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DE INFRASTRUCTUUR V A N H E T VERVOER*) 

door Prof. Dr. C. J . Oort 

Er zijn weinig economische activiteiten, die zo sterk tot onze verbeel
ding spreken als het vervoer. Nog steeds noemen wij ons met enige natio
nale trots de vrachtvaarders van Europa en in ons hart zijn wij allen nog 
wel eens het jongetje, dat met zijn spoortrein speelt en dat in zijn fanta
sie als lichtmatroos van de Oost-Indische Compagnie over de wereld
zeeën vaart. Helaas heeft de romantiek van zeilschip, trekschuit en 
stoomtrein plaats gemaakt voor de harde werkelijkheid — in de meest 
letterlijke zin! — van bromfietsen en van jets, maar het vervoer heeft 
tooh zijn speciale bekoring voor ons behouden als belichaming van de 
dynamiek en het avontuur in onze samenleving. 

De vervoerseconomie, als eerbiedwaardig onderwerp van wetenschap
pelijk onderzoek en van hoger onderwijs, mag zich natuurlijk niet open
lijk door dergelijke frivole emoties laten inspireren, maar gelukkig weer
spiegelt dat, wat het levende vervoer zo fascinerend maakt, zich ook in de 
theorie. De vervoerseconomie is dan ook naar mijn stellige overtuiging 
één van de boeiendste hoofdstukken uit een overigens zo prozaisch geach
te wetenschap, die misschien het oude etiket van „dismal science" mag 
hebben verloren, maar die daarvoor in de plaats tegenwoordig onder de 
niet minder ongunstige typering lijdt instrument van technocratie te zijn. 

De vervoerseconomie vormt gelukkig in dit opzicht een uitzondering, 
maar zij is tegelijk ook één van de meest gecompliceerde takken van eco
nomisch onderzoek. Haar object valt immers uiteen in een zeer groot 
aantal afzonderlijke activiteiten, die een steeds wisselende gedaante en 
een steeds veranderende samenhang vertonen. Talloze vervoersrelaties, 
verzorgd door velerlei verschillende vervoertechnieken, en een enorm 
aantal individuele goederensoorten en reizigersstromen bewegen zich in 
een gecompliceerd patroon voor het oog van de onderzoeker. Een fasci-

*) Tekst van de rede, die Prof. Dr. C. J. Oort op 26 april 1966 te Amsterdam heeft 
uitgesproken tijdens het Congres van de Algemene Verladers- en Eigen Vervoerders-
Organisatie EVO, gehouden naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van die ver
eniging. Ter gelegenheid van dit jubileum schreef Prof. Oort een boekwerk over het
zelfde onderwerp. Di t boekwerk is voor studenten gratis verkrijgbaar bij de EVO te 
Den Haag, onder overlegging van een daartoe strekkende aanbeveling van een hoog
leraar. 
Zie voor bespreking van deze studie blz. 172 hierna. 
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nerend schouwspel, maar uiterst moeilijk te vangen in een analytische 
abstractie. De wetenschap heeft immers juist de behoefte om de structuur 
in rust te analyseren, voordat men toekomt aan het onderzoeken van de 
krachten, die de bewegingen van het beeld bepalen. 

In het vervoer is echter de voortdurende verandering, de continue 
aanpassing aan de omstandigheden van het moment zozeer de essentie 
van het gebeuren, dat men het bewegende beeld niet in stilstand kan 
analyseren, zonder geweld te doen aan de wezenskenmerken van het ver
voer. Dit wordt niet altijd voldoende aangevoeld. Met name in het ka
der van de E.E.G. zijn enkele, op zich zelf ingenieuze theorieën naar 
voren gebracht, die zijn geinspireerd door de begrijpelijke, maar mijns 
inziens juist voor het vervoer volstrekt wezensvreemde gedachtengang, 
dat men de ontwikkeling kan beschrijven door een momentopname te 
maken en deze vervolgens ongewijzigd in de toekomst te projecteren. Ik 
behoef in uw kring niet met zoveel woorden te zeggen welke theorieën 
en vooral ook welke daarop geënte beleidsvoorstellen ik hier op het oog 
heb. Als het ergens in onze economie voor de vooruitgang funest is om 
de structuur van de markt door beperkende regelingen te bevriezen, dan 
is dat wel bij uitstek het geval in het vervoer. 

Ik begeef mij hiermede echter ver buiten mijn onderwerp van heden
middag, dat speciaal betrekking heeft op de infrastructuur van het ver
voer. De infrastructuur is immers juist het enige rustpunt in de vervoers
economie. Wegen, spoorlijnen en kanalen, met alle kunstwerken die 
daarbij behoren; havens, luchthavens en pijpleidingen, zij zijn alle 
plaatsgebonden en hebben veelal een zeer lange economische levensduur. 
Ogenschijnlijk een ideaal object voor een theoretische beschouwing, 
waarbij men zonder al te grote vertekening van het beeld de tijd kan 
stilzetten om gelegenheid te krijgen voor een rustige en van alle sentiment 
bevrijde analyse. 

Ook hier bedriegt, als zo dikwijls, de schijn. Wat de infrastructuur 
mist aan eigen dynamiek en eigen romantiek wordt ruimschoots gecom
penseerd door de urgente en uitermate diep ingrijpende beleidsproble
men, die zich op dit gebied presenteren. In het boekje, dat u door het 
bestuur van de EVO wordt aangeboden, heb ik getracht deze problemen 
in hoofdlijnen te schetsen, bepaald niet met de pretentie pm een oplos
sing te geven, maar alleen met het doel een bijdrage tot de discussie en 
tot verder onderzoek te leveren, door de vele verschillende aspecten van 
het infrastructuurvraagstuk zo duidelijk mogelijk naar voren te brengen. 
Als het toch nog een vrij ondoorzichtige materie is gebleven, dan kan ik 
mij als verdediging slecht beroepen op een uitlating van mijn vriend en 
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leermeester Maurice Allais, op een internationaal colloquium over de 
vervoerseconomie met instemming geciteerd door de beroemde acadé-
micien Louis Armand: „II y a dix f pis plus de difficulté a. appliquer 
I-economie aux transports que de l'appliquer a. l'énergie". En ieder weet 
hoe bitter moeilijk het energiebeleid is. 

In deze voordracht wil ik slechts enkele punten uit dit gehele proble-
mencomplex aan u voorleggen, zulks in alle bescheidenheid die past te
genover een onderwerp, waarvan zelfs een onsterfelijke zegt dat „en tout 
cas, i l faut savoir que l'économie des transports est difficile", een oordeel 
dat hij in het bijzonder betrekt op de infrastructuur van het vervoer. 

Het infrastructuurvraagstuk 

Het infrastructuurvraagstuk is inderdaad moeilijk en dit is wellicht de 
reden, waarom het als theoretisch probleem zo lang een vrij slapend le
ven heeft geleid. Maar het is nu urgent geworden en het is tegelijk van 
zeer groot maatschappelijk belang, want waar komt duidelijker, concre
ter en acuter het gehele probleem van de toekomstige ruimtelijke struc
tuur van ons land al vandaag op onze tafel dan juist bij het beleid ten 
aanzien van de infrastructuur? De investeringen in verkeersverbindingen, 
die wij vandaag verrichten of juist nalaten te verrichten, kunnen het ruim
telijk gezicht van ons land voor een verre toekomst bepalen. En wie zal 
hier, in de randstad Holland, kunnen ontkennen dat de ruimtelijke orde
ning voor ons land een levensvraagstuk is van de allereerste orde? De 
ontwikkeling van de stedelijke agglomeraties met hun reeds nu zo be
klemmende en nog steeds acuter wordende verkeersproblemen; het toe
nemende forensisme en de recreatie, die ook buiten de steden dwingen 
tot enorme investeringen in de verkeerswegen; het openleggen van nieu
we industrie- en woongebieden en het saneren van oude — het zijn alle 
problemen, die een zeer hoge prioriteit behoren te hebben en die tevens 
een zeer groot beroep doen, of zouden moeten doen, op onze intellectue
le en ecnomische spankracht. 

Het zijn alle tevens beleidsproblemen, want in tegenstelling tot de si
tuatie in het eigenlijke vervoer ligt de verantwoordelijkheid voor de in
frastructuur grotendeels rechtstreeks bij de overheid. Dit is met name het 
geval bij de aanleg en exploitatie van landwegen en kanalen, maar ook 
bij de spoorwegen heeft de overheid een belangrijke stem in de uitbrei
ding of inkrimping van de infrastructuur. Een en ander is niet slechts 
een uitvloeisel van min of meer toevallige, historisch gegroeide institu
ten, doch het hangt samen met een aantal specifieke kenmerken van de 
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infrastructuur, die een particuliere exploitatie in de weg staan. 
Ik aarzel in dit verband de term „bijzondere aspecten" te bezigen, ge

zien de semantische gevoeligheden die uit Brussel in ons vervoerjargon 
hun intrede hebben gedaan. De Nederlandse vervoerswereld is, terecht, 
enigszins allergisch geworden voor het Brusselse idioom. Wanneer ik die 
bijzondere aspecten echter interpreteer als bepaalde economische ken
merken, die het wenselijk of noodzakelijk maken dat het marktmecha
nisme wordt vervangen door een bewust beleid van de overheid, dan 
geldt dit inderdaad duidelijk voor de infrastructuur, en m.i. vrijwel uit
sluitend voor de infrastructuur. Terwijl in het eigenlijke vervoer de plan
ning van investeringen in rollend en varend materieel, het aanbod van 
vervoerscapaciteit en de prijsvorming goeddeels aan het concurrentie-
mechanisme kunnen worden overgelaten, is bij de infrastructuur een echt 
concurrentierégime vrijwel ondenkbaar. 

