Om deze reden z i j n de „ ra t e 
bureaus m het leven geroepen, voor gemeenschappelijke vaststelling van 
tar ieven en voorwaarden. Deze z i j n erkend door de Interstate Commerce 
Commission (anders zouden z i j ingevolge de Sherman Act , de algemene 
grondslag voor de anti- trustwetgeving, verboden z i j n ) , maar tot dusverre 
heeft h u n bestaan slechts bijgedragen tot de vers tarr ing van het tar ief
systeem en het ver loren gaan van de beslissingsvrijheid 
Het goederenvervoer over de weg is nog steeds een van de minst gecon
centreerde bedr i j fs takken, en ook als men de afzonder l i jke markten, dus 
de relaties beziet is er slechts zelden sprake van een oligopoliesituatie 
Hier bestaat s tel l ig een zekere overcapaciteit, maar deze is thans voor 
een groot deel toe te schri jven aan de we t t e l i jke voorschrif ten, zoals 
beperking van de vergunning tot een bepaalde soort van vervoer de u i t 
s lu i t ing van pri jsconcurrentie en dientengevolge de opkomst van een sterke 
kwahtei tsconcurrentie (b.v. door hoge f requent ies) , en dergeli jke. Ook 
heeft de geringe v r i j h e i d b i j de tar iefs tel l ing, die de „ c o m m o n carriers" 
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hebben, de on twikke l ing van het vervoer met „con t rac t carriers" en het 
eigen vervoer gestimuleerd. 
B i j een v r i j e re concurrentie is het zeer w e l mogel i jk dat de overcapaciteit 
zou verminderen. Een situatie als i n de ja ren der t ig zal zich niet spoedig 
herhalen; daarbij komt dat de é é n m a n s - o n d e m e m i n g toch w e l grotendeels 
verdwenen is t e r w i j l de be t rekke l i jk kor te levensduur van vrachtauto's 
maakt, dat een t i jde l i jke verminder ing van de vervoerscapaciteit, wanneer 
nodig, een kwestie van slechts enkele ja ren behoeft te z i jn . 
Het personenvervoer over de weg kent w e l een sterke concentratie; hier 
domineert de Greyhound Corporation het terrein. De concentratie word t 
i n de hand gewerkt door de noodzaak van busstations, van doorgaande 
verbindingen etc. en mogel i jk ook door de beperkte toetredingsmogelijk
heid. Dat d i t vervoer de laatste ja ren niet winstgevend meer is, komt 
vooral door de geringe bezettingsgraad op de l i j n e n naar kleinere plaatsen 
(tevens meestal l i j nen voor kor te afstandsvervoer), als gevolg van de veelal 
bestaande verpl icht ing tot het aanhouden van een bepaalde m i n i m u m 
frequentie , en voorts door de te lage tar ieven die de spoorwegen voor 
het reizigersvervoer berekenen. Deze situatie zou b i j een grotere v r i j he id 
van handelen i n het binnenlandse vervoer stel l ig veranderen, t e r w i j l er 
tevens meer mogelijkheden zouden ontstaan voor concurrentie door andere 
vervoerders. 

Een zeer sterke concentratie bestaat ui teraard i n het pijpleidingvervoer. 
De leidingen z i j n bovendien voor 80 a 90% i n het bezit van de grote 
winningmaatschappijen van aardolie of aardgas, en omdat zij door de 
wet als „common carriers" (dus ongeveer als openbare vervoerders) wor
den beschouwd, kan hier m o e i l i j k van concurrentie van betekenis ge
sproken worden. 

Verreweg de belangrijkste l i j n e n i n de luchtvaart z i j n de grote „ t r u n k 
Imes", verbindingen tussen de grootste steden. Ook hier bestaat een hoge 
graad van concentratie, zodat de m a r k t oligopolistisch kan worden ge
noemd. Weliswaar komen er de laatste ja ren steeds meer ongeregelde 
luch t l i jnen , maar het staat nog lang niet b i j voorbaat vast dat deze ont
w i k k e l i n g tot r u ï n e u z e concurrentie leiden moet, zodat ook hier vermoe
d e l i j k een groot deel van de overheidsreglementering kan worden gemist. 
Neemt men i n aanmerking dat het vervoer te water i n fe i te alleen voor 
bepaalde ca t ego r i eën massagoed betekenis heeft, dan kan men zeggen, dat 
hier nagenoeg geen binding aan een overheidsbeleid aanwezig is en dat 
hier b l i jkbaar ook geen behoefte aan bestaat. 