Ik behoef deze laatste stelling hier niet nader te adstrueren. Zij leidt 
direkt tot het centrale vraagstuk van de infrastructuur, n.l.: welke maat
staven dient de overheid aan te leggen bij haar beleid op dit gebied. Het 
is een probleem met een dubbele bodem. Want het gaat daarbij niet 
alleen en misschien niet eens voornamelijk om het opstellen van theore
tisch juiste criteria voor een optimaal beleid — zo dergelijke criteria al 
bestaan — maar vooral om het scheppen van de institutionele voorwaar
den, die kunnen verzekeren dat het feitelijke beleid inderdaad zo goed 
mogelijk aan de maatstaven van economische doelmatigheid voldoet. 
Deze institutionele aspecten zijn m.i. van essentieel belang. Men kan 
nog zulke fraaie theoretische blauwdrukken opstellen, maar indien de 
politieke en institutionele spelregels van het beleid zodanig zijn, dat van 
de plannen niets terecht komt, dan schiet de blauwdruk in een funda
menteel opzicht te kort. 

Economen hebben wel eens de neiging uitsluitend aandacht te be
steden aan de economische voorwaarden voor een optimaal beleid, met 
voorbijgaan van de politieke en institutionele aspecten; een begrijpelijke, 
maar daarom niet minder onverstandige, onjuiste en ondoelmatige „dé-
formation professionnelle". Onverstandig, want het leidt tot het verwijt, 
dat de econoom zou pleiten voor een abdicatie van regering en parle
ment ten gunste van de technische expert. Onjuist, omdat elke maat
schappelijke besluitvorming, met name op het gebied van de infrastruc
tuur, een waardering vraagt van imponderabele factoren, een waarde
ring die slechts langs politieke weg kan plaats vinden. Ondoelmatig, ten 
slotte, omdat een economische blauwdruk die geen rekening houdt met 
institutionele factoren slechts luchtkastelen bouwt. 
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Deze overwegingen dienen m.i. bij elk onderzoek naar de maatstaven 
voor het infrastructuurbeleid op de voorgrond te staan. Alvorens deze 
maatstaven vanuit dit dubbele gezichtspunt aan een korte beschouwing 
te onderwerpen, zou ik echter een ogenblik willen stilstaan bij de functie 
van de infrastructuur ten opzichte van de ruimtelijke ordening en bij de 
consequenties die daaruit voortvloeien voor het infrastructuurbeleid. 

Infrastructuur en ruimtelijke ordening 

Dat er een sterke onderlinge afhankelijkheid bestaat tussen vestigings
patroon en infrastructuur is evident. Een gebied dat geen adequate ver
keersvoorzieningen met de buitenwereld heeft, zal niet tot economische 
ontplooiing kunnen komen. Omgekeerd is een investering in de infra
structuur slechts dan gerechtvaardigd, indien een ontwikkeling van de 
vervoersbehoefte wordt verwacht, die met zich brengt dat in voldoende 
mate van de nieuwe verkeersverbinding gebruik zal worden gemaakt. 

Deze wederzijdse afhankelijkheid schept problemen vooral voor het 
beleid ten aanzien van de infrastructuur, omdat de aanleg van verkeers
verbindingen in belangrijke mate op de ontwikkeling van de vervoersbe
hoefte moet vooruitlopen. Hiervoor zijn twee redenen. In de eerste plaats 
ontstaan nieuwe verkeersstromen in het algemeen pas geleidelijk en dik
wijls eerst geruime tijd na de totstandkoming van een nieuwe verkeers
verbinding. In de tweede plaats zal een nieuwe verkeersvoorziening dik
wijls reeds van den beginne af aanzienlijk groter moeten worden opgezet 
dan gedurende een langdurige aanloopfase werkelijk nodig is. Men kan 
de capaciteit van een weg, een spoorlijn of een kanaal nu eenmaal niet 
geleidelijk met de omvang van het verkeer laten meegroeien, omdat zulks 
veel kostbaarder zou zijn dan de aanleg van een relatief grote capaciteit 
ineens. Dit alles leidt ertoe, dat men bij de aanleg van verkeersverbin
dingen in het algemeen inderdaad op de toekomstige ontwikkeling van 
het verkeer zal moeten anticiperen. 

Heeft dus de overheid bij haar investeringen in de infrastructuur be
hoefte aan prognoses omtrent de toekomstige ruimtelijke structuur van 
onze economie, hetzelfde geldt natuurlijk ook voor het bedrijfsleven, dat 
met name bij de beslissingen over de vestigingsplaats voldoende dient te 
zijn geïnformeerd over de voorgenomen uitbouw van de verkeersvoor
zieningen. 

Moeten wij uit deze wederzijdse afhankelijkheid van investeringsbeslis
singen op lange termijn niet de logische conclusie trekken, dat het beleid 
van de overheid en van het bedrijfsleven, overal waar dit de ruimtelijke 
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structuur van onze economie raakt, op elkaar dient te worden afge
stemd? Men zou hierbij kunnen denken aan een overleg bij het opstel
len van een ruimtelijk structuurplan op lange termijn, een overleg waar
bij zowel de voornemens van verladers ten aanzien van vestigingsplaats 
en vervoermethode als de plannen van vervoerders ten aanzien van hun 
investeringen in rollend en varend materieel, als ook de geprojecteerde 
investeringen in de infrastructuur zouden moeten worden ingebracht. Er 
zou hierbij in beginsel geen kwestie behoeven te zijn van een opgelegde 
coördinatie, in de zin dat partijen aan het overleg gedwongen zouden 
worden hun voornemens te herzien in overeenstemming met de opvat
tingen van de overheid. Uitgangspunt zou in tegendeel moeten zijn de 
vrijblijvende uitwisseling van informatie, die ten doel heeft alle betrok
kenen een betere basis te verschaffen waarop zij hun beleid kunnen fun
deren. 

Een dergelijke procedure ligt geheel in de lijn van de ontwikkeling. Men 
heeft immers niet lang geleden op analoge gronden in Nederland een 
aanvang gemaakt met het opstellen van prognoses op middellange ter
mijn voor de economie als geheel, waarbij eveneens het bedrijfsleven 
nauw is betrokken. Ook daarbij is de belangrijkste overweging, dat de 
investeringen in de verschillende bedrijfstakken afhangen van de ver
wachte ontwikkeling in de rest van de economie, inclusief de overheids
sector, zodat een meer rationele besluitvorming kan worden verkregen 
indien partijen op de hoogte zijn van elkanders voornemens. Elke on
derneming kan immers een beter gefundeerd beleid voeren, indien zij de 
eigen investeringsplannen kan projecteren tegen de achtergrond van een 
zeker inzicht in de economische ontwikkeling op lange termijn. Dit laat 
de commerciële vrijheid van marktpartijen echter volledig onverlet. De 
ratio van de prognose is slechts deze, dat het bedrijfsleven en ook de 
overheid een zo goed mogelijk beeld verkrijgen in de toekomstige ont
wikkeling van de economie, in de verwachting dat de betrokkenen daar
uit zelf in volle vrijheid en op eigen verantwoordelijkheid de consequen
ties zullen trekken. 

Brengen wij deze gedachtengang nu over op het ruimtelijk structuur
plan, dan is één duidelijk verschil te constateren. Men kan er niet aan 
ontkomen, dat de overheid beperkingen oplegt aan de vrijheid van 
grondbestemming. Dit hangt o.m. samen met wat men in de economie 
wel „externe effecten" noemt, het feit namelijk dat de bestemming van 
een bepaald stuk grond consequenties heeft voor de gebruikswaarde van 
omliggende gronden. Men behoeft in dit verband slechts te denken aan 
water- en luchtverontreiniging, geluidshinder, en in het algemeen aan 
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de leefbaarheid van het milieu, zoals dit wordt bepaald door het grond
gebruik in de omgeving. Deze beperkingen van de grondbestemming 
maken dat een ruimtelijk structuurplan niet een zuivere prognose kan 
zijn, doch onvermijdelijk bepaalde elementen in zich draagt van een 
echt plan, dus met bepaalde dwingende voorschriften. Dit betekent ech
ter nog niet, dat inbreuk wordt gemaakt op de vrijheid van ondernemin
gen om naar eigen oordeel bepaalde investeringen al dan niet te ver
richten. De investeringsmaatstaven blijven in beginsel volledig onaange
tast; slechts wordt de vrijheid van vestigingsplaats beperkt in het kader 
van het ruimtelijk structuurplan. 

Een analoge conclusie geldt ook de investeringen in de infrastructuur. 
Het ruimtelijk structuurplan impliceert een bepaald ruimtelijk patroon 
van verkeersverbindingen, maar het geeft geen maatstaf voor de om
vang en het tempo waarin de infrastructuur van ieder der verschillende 
vervoertakken zou moeten worden uitgebreid. Het is een misvatting te 
denken, dat het investeringsprogramma voor de infrastructuur zonder 
meer uit een ruimtelijk structuurplan zou voortvloeien. De infrastructuur 
is een zelfstandig element en geen restpost bij de ruimtelijke ordening. 
Evenals de investeringen van het bedrijfsleven zullen ook de investerin
gen in de infrastructuur naar eigen coherente maatstaven moeten worden 
beoordeeld. De concrete plannen dienen te worden afgestemd op het 
plan, doch de maatstaven zelf blijven daarbij in beginsel onaangetast. 

De centrale vraag is en blijft dus, welke maatstaven de overheid bij 
investeringen in de infrastructuur moet toepassen. Dit probleem zou ik 
thans aan de orde willen stellen, waarbij ik zou willen uitgaan van twee 
extreme visies die als het ware de polen vormen van het krachtenveld, 
waarbinnen de discussie over het infrastructuurvraagstuk zich afspeelt. 

Twee visies op de infrastructuur 

Volgens de ene opvatting, die ik de collectieve benadering zou willen 
noemen, moet de infrastructuur beschouwd worden als een typisch col
lectieve voorziening. De investeringsbeslissingen zijn in deze gedachten
gang een zaak van prioriteitenbepaling binnen het overheidsbudget en 
de financiering geschiedt uit algemene middelen. Er is dus geen enkel 
direkt verband tussen de eventuele heffingen op de gebruikers van de in
frastructuur en de uitgaven, die ten behoeve van de infrastructuur wor
den gedaan. De andere opvatting, die ik zou willen aanduiden als de 
„quasi-private" visie, gaat daarentegen juist uit van de gedachte dat de 
voorzieningen op het gebied van de infrastructuur moeten worden afge-
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stemd op hetgeen de gebruikers bereid zijn voor de wegen te betalen. De 
term quasi-private wil doen uitkomen, dat de investeringsbeslissingen 
weliswaar een privaat karakter hebben, in deze zin dat de koopkrachtige 
vraag van gebruikers de maatstaf vormt, doch dat zij niet zijn gebaseerd 
op zuiver commerciële maatstaven, d.w.z. op het particuliere winststre
ven. 

Deze twee opvattingen zijn natuurlijk extremen. Het is intussen merk
waardig te constateren, dat in de concrete werkelijkheid van vandaag 
deze beide tegenstrijdige benaderingen naast elkaar voorkomen. Het be
leid van de spoorwegen is duidelijk gebaseerd op de quasi-private bena
dering (en voor de pijpleiding geldt zelfs een zuiver private exploitatie). 
De spoorwegen zijn immers aansprakelijk voor de eigen infrastructuur 
en de onderneming moet in beginsel de kosten uit de inkomsten dekken. 
Dit betekent, dat investeringen in spoorweginfrastructuur slechts kun
nen plaats vinden, voor zover deze naar commerciële maatstaven ren
dabel worden geacht. Anderzijds vinden investeringen in land- en wa
terwegen plaats zonder dat deze eis wordt gesteld. Het is evident, dat dit 
naast elkaar bestaan van twee verschillende régimes ten aanzien van 
economische activiteiten, die in velerlei opzichten onderling vervangbaar 
zijn, bepaald niet rationeel kan zijn. 

Dit is dan ook de achtergrond van de pogingen die de laatste jaren 
zijn ondernomen — en waarbij vooral de E.E.G. een stimulerende rol 
heeft gespeeld — om voor de drie takken van „inland transport" tot ge
meenschappelijke maatstaven te komen. M. i . heeft men daarbij echter 
tot dusverre te veel nadruk gelegd op het probleem van de heffingen op 
de gebruikers en te weinig op de investeringsmaatstaven. Natuurlijk 
hangen deze twee aspecten van het vraagstuk nauw met elkaar samen, 
maar het investeringsvraagstuk is toch duidelijk primair. Investeert men 
volgens onjuiste of ongelijke maatstaven, dan kan geen systeem van hef
fingen op de gebruikers iets veranderen aan de maatschappelijke verlie
zen die daaruit voortvloeien. 

Ik wil nu achtereenvolgens de twee genoemde investeringsmaatstaven 
aan een korte beschouwing onderwerpen, te beginnen met de collectieve 
benadering. 

De collectieve benadering 

De collectieve benadering berust in laatste instantie op de gedachte, 
dat een verkeersverbinding niet alleen van belang is voor de direkte ge
bruikers, namelijk vervoerders en verladers, maar indirekt ook voor vele 
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andere groepen in de samenleving. De economie van een geheel gebied 
kan immers afhankelijk zijn van de aanleg of de instandhouding van een 
bepaalde verkeersverbinding. Via de plaatselijke industrie, die van de 
verkeersverbinding gebruik maakt, zijn ook toeleveringsbedrijven en 
plaatselijke middenstand indirekt afhankelijk van de infrastructuur, hoe
wel zij niet zelf als vervoerder of verlader optreden. De economische be
langen van een verkeersverbinding kunnen dus zeer wijd zijn verspreid, 
hetgeen betekent dat een prioriteitenbepaling in de collectieve sfeer, 
waarbij in principe met al deze indirekte gevolgen rekening kan worden 
gehouden , beter recht kan doen aan de sociaal-economische betekenis 
van de infrastructuur dan de quasi-private benadering. 

De consequentie van deze opvatting lijkt te zijn, dat de investeringen 
van de infrastructuur worden gebaseerd op een schatting van alle di
rekte en indirekte voordelen (en eventueel ook nadelen), die door de in
frastructuur worden geschapen. De confrontatie van deze voor- en nade
len met de kosten zou een investeringsmaatstaf vormen, of zou althans 
een mogelijkheid bieden om prioriteiten aan te geven voor de besteding 
van de middelen, die voor investeringen in de infrastructuur beschik
baar zijn. 

In hoeverre geeft deze benadering nu inderdaad een operationele 
maatstaf voor investeringen in de infrastructuur? Ik zou in dit verband 
een drietal kritische opmerkingen willen maken. 

In de eerste plaats is het kwantificeren van de indirekte voordelen van 
een verkeersverbinding een uiterst hachelijke en eigenlijk een volstrekt 
onmogelijke opgave. Want men moet belangen kwantificeren, die nim
mer in objectief waarneembare gegevens tot uitdrukking zullen komen 
en die bovendien hun vertakkingen door de gehele economie hebben. 
Men mag immers niet eenvoudigweg de totale economische betekenis 
van een bepaalde lokale bedrijvigheid, die afhangt van de aanwezigheid 
van een verkeersverbinding, als voordeel van die verkeersverbinding be
schouwen. Men moet daarop namelijk in aftrek brengen de waarde die 
dezelfde activiteit, indien elders gevestigd, voor de nationale economie 
zou hebben. In theorie zou men eigenlijk een volledige blauwdruk van 
de economie mèt de betrokken verkeersverbinding moeten vergelijken 
met een dergelijke blauwdruk waarin de verkeersverbinding ontbreekt 
en waarin alle aanpassingen hebben plaats gevonden, die daarmede sa
menhangen. Waarlijk een onmogelijke opgave, die men niet kan ver
eenvoudigen door verder verwijderde effecten te verwaarlozen, want 
deze kunnen kwantitatief van even groot belang zijn als meer direkte 
voordelen van de infrastructuur. 

121 



Maar zelfs indien men nu eens al die effecten met een redelijke mate 
van betrouwbaarheid zou kunnen benaderen, welke is dan nog de be
tekenis van een dergelijke sociaal-economische rentabiliteitsberekening? 
Het kan geen basis verschaffen voor een prioriteitenbepaling van inves
teringen in de infrastructuur ten opzichte van andere collectieve voor
zieningen, want bij de meeste andere collectieve voorzieningen is een 
vergelijkbare berekening reeds bij voorbaat uitgesloten. Het kan even
min een maatstaf vormen voor de afweging tegenover particuliere be
stedingen, want bij particuliere bestedingen wordt slechts rekening ge
houden met direkte opbrengsten en niet met de ook daar onvermijdelijk 
optredende indirekte effekten. Men denke in dit verband b.v. aan een 
industriële vestiging, die op precies dezelfde wijze als de aanleg van een 
verkeersverbinding aanleiding geeft tot de creatie van indirekte voorde
len voor toeleveringsbedrijven, plaatselijke middenstand, etc. 

Met andere woorden, de gehele berekening van het zogenaamde so
ciaal-economische rendement van een investering in de infrastructuur 
heeft dus hoogstens deze betekenis, dat het een prioriteitenbepaling mo
gelijk maakt binnen het op andere gronden bepaalde totaal van de mid
delen, die voor dergelijke investeringen beschikbaar zijn. En het is juist 
bij die prioriteitenbepaling, die zich afspeelt binnen het infrastructuur
budget, dat niet de indirekte maatschappelijke voordelen, maar het di
rekte economische belang van de gebruikers een overwegende rol spelen, 
omdat het daarbij immers veelal gaat om een keuze tussen de ene dan 
wel de andere vervoermethode. 