I n grote t rekken de vervoersmarkt overziende, b l i j k t dus dat de m a r k t 
verhoudingen i n het transportwezen binnen de grenzen liggen van de 
marktverhoudingen i n andere, maar meer v r i j e sectoren van de volks
huishouding. Spoorwegen en luchtvaar t z i j n sterk geconcentreerd, maar 
niet meer dan de automobiel- of de a luminiumindust r ie . I n het wegvervoer 
en de binnenvaart werken een groot aantal bedr i jven, maar niet meer dan 
i n de kledingindustrie. Slechts de mark t s t ruk tuu r van de pi jp le idingen 
va l t niet met die van andere sectoren te verge l i jken: de zeer grote con
centratie alhier is te verklaren u i t „economies of scale". Hier bestaat 
dus een overeenkomstige situatie als b.v. b i j de elektr ici tei tsbedri jven. 
Er bestaat thans i n het vervoer w e l concurrentie, maar voornamel i jk tussen 
de diverse takken als geheel. Deze concurrentie zorgt ook w e l voor ver
schuivingen, maar ze is niet voldoende. Er bestaan binnen iedere tak 
dan toch weer beschermde sectoren. Ook dient er binnen de vervoers
takken concurrentie met het eigen vervoer mogel i jk te z i jn . 
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Naar beter overheids- en ondernemingsbeleid (Hoofdstuk I X ) 

Tar iefs te l l ing op basis van de gemiddelde kosten geeft een t amel i jk goede 
benadermg tot een juiste aanwending ter transportmogelijkheden, hoewel 
ook hier met onvolmaaktheden moet worden rekening gehouden, doordat 
b.v vervoer ver loren gaat dat b i j zuivere toepassing van de marginale 
kostenmethode w e l aangetrokken zou kunnen worden, en doordat de bere
kening d i k w i j l s enigermate wi l l ekeur ig zal b l i j ven tengevolge van de 
„ j o m t costs". 

S u b s i d i ë r i n g van vervoersdiensten kan verantwoord z i j n zolang het betref
fende bedr i j f nog i n een ontwikkel ingsstadium verkeert , maar mag geen 
permanent karakter dragen. 

De maatregelen die aanbeveling verdienen, worden groepsgewijs samen
gevat als volgt : 

1. Ophef f ing van de tar iefbindingen, voortvloeiende u i t kartel-afspraken 
of overheidsvoorschriften, zodat met name de tarieven van de spoorwegen 
zich beter kunnen aanpassen. Prijstoezicht l i j k t hier alleen gewenst voor 
de door de spoorwegen i n het „ p i g g y b a c k " - v e r v o e r berekende tarieven 
omdat hier van een monopoliepositie sprake zou kunnen z i jn , en wel l ich t 
voor enkele ca t ego r i eën vervoer van massagoederen. Verder zal p r i j s 
toezicht b i j het vervoer door pi jp le idingen noodzakeli jk b l i jven B i j de 
spoorwegen zal voorts vaststelling van min imum-ta r ieven waarschi in l i ik 
niet gemist kunnen worden. 

2. Ophef f ing van die diensten waarvan de totale mogel i jke opbrengsten 
beneden de long- run marginale kosten b l i jven , of welke door het bedr i j f 
goedkoper op andere wijze kunnen worden verr icht (b.v. door „p iggy-
back"-vervoer) . ' ^ 

3 Samensmelting van vervoersbedrijven heef t alleen zin als een meer 
e f f ic ien t vervoer tot stand komt. D i t behoeft, wa t de spoorwegen betref t 
lang met a l t i j d vanzelf te volgen, en zal hier op z i j n hoogst voor enkele 
kleinere maatschappijen het geval z i jn . Het goederenvervoer over de weg 
zou met wa t meer grotere bedr i jven echter w e l gediend z i jn , niet wegens 
lagere kosten, maar door grotere stabil i tei t en betrouwbaarheid. Van groot 
belang is, dat op beperkte schaal de mogel i jkheid geopend word t tot het 
uitoefenen van verschillende vormen van vervoer door één bedr i j f , met 
name spoorweg- en autovervoer. 