Dit brengt mij tot de tweede kritische opmerking. De collectieve be
nadering impliceert dat de gebruikers van de infrastructuur een eenzij
dig en door niets beperkt belang hebben om te pleiten voor meer inves
teringen in de infrastructuur. De kosten worden immers afgewenteld op 
de algemene middelen. Gevolg hiervan is, dat de belanghebbenden geen 
werkelijke inspraak kan worden gegeven in de besluitvorming op dit ge
bied, terwijl ik zoëven juist het belang heb onderstreept van een proce
dure, waarbij de verschillende groeperingen samenwerken bij de opstel
ling van een coherent ruimtelijk structuurplan. 

De derde en laatste kritische opmerking hangt samen met de beide 
reeds genoemde punten. De onzekerheid van sociaal-economische ren
dementsberekeningen en het eenzijdig gerichte belang van de gebruikers 
maken dat de politieke besluitvorming onder een voortdurende druk van 
twee zijden staat, namelijk enerzijds de druk van belangengroeperingen 
in de richting van een voortdurend verdere uitbreiding van de verkeers
verbindingen en anderzijds de druk die uitgaat van de beperkte collec-
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tieve middelen in de richting van een begrenzing van de uitgaven ten 
behoeve van de infrastructuur. Men moet wel een verstokte optimist zijn, 
indien men zou geloven dat onder de druk van deze tegengestelde in
vloeden een rationeel resultaat tot stand zou komen. De feiten spreken 
dit ook bepaald tegen. Enerzijds worden investeringen verricht waarvan 
de economische mérites uiterst twijfelachtig zijn. Anderzijds worden in
vesteringen nagelaten, die reeds uit heffingen op de direkte gebruikers 
zouden kunnen worden gefinancierd en die dus a fortiori sociaal-eco
nomisch gerechtvaardigd zijn. 

Vooral dit laatste wijst op een ernstige lacune in de collectieve proce
dure, want het is toch op zijn zachtst gezegd een merkwaardige incon
gruentie dat bepaalde investeringen in de infrastructuur niet tot stand 
komen, omdat zij in de collectieve sfeer blijkbaar een lage prioriteit ge
nieten, terwijl zij door de gebruikers zelf urgenter worden geacht dan 
andere, private, goederen en diensten, die dezelfde maatschappelijke 
kosten met zich brengen. Er lijkt geen enkele aanleiding te bestaan om 
de vrijheid van keuze op deze wijze te beperken. Men zou op deze grond 
dus tot de stelling komen, dat in ieder geval al die investeringen in de 
infrastructuur moeten worden verricht, waarvan de kosten uit heffingen 
op de gebruikers kunnen worden gedekt. 

Dit leidt echter tot de gedachtengang, die ten grondslag ligt aan de 
andere investeringsmaatstaf voor de infrastructuur, n.l. de quasi-private 
benadering, die ik daarom nu aan de orde zou willen stellen. 

De quasi-private benadering 

Deze benadering gaat uit van de gedachte, dat verkeersverbindingen 
alleen dan tot stand moeten worden gebracht, indien wordt verwacht 
dat de kosten kunnen worden gedekt uit heffingen op de gebruikers, ter
wijl alle projecten die aan deze voorwaarde voldoen ook inderdaad moe
ten worden gerealiseerd. De infrastructuur wordt in deze opvatting dus 
primair gezien als een produktiefactor in het vervoerproces, c.q. als een 
verbruiksgoed, en wordt derhalve onderworpen aan een gelijksoortig ré
gime als bestaat ten aanzien van andere produktief actoren en andere 
verbruiksgoederen. Het enige verschil met de private sector is hierin ge
legen, dat de aanleg en exploitatie van de infrastructuur gecentraliseerd 
plaats vindt. De economische criteria voor het beleid zijn echter in we
zen equivalent aan die, welke in de private sfeer gelden, namelijk dat de 
voorziening wordt afgestemd op de koopkrachtige vraag van de afne
mers. 
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De quasi-private benadering impliceert dus dat de gebruikers moeten 
opkomen voor de uitgaven ten behoeve van de infrastructuur. Langs die 
weg wordt enerzijds een effectieve barrière opgeworpen tegen overma
tige verlangens van belangengroepen en kunnen de gebruikers dus ook 
actief bij de planning van deze investeringen worden betrokken, terwijl 
anderzijds de investeringen in de infrastructuur op deze wijze worden 
onttrokken aan de financiële beperkingen van het overheidsbudget. De 
heffingen op de gebruikers worden dus uitsluitend bestemd voor de in
frastructuur en omgekeerd worden alle uitgaven voor de infrastructuur 
gefinancierd uit deze heffingen. De financiële gevolgen van het infra
structuurbeleid zouden in deze opvatting dus geheel worden geleid via 
fondsen, die autonoom zouden zijn ten opzichte van het overheidsbudget 
in deze zin, dat daaruit geen uitgaven voor andere doeleinden zouden 
mogen worden verricht en dat daarin geen andere inkomsten vloeien 
dan de opbrengsten van de heffingen op de gebruikers. 

In het beperkte kader van deze voordracht kan ik niet ingaan op de 
vele economische en institutionele vragen, die bij de vorming van derge
lijke fondsen rijzen. Wel mag ik echter de aandacht vestigen op een an
der technisch probleem dat zich bij de quasi-private benadering voor
doet. Vooral bij de landwegen kunnen de heffingen op de gebruikers in de 
praktijk niet naar afzonderlijke wegen worden gedifferentieerd. De ver
gelijking tussen kosten en baten kan dus op zijn best slechts voor een ge
hele categorie van wegen gezamenlijk plaats vinden. Ook dit probleem 
wil ik hier slechts noemen en het niet verder uitwerken, niet omdat het 
onbelangrijk zou zijn, maar omdat de uitwerking een zeer uitvoerige be
schouwing zou vragen, die geen direkte betekenis zou hebben voor de 
principiële aspecten van het probleem. 

Het centrale principiële probleem is immers, dat de quasi-private be
nadering geen ruimte laat voor de inspraak van andere dan direkte ge-
bruikersbelangen. Met name komt dit probleem naar voren wanneer de 
infrastructuur andere dan alleen vervoersfuncties dient en indien deze 
andere functies om praktische redenen niet aan een specifieke gebruiks-
heffing kunnen worden onderworpen. Dit geldt b.v. voor de functie van 
bepaalde kunstwerken voor de waterhuishouding. Het lijkt echter eco
nomisch volstrekt verantwoord dat deze belangen in aanmerking worden 
genomen en dat daarvoor ook een financiële bijdrage wordt geleverd. 

Hiermede kom ik echter op het terrein van compromisoplossingen, 
systemen dus die liggen tussen de collectieve en de quasi-private benade
ringen van het infrastructuurvraagstuk. 
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Tussenoplossingen 

Ten einde zo veel mogelijk de voordelen van de quasi-private benade
ring te behouden, zou men bij het zoeken naar tussenoplossingen moe
ten uitgaan van de gedachte, die het kernpunt van de quasi-private be
nadering vormt, namelijk dat de infrastructuur van iedere vervoertak 
een financieel zelfstandige eenheid vormt. De heffingen op de gebruikers 
zouden dus in ieder geval bestemmingsheffingen moeten blijven en de in
vesteringen in de infrastructuur zouden normaliter uit het betrokken 
fonds moeten worden gefinancierd. Slechts zou in bepaalde gevallen 
door de overheid uit de algemene middelen een speciale bijdrage kun
nen worden verstrekt, ten einde projecten tot stand te brengen, die niet 
uit heffingen op de gebruikers kunnen worden gefinancierd, maar die 
niettemin gewenst worden geacht. 

Het probleem is nu, hoever men met dergelijke uitzonderingen kan 
gaan, zonder dat de ratio van de quasi-private benadering wordt aange
tast. Het gevaar bestaat immers, dat bij een te ruime mogelijkheid van 
bijdragen uit de algemene middelen de barrière tegen economisch niet 
gerechtvaardigde investeringen wordt uitgehold. Bovendien kunnen al
dus de concurrentieverhoudingen tussen de vervoertakken worden ver
valst. 

Dit alles wijst erop, dat tussenoplossingen slechts zinvol zijn, indien 
de gronden waarop en de mate waarin een bijdrage uit algemene mid
delen kan worden gegeven, objectief kunnen worden bepaald en be
grensd. Dit lijkt wel te realiseren voor de niet-vervoersfuncties van de 
infrastructuur, zoals de reeds genoemde waterstaatsbelangen. Een rede
lijke formule kan waarschijnlijk eveneens worden gevonden voor de ver
goeding van de publieke dienstverplichtingen, die aan bepaalde vervoer
takken worden opgelegd. Men kan hierbij b.v. denken aan de zeer hoge 
veiligheidseisen, die aan de spoorwegen worden opgelegd, voor zover de 
kosten daarvan uitgaan boven de verzekeringspremie die bij nalaten van 
die voorzieningen zou moeten worden betaald. Ten slotte is in het kader 
van het ruimtelijk structuurbeleid een bijdrage denkbaar in de kosten 
van nieuwe verkeersverbindingen, voor zover deze tijdens een aanloop
fase in de ontwikkeling van de betrokken gebieden een onderbezetting 
vertonen. 

Zou men echter veel verder gaan en de mogelijkheid van subsidiëring 
uit algemene middelen uitstrekken tot allerlei indirekte belangen, die 
door een verkeersverbinding worden gediend, dan keert men in wezen 
terug tot de collectieve benadering met alle bezwaren van dien. 
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Vele onopgeloste vraagstukken 

Het is niet mijn bedoeling om hier bepaalde voorstellen te lanceren 
of een bepaald systeem uit te werken en ik wil dus met deze enkele zeer 
algemene opmerkingen volstaan. Wel moge ik nog, zij het in uw kring 
ongetwijfeld volstrekt ten overvloede, de aandacht vestigen op de zeer 
vele problemen die zich voordoen in elk denkbaar systeem van infra
structuurbeleid, dat pretendeert een zekere economische rationaliteit te 
bezitten. Ik moge er u slechts enkele noemen: 

De waardering van de niet-vervoersfuncties van de infrastructuur en 
de waardering van de aanloopverliezen. De procedure van overleg en 
onderlinge aanpassing in het kader van het ruimtelijke structuurplan. De 
organisatie van de infrastructuurfondsen. De methode volgens welke de 
gebruikers worden belast, met alle technische en economische vraag
stukken die daarbij rijzen. Verdient een omslagstelsel of een afschrijvings
stelsel de voorkeur? Naar welke maatstaven moeten de lasten voor de 
infrastructuur over de verschillende categorieën verkeersdeelnemers wor
den verdeeld? In welke mate zouden de heffingen op de gebruikers naar 
tijd en plaats moeten worden gedifferentieerd en wat zijn de praktische 
mogelijkheden in dit opzicht? Ziedaar enkele van de zeer vele, uiterst 
moeilijke en tegelijk zeer belangrijke vragen die nog open staan. 

Ik wil aan deze opsomming slechts één conclusie verbinden. Al deze 
vragen wijzen op de evidente noodzaak om in veel grotere mate dan 
thans het geval is wetenschappelijk onderzoek op dit gebied te verrich
ten en vooral ook om dit onderzoek gecoördineerd en geïntegreerd te 
doen plaats vinden. Er bestaat thans een verbrokkeling van het pro
bleem over de verschillende disciplines terwijl hier juist zo nodig is dat 
alle aspecten van het infrastructuurprobleem — het economische, het 
technische, het sociologische en vooral ook het aspect van ruimtelijke 
ordening — tezamen aan de oplossing van de vraagstukken medewerken. 
Het probleem is daarvoor waarlijk belangrijk genoeg. Het is bovendien 
actueel, want wij moeten in de EEGj op niet al te lange termijn tot ge
meenschappelijke beleidsnormen komen. Dit vraagt een constructieve 
Nederlandse bijdrage, gebaseerd op een werkelijk diepgaand onderzoek. 

Het is mijn stellige overtuiging dat wij in Nederland op dit punt sterk 
onder-bewerktuigd zijn. Wij laten ons erop voorstaan de vrachtvaarders 
en vrachtrijders van Europa te zijn en wij wijzen dikwijls op de relatief 
grote plaats die het vervoer in ons nationale inkomen en in ons export
pakket inneemt. Maar waar vinden wij in Nederland het brede onder
zoek op vervoersgebied dat met deze nationale claim in overeenstem-
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ming zou zijn? Waar is het Nederlandse pendant van het Smeed-rapport 
en het Buchananrapport? Waar is, op onze nationale schaal geprojec
teerd het equivalent van de Amerikaanse AASHO road tests of van de 
onderzoekingen door het Engelse Road Research Laboratory? Waar 
zijn onze theoretische analyses, die in diepgang kunnen meespreken 
met de Franse? Waar zijn onze verkeersinstituten, vergelijkbaar met de 
instellingen van dien aard aan de Duitse universiteiten? 

Het zijn, helaas, rhetorische vragen, waarop het antwoord pijnlijk 
duidelijk is. Natuurlijk, er wordt bij ons wel iets gedaan, maar dat iets 
is bepaald te weinig en veel te verbrokkeld. Het nationale Vervoersweten
schappelijk Instituut heeft, bij gebrek aan middelen, een bezetting van 
zegge en schrijve twee wetenschappelijke medewerkers. Dat is natuur
lijk veel te weinig om ook maar een begin te kunnen maken met het 
fundamentele onderzoek op vervoersgebied gecoördineerd en geïntegreerd 
binnen een instelling van voldoende omvang en allure, waarvoor nu bij
na twee jaar geleden Louis Armand zo welsprekend heeft gepleit op het 
reeds genoemde internationale vervoerscolloquium in Straatsburg. 

I n het Europese vervoersdebat is het niet Nederland dat zijn signatuur 
drukt op de gedachtenvorming. Een aantal politieke beginselen en be
langen wordt met verve en niet geheel zonder succes verdedigd. Maar 
waar is de wetenschappelijke visie? Waar is het tegenspel tegen theorieën 
die wij in hun consequenties niet aanvaarden, maar die wij maar al te 
vaak wetenschappelijk onvoldoende doorzien en die wij daarom dikwijls 
met tè zwaar politiek geschut te lijf gaan? 

Ik wil deze feestdag niet versomberen door de beschamende inventaris 
op te maken van onze nationale inspanning op dit gebied en ik wil u ook 
niet vermoeien met een opsomming van de verschillende werkgroepen, 
die ieder voor zich en vrijwel onafhankelijk van elkaar bepaalde deelpro
blemen behandelen. Het is een triest beeld. 

Gezien de belangen die op het spel staan — nationaal, voor de toe
komstige leef baarheid van ons land, en internationaal, voor onze positie 
in het Europees vervoer — wil ik een dringend beroep doen op allen, die 
deze problemen ter harte gaan, om gezamenlijk tot een nieuwe aanpak 
te komen. Gelukkig zijn er lichtpunten. De laatste tijd hebben verschil
lende publikaties getuigd van een toenemende belangstelling voor ver
voerproblemen, ook buiten de sfeer van degenen, die qua wetenschap
pelijke roeping of beroepsmatig direkt bij het vervoer zijn betrokken. 
En in dit verband mag de wijze, waarop de EVO deze jubileumviering 
heeft opgevat, niet ongenoemd blijven. Hoewel het niet op mijn weg 
ligt het bestuur te complimenteren met zijn gedachte om ter gelegenheid 
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van het lustrum een studie op vervoerseconomisch gebied te doen ver
richten, wil ik dit initiatief toch graag signaleren, omdat het een teken 
kan zijn van een kerend getij in de belangstelling voor vervoerseconomi
sche vraagstukken. 

Ik mag daarom eindigen met de hoop uit te spreken dat dit jubileum 
een keerpunt moge zijn in een ontwikkeling niet van de EVO want die 
kan ik slechts een voortgaande bloei toewensen, maar van het weten
schappelijk onderzoek op vervoersgebied in Nederland. 

S U M M A R Y 

(The infrastructure of transport) 

by Prof. Dr . C. J. Oort 

The author thinks transport economy one of the most engaging chapters 
of economic science. The research-worker is confronted by a fascinating scene, 
which, however, is d i f f i cu l t to capture in an analytical abstraction owing to 
its dynamic character. 

The one static point i n transport economy is the infrastructure. However, 
this is bound up w i t h many great and d i f f i cu l t problems of government po
licy. The central issue is to decide which norms the government should apply 
i n its policy. Moreover, i t is up to the government to create the institutional 
conditions which make i t possible f o r plans to be carried out. 

Dealing w i t h infrastructure, two extreme views are possible. One is the 
collective, the other the quasi-private view. 

The collective approach is i n the last resort based on the notion that a 
t r a f f i c connection is of value not only to its direct users, but indirectly also 
to many other groups of society, since the economy of an entire area may 
depend on the construction of a certain road. 

The quasi-private approach is based on the notion that t r a f f i c connections 
should be realized only i f i t is l ikely that its costs w i l l be covered by levies 
on its users. This implies that the users w i l l have to make good the expendi
ture. 

The speaker elaborates on and criticizes both approaches. A n intermediate 
solution is to make the infrastructure of each branch of transport a f inancial
ly independent entity. 

Finally, the speaker gives some thought to many unsolved problems and 
declares that i t is becoming high t ime f o r the Netherlands to take up scien
t i f i c research i n the f ie ld of transport on a larger scale. 
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RESUMÉ 

L'infrastructure du transport 

Par Prof. Dr . C. J. Oort 

L ' auteur considère l'éconornie des transports comme un des chapitres les 
plus passionnants des sciences éconoimques. Le chercheur est conf ronté avec 
un spectacle passionnant qui, par son dynamisme, se p rê te cependant d i f f ic i le -
ment a une analyse abstraite. 

Le seul point d'appui dans l 'économie des transports est l ' infrastructure. 
Des problèmes, nombreux et difficiles, et qui trouvent leur origine dans la 
politique suivie par l 'autori té , sont cependant liés a l ' infrastructure. Le pro
blème central consiste a dé te rminer quelles sont les normes a adopter par 
1' au tor i t é dans la f ixa t ion de sa politique. L 'au tor i t é se trouve, pour le sur
plus devant le problème de créer des conditions institutionnelles dans le but de 
rendre possible l 'exécution des plans. 

Deux visions extremes peuvent é t re adoptées dans le problème de 1' i n f ra 
structure: 1' une est la vision collective, 1'autre est la vision quasi-privée. 