4. Handhaving van de v r i j he id van vestiging i n de bedr i j fs tak dient een 
van de hoofdtaken van het overheidstoezicht te worden. Ook het eigen 
vervoer en de „ c o n t r a c t carriers" dient zo we in ig moge l i jk i n de weg ' 
gelegd te worden; daartoe bestaat geen reden meer als de geregelde 
diensten van de hen opgelegde beperkingen worden bevr i jd . 
Als appendix bevat het boek tenslotte een critische beschouwing over de 
I.C.C.-onderzoekingen naar de kosten van spoorvervoer; nadere beschou
wingen over de door de schrijvers verrichte statistische kostenonderzoe-
kingen en een analyse van de invloed van de verschillende wi j zen van 
goederenaanvoer op de kosten van voorraadhouden. 

V. D. 
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T I J D S C H R I F T A R T I K E L E N 

V E R K E E K E N V E R V O E R 
A L G E M E E N 

Les transports et Vactivité écono
mique, 3. F. Baumgartner. (Schweize-
risches Arch iv f ü r Verkehrswissen-
schaft und Verkehrspolitik, Zür ich , 
1959, N . 4 p. 302). 

— Schatting van de toekomstige 
vervoersontwikkeling wordt verge
makke l i jk t indien verband kan wor 
den gelegd tussen de ontwikkel ing 
van het vervoer en het nationale 
inkomen. Voor de jaren 1950-1957 
b l i j k t het inderdaad mogelijk een 
dergelijk verband af te leiden. 

Wirtschaftliche Strukturwand-
lungen, ihre Auswirkungen auf die 
Rationalisierung des Güterverkehrs 
und den IWaterialflitss.Dipl.-Wirtsch.-
Ing. K . Ellersiek. (Europa Verkehr, 
Darmstadt, 1959 N . 4 p. 203). 

Het goederenvervoer i n West-
Duitsland heeft de afgelopen veertig 
jaar een sterke s t ruktuurwijziging 
ondergaan. Er is o.a. een voor tdu
rende tendens naar grotere uitgaven 
aan vervoer per eenheid te vervoe
ren gewicht. 

Der Güterverkehr der V.D.S.S.R. 
und der U.S.A.: eine vergleichende 
Studie, Dr . - lng . G. Sommer. (Europa 
Verkehr, Darmstadt, 1959 N . 4 p . 175). 

Weergave van enige conclusies u i t 
een studie van het National Bureau 
of Economie Research te New York. 

Neue Wege der Verkehrspolitik? 
Dr. H . St. Seidenfus. (Zeitschrift f ü r 
Verkehrswlssenschaft, Düsseldorf, '59, 
N . 4 p. 191). 

— Doelstelling van een vervoers
polit iek moet allereerst z i jn de voor
waarden voor „workab le competition" 
te scheppen. Verschillende vervoers-
politieke maatregelen vinden vanuit 
d i t beginsel hun rechtvaardiging. 
Toetsing van de „Gedanken des 
Vorstandes der Deutschen Bundes-
bahn" en het „Gutach ten zu einer 

Neuordnung des Tarifverfahrens und 
zu einer Lockerung des Tarifzwangs" 
vanui t dit grondbeginsel. 

Thesen zu einer rationalen Tarif-
politik im Verkehr, N . Kloten. ( K y -
klos, Basel, 1959, N . 3 p. 411). 

— De eisen waaraan tariefpoli t iek 
moet voldoen. Een nieuw tarieven-
beleid is noodzakelijk, niet berustend 
op tarief pariteit, maar strevende 
naar gedifferentieerde en elastische 
p r i j svaststelling. 

La coordination des investisse-
ments dans le domaine des trans
ports, R. Hutter. (Schweizerisches 
Arch iv f ü r Verkehrswlssenschaft und 
Verkehrspolit ik, Zürich, 1959, N . 4 
p. 283). 

— De noodzaak van coördiner ing 
der investeringen i n de zgn. i n f r a -
s t ruktuur van het transportwezen. 

Zu dem von der „International 
Roadtransport Union" (I.R.U.) vor-
gelegten Bericht über die allgemeine 
Verkehrspolitik und die Europdische 
Wirtschaftgemeinschaft, E. W. P. 
Verbeek. (Schweizerisches Arch iv f ü r 
Verkehrswlssenschaft und Verkehrs
pol i t ik , Zür ich , 1959, N . 3 p. 224). 