La vision collective part, en dernière instance, de l 'idée qu'une communica
tion de transport p résen te un intérêt , non seulement pour les usagers directs, 
mais indirectement éga lement pour de nombreux autres groupes de la com-
m u n a u t é . L 'économie de I'ensemble d'une région peut en effet dépendre de la 
construction d'une route déterminée. 

L a vision quasi-privée part de l'idée que les communications de transport ne 
doivent ê t re réalisées que pour autant qu'on puisse s'attendre a voir couvrir 
les f ra is par des perceptions a charge des usagers. Ceci implique que les 
usagers sont responsables des dépenses. 

L'orateur commente les deux visions et les critique. Une solution in te rmé
diaire serait que l ' infrastructure de chaque branche de transport devienne une 
uni té f inanc iè re indépendante . 

Pour terminer l'orateur consacre son attention a de nombreux problèmes 
qui n'ont pas t rouvé de solution et déclare qu ' i l est plus que temps pour les 
Pays-Bas d'entamer sur une échelle plus grande la recherche scientifique dans 
le domaine des transports. 
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DE HOOGTE V A N H E T T A R I E F E N DE OMVANG V A N H E T 
REIZIGERSVERVOER BIJ DE ROTTERDAMSE E L E K T R I S C H E 

T R A M 

door Drs. Chr. Fransen en W. H. A. Hoenderop 

1. Probleemstelling 

Tengevolge van de sterk toenemende verkeersdrukte, gepaard gaande 
met filevormingen, verkeersopstoppingen, gebrek aan parkeerruimten en 
andere congestieverschijnselen in de grote steden, wint onder verkeers-
deskundigen de gedachte steeds meer veld om een belangrijke plaats aan 
het openbare vervoer toe te kennen. Tegelijkertijd moet worden gecon
stateerd dat de financiële situatie van de openbaar-vervoerbedrijven in 
de grote steden van dien aard is, dat de exploitatierekeningen steeds gro
tere tekorten aanwijzen. Ofschoon bij een openbaar-vervoerbedrijf als 
dienstverlenend overheidsorgaan het behalen van winst uiteraard niet 
op de voorgrond staat zal anderzijds toch ernstig worden gestreefd naar 
het vermijden van grote exploitatieverliezen. 
Om aan dit streven kracht te kunnen bijzetten, werd de behoefte gevoeld 
om een uitgebreid onderzoek in te stellen naar de invloed van de facto
ren, die voor de omvang van het openbaar reizigersvervoer en de daar
uit voortvloeiende gevolgen voor de exploitatierekening van de Rotter
damse Elektrische Tram (RET) van belang zijn. Bij voorbaat staat 
vast, dat niet al deze factoren als instrument van het beleid kunnen 
worden gehanteerd, omdat ze als het ware van buiten af gegeven zijn. 
Men denke bijvoorbeeld aan de groei van de agglomeratie en de drang 
naar bezit van auto's, bromfietsen e.d. Hiernaast zijn echter factoren 
werkzaam, die als uitgesproken beleidsinstrumenten moeten worden aan
gemerkt, zoals de omvang en de structuur van het lijnennet, de fre
quentie waarmede wordt gereden, alsmede de hoogte van het tarief. 
Zoals uit de titel reeds blijkt, gaat het ons in de eerste plaats om een po
ging de invloed van de tariefstelling op de omvang van het reizigersver
voer te meten. Zulk een meting kan echter niet worden verricht zonder 
ook de andere factoren gelijktijdig in aanmerking te nemen. Om deze re
den zal na een overzicht van de feitelijke ontwikkeling van het aantal 
vervoerde reizigers een inventarisatie worden opgemaakt van de varia
belen, die in het te onderzoeken verband tussen vervoersomvang en ta
riefstelling niet mogen ontbreken. 
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Tabel 1 
Het aantal per t ram en bus vervoerde reizigers op de lijndiensten van de RET 

jaar aantal min . jaar aantal min. 

1921 54,5 1933 63,7 1953 154,3 
1922 61,1 1934 56,4 1954 157,8 
1923 55,5 1935 56,8 1955 161,3 
1924 55,6 1936 57,1 1956 166,1 
1925 59,9 1937 66,1 1957 152,2 
1926 61,0 1938 71,9 1958 149,9 
1927 67,0 1939 75,3 1959 147,4 
1928 70,3 1948 175,5 1960 153,2 
1929 78,1 1949 161,2 1961 147,7 
1930 92,6 1950 157,4 1962 144,2 
1931 86,5 1951 154,0 
1932 73,1 1952 153,3 

Pig. 1 
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2. De feitelijke ontwikkeling van het reizigersvervoer 

Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal per tram en bus vervoerde 
reizigers op de lijndiensten van de RET, gesplitst in de tijdvakken 1921 
t/m; 1939, en 1948 t/m 1962. De cijfers, nader verdeeld over tram en 
bus, zijn in figuur 1 in beeld gebracht. De cijfers hebben betrekking op 
het totaal aantal door de RET op de diverse tram- en buslijnen vervoer
de reizigers, met uitzondering evenwel van de houders van schoolkaar-
ten, abonnementen of plaatsbewijzen voor dienstreizen van gemeente-
personeel. Overstapreizigers zijn steeds voor twee geteld. 
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Tabel 2 
De gemiddelde opbrengst per reiziger i n centen nominaal en reëel 

jaar nominaal reëel 
(basis 1930) 

jaar nominaal reëel 
(basis 1955) 

1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

12,0 
10,1 
10,1 

9,7 
0,6 
9,5 
9,5 
9,4 
9,3 
9,3 
9,4 
9,8 
9,'ï 
9,4 
8,8 
8,0 
7,2 
7,2 
7,2 

9,4 
9,0 
9,3 
8,9 
8,9 
9,2 
9,1 
9,0 
9,0 
9,3 

10,0 
11,2 
11,2 
11,0 
10,5 
10,0 

8,5 
8,4 
8,4 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

8,6 
8,9 
9,7 

10,5 
10,5 
10,6 
11,3 
12,3 
12,3 
15,3 
15,5 
15,5 
15,5 
16,4 
18,2 

11,7 
11,4 
11,4 
11,3 
11,3 
11,2 
11,5 
12,3 
12,3 
13,7 
13,6 
13,6 
13,2 
13,8 
14,9 

3. Inventarisatie van de verklarende factoren 

De in tabel I gepresenteerde cijfers over de omvang van het reizigers-
vervoer moeten gezien worden als het resultaat van een aantal gelijk
tijdig werkzame factoren. Deze factoren kunnen in de volgende cate-
goriën worden ondergebracht: 
a. de invloed van het tarief 
b. de conjuncturele invloeden 
c. de trendmatig verlopende factoren. 
Ten aanzien van het tarief moet worden opgemerkt, dat bij het onder
zoek is gewerkt met gemiddelde opbrengsten per reiziger, welke zijn ge
corrigeerd voor de waardeveranderingen van het geld. Tabel 2 geeft 
een overzicht van de gemiddelde opbrengsten per reiziger in centen, zo
wel nominaal als reëel, gesplitst in de tijdvakken 1921 tot en met 1939 
en 1948 tot en met 1962. 
Bij de conjuncturele invloeden moet in de eerste plaats worden gedacht 
aan schommelingen in de werkgelegenheid met de daaruit voortvloeiende 
fluctuaties in de vraag naar vervoersdiensten uit hoofde van het woon
werkverkeer. Daarnaast spelen schommelingen in de hoogte van de 
reëele inkomens een rol. Het is duidelijk dat deze beide elementen niet 
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Tabel 3 
Het inkomen per inwoner van Rotterdam, uitgedrukt i n guldens van constante 
koopkracht 

jaar reëel inkomen 
(basis 1930) 

jaar reëel inkomen 
(basis 1930) 

jaar reëel inkomen 
(basis 1955) 

1921 635 1933 509 1952 1594 
1922 660 1934 474 1953 1676 
1923 623 1935 444 1954 1803 
1924 576 1936 431 1955 1973 
1925 592 1937 412 1956 2125 
1926 602 1938 438 1957 2052 
1927 606 1939 466 1958 2114 
1928 610 1948 1648 1959 2131 
1929 638 1949 1571 1960 2256 
1930 678 1950 1594 1961 2277 
1931 668 1951 1586 1962 2328 
1932 611 

* basis 1933-1939 : 1930; basis 1948-1951 : 1955. 

los van elkaar gezien kunnen worden, omdat werkgelegenheid en 
reëel inkomen sterk verband met elkaar houden. Dit heeft ertoe geleid 
dat in dit onderzoek het reëele inkomen is gekozen als representant van 
de conjunctuurbeweging. Tabel 3 geeft een overzicht van het inkomen 
per inwoner van Rotterdam, uitgedrukt in guldens van constante koop
kracht, voor de hiervoren genoemde tijdvakken. 
Tot de trendmatig verlopende factoren behoort het gehele complex van 
elementen, die zich tot een geleidelijk voortgaande éénrichtingsbeweging 
verenigen. Dit complex bevat de volgende componenten: 
a. de toeneming van het inwonertal; 
b. de toeneming van het niveau van werkgelegenheid en reëel inkomen 

op langere termijn; 
c. de toeneming van het niveau van het reëel tarief op langere termijn; 
d. de toeneming van het particulier bezit van vervoermiddelen, even

eens bezien op lagere termijn; 
e. de geleidelijk optredende verschuivingen in de kostenverhoudingen 

tussen openbaar en particulier vervoer; 
f. de geleidelijke veranderingen in het gedragspatroon van de (poten

tiële) afnemers van de diensten van het openbaar vervoer; 
g. de geleidelijk voortgaande wijzigingen in de verkeerssituatie, in sa

menhang met de stedebouwkundige ontwikkeling van Rotterdam; 

* Zie noot aan het slot van dit artikel 
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h. de veranderingen in de omvang en structuur van het lijnennet van 
de RET, alsmede in de frequenties, waarmede de diensten worden 
onderhouden. 

Zoals onder paragraaf 4 nog nader zal worden uiteengezet, zijn de fac
toren tarief en conjunctuur gemeten in afwijkingen van hun eigen trend
beweging op langere termijn. Dit heeft tot gevolg dat onder de zojuist 
genoemde componenten van het complex van trendmatige factoren te
vens voorkomen de ontwikkeling op langere termijn van zowel het reëele 
inkomen per hoofd van de bevolking als het reële tarief van de diensten 
van het openbaar reizigersvervoer. 

4. Meting van de variabelen 
Dat aan het meten van de variabelen bijzondere aandacht moet worden 
besteed, is te wijten aan de omstandigheid dat het onderzoek naar de 
kwantitatieve invloed van de tariefstelling op de omvang van het reizi
gersvervoer wordt bemoeilijkt door het optreden van multicollineariteit: 
het verschijnsel dat de reële opbrengst per reiziger, het reële inkomen 
per hoofd van de bevolking en het complex van trendmatig verlopende 
factoren als tijdreeksen in sterke mate gecorreleerd blijken te zijn. Als 
gevolg daarvan is het zonder nadere voorziening niet mogelijk een regres-
sievevergelijking vast te stellen, waarin met in voldoende mate betrouw
bare coëfficiënten het verband wordt weergegeven tussen de omvang 
van het reizigersvervoer als te verklaren variabele en de diverse reeds 
genoemde factoren als verklarende grootheden. 
Ten einde deze moeilijkheid het hoofd te bieden, is overgegaan tot het 
meten van de verklarende factoren in procentuele afwijkingen van hun 
eigen lineaire trend. In de aldus ontstane tijdreeksen van procentuele 
afwijkingen — gesplitst in bovengenoemde tijdvakken — is vervolgens 
telkens het müdden van het betrokken tijdvak op 100 gesteld, waardoor 
in feite indexcijfers worden verkregen. Deze indexcijfers worden in het 
vervolg steeds aangeduid met het symbool P, voorzover ze betrekking 
hebben op het tarief en met het symbool Y, voorzover conjuncturele 
factoren in het geding zijn. 
In de grafieken van de figuren 2 en 3 worden voor het tijdvak 1948 t/m 
1962 grafisch de berekeningswijzen van P en Y tot uitdrukking ge
bracht. Bij de meting van de omvang van het reizigersvervoer — even
eens gesplitst in bovengenoemde tijdvakken — is volstaan met het op 
100 stellen van het aantal vervoerde reizigers in het midden van het 
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Fig . 2 Fig . 3 
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onderzochte tijdvak. Bijgevolg wordt ook de verklarende variabele door 
middel van een indexcijfer in de analyse opgenomen. Dit indexcijfer 
wordt in het vervolg weergegeven door het symbool V. Op overeenkom
stige wijze is gehandeld met het complex van trendmatig verlopende 
factoren, aangeduid met het symbool T. Ten einde eventuele mjisvattin-
gen te voorkomen, zij hier uitdrukkelijk opgemerkt, dat het indexcijfer 
P betrekking heeft op de gemiddelde opbrengst per reiziger. De reden 
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hiervan is, dat bij de RET in elk van de beide tijdvakken steeds sprake 
is geweest van een meervoudig tariefstelsel, dat wegens het ontbreken 
van de daartoe benodigde gegevens niet kan worden herleid tot één sa
mengesteld prijsindexcijfer. 

5. De regressie-vergelijkingen 

Hoewel op de analyse voor het tijdvak 1921 tot en met 1939 nog enigs
zins nader zal worden teruggekomen, beperken wij ons in hoofdzaak tot 
een onderzoek naar hetgeen het tijdvak 1948 tot en met 1962 kan leren 
over het verband tussen de in paragraaf 4 besproken variabelen. Hierbij 
doet zich allereerst de vraag voor of er sprake is van een multdplicatieve 
dan wel een additieve relatie tussen de diverse grootheden. 
Het is nauwelijks mogelijk a priori hierover een uitspraak te doen, omdat 
op grond van theoretisch-economische overwegingen beide mogelijkhe
den in gelijke mate aanvaardbaar zijn. Bijgevolg is zowel een lineaire 
als een logaritmische regressie-vergelijking berekend en zijn de uitkoms
ten daarvan met elkaar vergeleken. 
Bi j de toepassing' van de regressie-analyse, werden de volgende alternatieve 
uitkomsten verkregen: 
V = —0,35 P + 0,84 Y — 0,77 T + 127 + 127 - f ^ (1) 
en 
log V c= —0,39 log P + 0,83 log Y — 0,008 T log e + 1,47 .+ ^ ..' (2) 
Als criteria voor het doen van een verantwoorde keuze tussen deze beide mo
gelijkheden is aandacht gegeven aan: 
a. de correlat ie-coëff ic iënten; 
zowel in het geval van de lineaire regressie als bij het logaritmisch varband 
werd als uitkomst verkregen: R=0,98. 
b. de kwadraatsommen van de residuen; 
bij de lineaire regressie bedragen de kwadraatsommen van de residuen: 

2 | ( V y ) - V } ! = 11,25 en X{l°g(V-^J-tog V]2=0,00023 
Bi j het logaritmisch verband zijn de waarden van de kwadraatsommen van de 
residuen: 

2 j ( V - / 4 » ) - V | » = 11,81 en { l o g f V - ^ - i o g V }f=0 ,00021 

c. de mate, waarin karakteristieke omslagpunten door de relaties worden ver
klaard. I n di t verband kan worden gewezen op de grafieken van de f iguren 
4 en 5, waarin stapeldiagrammen zijn opgenomen voor het lineaire resp. lo
garitmisch verband tussen de onderzochte variabelen. I n beide gevallen b l i jk t , 
dat de omslagpunten bij de werkelijke en bij de berekende vervoerscijfers op 
zeer bevredigende wijze samenvallen. 

Uit de resutaten, zoals die bij het hanteren van bovenstaande criteria 
werden verkregen, blijkt duidelijk dat in het onderzochte tijdvak empi
risch een lineair verband niet van een logaritmische functie kan worden 
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Fig . 4 Fig . 5 
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onderscheiden. Gezien het ontbreken van een empirisch onderscheid tus
sen de beide alternatieve verbanden — voorzover deze in het onder
zochte tijdvak hebben gegolden — is bij de verdere analyse steeds uit
gegaan van een logaritmische functie, ook al omdat zulk een functie als 
regel in vele opzichten meer hanteerbaar is. 

6. De regressie-coëfficiënten en hun betekenis 

De berekende regressie-coëfficiënten zijn te beschouwen als resultaten, 
verkregen uit cijfermateriaal, afkomstig uit een steekproef van vijftien 
waarnemingen (elk jaar één waarneming). Als gevolg hiervan moeten 
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deze berekende waarden worden gezien als de beste schattingen van de 
werkelijke regressie-coëfficiënten, behept met steekproefafwijkingen. 

Als maatstaf voor de omvang van deze steekproefafwijkingen gelden de 
standaardfouten, welke in onderstaande vergelijking bij de betrokken regres
sie-coëfficiënten tussen haakjes z i jn aangegeven: 
logV = 
-^0,39(±O,06) logP- | -0 ,83(±0,06) logY—0,008 (±0 ,0005)Tlog e+1,47,-1-^ (3) 
Uitgaande van deze regressie-vergelijking is het mogelijk de kwantitatieve 
reactie van de omvang van het reizigersvervoer op een gegeven omvang van 
een prijsverandering na te gaan. D i t geschiedt aan de hand van het begrip 
prijselasticiteit e , een getal, dat de verhouding aangeeft van een relatieve 
verandering van de vraag tot de — in principe oneindig kleine •— relatieve 
prijsverandering, die to t de vraagverandering aanleiding heeft gegeven. De 
in het vorenstaande reeds gemotiveerde keuze van het logaritmische verband 
tussen de variabelen leidt er tevens toe, dat de gevonden regressie-coëff ic iënt 
tevens kan worden beschouwd als de elasticiteit van de vraag ten opzichte 
van de prijs. Een logaritmisch verband weerspiegelt immers een iso-elastische 
vraagfunctie. 
Op de eerste plaats zal de prijselasticiteit negatief zijn, omdat de reactie op 
de prijs i n tegengestelde r icht ing plaatsvindt. Zoals bekend spreekt men van 
in-elastische vraag wanneer de elasticiteit l ig t tussen 0 en — 1 . Is de elastici
teit kleiner dan — 1 , dan is de vraag elastisch. Het onderscheid tussen beide 
begrippen komt tot u i t ing i n de uiteindelijke opbrengst: het produkt van het 
aantal vervoerde reizigers en de r i tpr i j s na de tar iefwijz iging. St i jgt de prijs 
met 1%, dan neemt bij gelijkblijvende vraag ook de opbrengst met 1% toe. 
De vraag neemt echter met e % toe ( e is i n dit geval negatief), zodat 
ook de opbrengst met e % zal toenemen. De totale toename bedraagt dus 
(1 + e ) %• Digt e tussen 0 en — 1 (in-elastische vraag) dan is 1 ,+ e 
groter dan 0 en neemt de opbrengst toe. Is e kleiner dan — 1 (elastische 
vraag), dan is 1 + e kleiner dan 0 en daalt de opbrengst. Is de elasticiteit 
precies — 1 , dan b l i j f t de opbrengst onveranderd. Een in-elastische vraag geeft 
dus bij een tar iefs t i jging een gunstig resultaat op de exploitatierekening. 