Der Produktivitdtsbegriff im Ver
kehr, Dr. Claude Kaspar. (Schweize
risches Arch iv f ü r Verkehrswlssen
schaft und Verkehrspolitik, Zür ich , 
1959, N . 4 p. 313). 

— Produktiviteitsberekeningen en 
— vergelijkingen moeten met grote 
voorzichtigheid opgesteld en gehan
teerd worden. Het produktivi tei ts-
begrip dient voorts scherp onder
scheiden te worden van de begrippen 
waar in de winstgevendheid wordt 
uitgedrukt. 

Stedelijk Vervoer Algemeen 

Problème des öffentüchen Massen-
verkehrs und Wege zu ihrer Lösung 
in den deutschen Grosstadten, Dr . F. 
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Lehner. (Internationales Arch iv f ü r 
Verkehrswesen, F rankfur t , 1959, N 12 
p. 389). 

— B i j de bestri jding van de ver-
keerscongesties i n de steden zal het 
openbare vervoer een belangrijke 
taak te vervalen kri jgen. Railver
keer op apart niveau zal steeds meer 
noodzaak worden. I n zeer vele ge
vallen zullen ondergrondse trajecten 
van t raml i jnen een oplossing k u n 
nen zi jn . B i j een net van enige 
omvang verdient het aanbeveling, 
ondergronds geen gelijkvloerse k r u i 
singen te bouwen. Bespreking van 
plannen u i t Hannover en München . 

W E G V E R K E E R 
"Verkeersonderzoek, wegenplanning 

Wegen en verkeer in Denemarken. 
(Wegen, Den Haag, 1959, N . 10 p. 245). 

—• Het wegennet en het inter
lokale autoverkeer i n Denemarken. 

Zur Bewertung und Messung von 
Wirtschafts- und Berufsverkehren, 
Prof. Dr . - lng . J. Albrecht. (Strasse 
und Autobahn, Bielefeld, 1959, N . 4 
p. 123). 

— De voornaamste i n het stads
verkeer vervoerde goederensoorten, 
en de kenmerken van deze verkeers-
categorie. Karakterist ieken van het 
woonwerkverkeer naar verkeerssoort 

Traffic generation by passenger 
cars on rural roads, E. Ake Claesson. 
(International Road Safety and T r a f 
f i c Review, London, 1959, N . 4 p. 5). 

.— Door bewerking van gegevens 
u i t Zweedse herkomst- en bestem
mingsonderzoekingen konden f o r m u 
les worden afgeleid voor berekening 
van de verkeersintensiteit van per
sonenauto's op een bepaald punt, 
welke tamel i jk goed de resultaten 
van werkel i jke waarnemingen be
naderen. 

Speeds on European motorways, 
T. M . Coburn, G. R. Green. (Interna
t ional Road Safety and Tra f f i c Re
view, London, 1959, N . 4 p. 5). 

•—• Snelheidswaarnemingen op 

Franse, Belgische, Duitsche en Ne
derlandse autosnelwegen, vergele
ken met de beschikbare gegevens van 
Britse wegen. 

Planfreie Strassenkreuzungen un
ter besonderer Berücksichtigung der 
Wirtschaftlichkeit, Dr . - lng . W. Mügge. 
(Strasse und Autobahn, Bielefeld, 
1959, N . 9 p. 326). 

— Vergel i jk ing tussen gelijkvloerse 
en ongelijkvloerse kruisingen van
ui t economisch gezichtspunt. Reeds 
bi j betrekkel i jk geringe intensiteiten 
b l i j k t aanleg van v r i j e kruisingen 
economisch verantwoord. 

Assigning traffic to a highway 
network, Glenn E. Brokke. (Public 
Roads, Washington, 1959, N . 10 p. 
234). 

— De werkwi jze volgens welke 
het berekende toekomstige verkeer 
i n het gebied van Washington over 
een ontworpen wegennet werd ver
deeld. 

Stedelijk Verkeer 

Nasville's loading zone policy, 
3. M . Hunnicut t Jr. (Traf f ic Quar
terly, Saugatuck, 1959, N . 2 p. 260). 

— Beschrijving van een op onder
zoekingen gebaseerd beleid ten aan
zien van laad- en loszones . 

La technique de la circulation au 
service de la sécurité routière, 
P. Le fèv re . (Zeitschrift f ü r Verkehrs-
sicherheit, F rankfu r t , 1959, N . 4 p. 
265). 

— Verslag van l n België verrichte 
onderzoekingen naar de veiligheid 
van verschillende soorten wegen. 

S P O O R W E G E N 
Peak passenger Travel — the 

French approach, 3. Marteau. ( B r i 
t ish Transport Review, London, 1959, 
N . 3 p. 179). 

—• De week- en seizoenschomme
lingen i n het vervoer op de Franse 
hoofdspoorwegen, en de maatregelen 
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waardoor getracht wordt de gevolgen 
daarvan te ondervangen. 

Making the most of the track, 
H . Hoyle. (Brit ish Transport Review, 
London, 1959, N . 4 p. 291). 

— Beschouwingen over de Britse 
spoorwegdiensten i n 1970, in verband 
met de uitvoering van het moderni
seringsprogramma. 

Der quantitative Einflusz des Ei-
senbahngütertarifs auf Struktur und 
Wachstum der deutschen Volkswirt-
schaft, Dr. G. Lenschow. (Schweize-
riscles Arch iv l ü r Verkehrswissen-
schaft und Verkehrspolitik, Zür ich , 
1959, N . 3 p. 235). 

— Dat de opbouw van het spoor
wegtarief op de Duitse economie 
invloed heeft, is i n het verleden 
duidel i jk gebleken. Deze invloed 
is, nu het wegvervoer tot on twikke
l ing is gekomen, niet geringer doch 
eerder groter geworden, doordat zij 
ook voor de arbeidsverdeling tussen 
spoor- en wegvervoer consequenties 
heeft. 

Kostenechte Wertstaffel? Prof. Dr. 
P. Schulz-Kiesow. (Zeitschrift f ü r Ver 
kehrswlssenschaft, Düsseldorf, 1959, 
N . 4 p. 210). 

De invloed van het waardeta
rief op indus t r ieën die verspreid 
voorkomende grondstoffen verwer
ken, i.e. de meubelindustrie. 

Der französische Eisenbahngüter-
tarif, S. Schuekmann. (Die Bundes-
bahn, Darmstadt, 1959, N . 21 p. 1015). 

De Europese goederenwagenpool 
„Europ", Mr . F. G. de Steenwinkel. 
(De Ingenieur, 's-Gravenhage, 1960, 
N . 2 p. V I ) . 

S C H E E P V A A R T 
The economic-geographical base 

of the port of Delfzijl, J. B. Hoek
man. (Ti jdschrif t voor Economische 
en Sociale Geografie, Rotterdam, 
1959, N . 3 p. 72). 

— Onderzoek naar het „voor land" 
en het achterland van Del fz i j l . 

Betrachtungen zur Lage der Tank-
schiffahrt nach der Schweiz unter 
Berücksichtigung der Raffinerie 
und Pipelineprojekte, W. Mangold. 
(Strom und See, Basel, 1959, N . 7/8 
p. 220). 

— De verwezenlijking van de p i j p -
leidingprojekten i n West-Europa, 
alsmede de ontwikkel ing van het 
gebruik van aardgas en de mogeli jk
heid van toepassing van atoom
energie, maken voorzichtigheid bi j 
investeringen i n de Rijntankvloot 
raadzaam. 

Das Schubverfahren tn der Binnen
schiffahrt und die Grenzen seiner 
Anwendbarkeit auf Europaischen 
und Afrikanischen Binnenwasser
strassen, Dipl . - Ing. F. Hartung, (Eu
ropa Verkehr, Darmstadt, 1959, N . 4 
p. 188). 

L U C H T V A A R T 
The expeditious movement of pas

sengers and baggage before and 
after flight, J. W. Swann. (Journal 
of the Insti tute of Transport, London, 
1959, N . 6 p. 171). 

— De mogelijkheden tot terug
brenging van de t i j d gemoeid met 
het voor- en natransport i n de lucht
vaart (vliegvelden dichter b i j be
volkingscentra, andere aanleg der 
vliegvelden, versnelling der douane
facil i tei ten e.d.). 

Problème der schweizerischen Luft-
verkehrspolitik, Dr. W. Berchtold 
(Schweizerisches Arch iv f ü r Ver-
kehrswisschenschaft und Verkehrs
pol i t ik , Zürich, 1959, N . 3 p. 213). 

Der Stand des schweizerischen 
Luftverkehrs, Dr. M . Burkhard. 
(Schweizerisches Arch iv f ü r Ver-
pol i t ik , Zürich, 1959 N . 3 p. 203). 
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