Een prijselasticiteit van —0,39, welke voor het reizigersvervoer is be
rekend, geaft bij een reële prijsstijging van 1 % een meeropbrengst van 
0,61%. 

De hiervoren besproken eigenschappen van de prijselasticiteit gelden even
eens voor de elasticiteit ten opzichte van het inkomen, met d i t onderscheid 
dat laatstgenoemde positief is: een reële inkomenstijging van 1 % heeft een 
toename van het reizigersvervoer en uiteindelijk ook van de opbrengst van 
0,83% tot gevolg. Tenslotte b l i jk t u i t de regressie-vergelijking dat de trend, 
die de ontwikkel ing op langere te rmi jn weergeeft, een dalend verloop te zien 
geeft van 0,8% per jaar. Het verkregen resultaat mag zeer bevredigend wor
den genoemd, hetgeen ui t het volgende moge bli jken: 
a. de imultipele correlat ie-coëff ic iënt is hoog: R = 0,98 
b. de intercorrelaties tussen de verklarende variabelen zi jn laag: 

r l o g P logY = ° ' 5 3 r l o g P Tlog e — —0,04 r l o g . Y Tlog e " — 0 , 0 2 

c. de standaardfouten van de regress ie-coëff ic iënten blijven binnen zeer re-
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delijke grenzen: 0,06, 0,06 en 0,0005 voor respectievelijk prijs, inkomen en 
trend. 
Ook ten aanzien van de residu-waarden wekt het resultaat vertrouwen: 
a. de auto-correlatie, het verband tussen de reeks op tijdstip t en de reeks 
op tijdstip t + 1 van de residu-waarden, is zeer klein: R = 0,13. 
b. de residu-waarden zijn op normaliteit getoetst, en de afwijkingen zijn niet 
groter dan op grond van toevel alleen mocht worden verwacht: = 0,23 
bij één graad van vrijheid. 
Bijgevolg mag ervan worden uitgegaan dat in de reeks van residuen geen 
systematische factor die niet expliciet in de relatie is opgenomen, meer aan
wezig is. 

Sprekend over de prijselasticiteit van de vraag naar diensten van het 
openbare vervoer kan een nadere interpretatie van de gevonden resul
taten niet worden gemist. Bij deze interpretatie doen zich twee aspec
ten voor waarop enigszins nader moet worden ingegaan. 
De eerste daarvan houdt verband met de reeds in paragraaf 4 besproken 
meting van de prijs voor openbaar-vervoerdiensten. Daarbij werd ge
wezen op de omstandigheid, dat terwille van het uitschakelen van de 
multicollineariteit tussen de verklarende variabelen de prijzen werden 
gemeten in afwijkingen van hun eigen trendwaarde. Bijgevolg komjt de 
trendmatige, op langere tennijn werkzame invloed van het tarief tot uit
drukking in de regressie-coëfficiënt van de variabele T in vergelijking 
(2) . Dit houdt in dat deze trendmatige invloed van het tarief op lange 
termijn niet is verdisconteerd in de gevonden waarde van de prijselasti
citeit g = 0,39. 
Het tweede aspect dat nadere aandacht vraagt, is te vinden in de moge
lijke aanwezigheid van een z.g. schrikeffect op zeer korte termijn, zoals 
dat uitgaat van een wijziging van het nominale tarief voor de diensten 
van het openbare vervoer. Wij menen op goede gronden te mogen stel
len dat dit schrikeffect nauwelijks een rol speelt in de omvang van de 
gevonden waarde van de prijselasticiteit. De motivering hiervan is 
tweeërlei: 
Ten eerste heeft zich in het onderzochte tijdvak van vijftien jaren slechts 
een viertal wijzigingen van enige omvang in de hoogte van het nominale 
tarief voorgedaan. 
In de tweede plaats moet worden opgemerkt, dat indien de in relatie 
(3) gevonden regressie-coëfficiënt voor de prijs in enigszins sterke mate 
onder invloed zou staan van een schrikeffect op korte termijn, dit ertoe 
zou nKoeten leiden dat een herhaling van de meervoudige correlatie-re
kening, toegepast op tweejaarsgemiddelden van de in relatie (3) voor
komende variabelen een numeriek lagere regressie-coëfficiënt voor de 
reële prijs te zien zou geven. 
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In feite blijkt dit geenszins het geval te zijn. Integendeel treedt een enigs
zins hogere absolute waarde voor deze regressiecoëfficiënt op, hetgeen 
zijn verklaring vindt in het iets sterker tot uitdrukking brengen van het 
lange-termijn-effect van wijzigingen in het reële tarief op de omvang 
van het openbare vervoer. 
Bovenstaande uiteenzettingen samenvattend, kan worden gezegd dat de 
gevonden elasticiteit e = —0,39 moet worden gezien als de van jaar 
tot jaar geldende prijselasticiteit van het openbare vervoer. Deze geeft 
dus een beeld van hetgeen op middellange termijn mag worden ver
wacht van de reactie van de vraag op wijzigingen van het reëele tarief. 

U i t de absolute hoogte van de regressie-coëff ic iënt mag niet worden gecon
cludeerd, dat de variabele met de grootste coëff iciënt dan ook de grootste 
invloed op de omvang van het reizigersvervoer zou uitoefenen. Genoemde in 
vloed is namelijk afhankeli jk van de waarde, verkregen u i t het produkt van 
regress iecoëff ic iënt en de variantie van de betrokken variabele. D i t te bereke
nen is voorhands weinig zinvol, omdat het complex van factoren, dat onder 
de trendfactor schuilgaat, nog nader zal moeten worden onderzocht. Wel kan 
worden gesteld dat — zoals ui t het i n f iguur 5 opgenomen stapeldiagram 
b l i jk t — de totale vermindering van de omvang van het reizigersvervoer tus
sen de jaren 1948 en 1962 17,3% heeft bedragen. Hiervan is een daling van 
10,6% toe te schrijven aan de invloed van de trendfactor, als combinatie van 
alle op lange termi jn werkzame factoren. Bijgevolg moet een daling van 7,5% 
worden beschouwd als het gecombineerde effect van de schommelingen van 
de prijs- en inkomensfactoren rondom hun eigen trend. 
Wellicht ten overvloede zij opgemerkt, dat u i t het multiplicatieve karakter van 
het verband (3) voortvloeit, dat hier niet de som, maar het produkt van deze 
twee relatieve factoren overeenkomt met een totale daling van 17,3%. 

Een nadere analyse van de onderlinge verhoudingen tussen de prijs- en 
inkomensfactoren zal eerst mogelijk zijn, zodra t.z.t. ook de op lange ter
mijn werkzame factoren nader op hun materiele betekenis zullen zijn 
onderzocht, omdat de zojuist genoemde trendwaarden mede in de in re
gressie-vergelijking (3) genoemde factor T zijn begrepen. 

7. Alternatieve vormen van tariefstelling en hun gevolgen 

Hoewel bij het formuleren van het tariefbeleid stellig ook andere dan 
bedrijfseconomische overwegingen een rol kunnen spelen, kan het toch 
zijn nut hebben om na te gaan wat uit de in paragraaf 6 besproken sa
menhang tussen de diverse grootheden kan worden afgeleid over de te 
verwachten gevolgen van enkele alternatieve vormen van tariefstelling. 
Hierbij wordt in het bijzonder gedoeld op de consequenties voor de ex
ploitatierekening van de RET, voorzover deze betrekking heeft op de in 
het onderzoek betrokken onderdelen van het reizigersvervoer, dus gecor-
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rigeerd voor de ontvangsten uit hoofde van het vervoer van houders van 
schoolkaarten, abonnementen of plaatsbewijzen voor dienstritten van 
gemeentepersoneel. 
Door substitutie in relatie (3) van verschillende theoretisch denkbare 
tarieven, is het op vrij eenvoudige wijze mogelijk om te berekenen welke 
aantallen reizigers bij deze tarieven vervoerd zouden zijn en welke op
brengsten dan als produkt van vervoersomvang en tarief zouden zijn 
verkregen. Evenzo is het niet moeilijk om, uitgaande van een theoretisch 
denkbare opbrengst, te becijferen welk tarief nodig zou zijn geweest om 
deze opbrengst te realiseren. 
In het onderstaande is deze werkwijze toegepast op een tweetal min of 
meer extreme casus-posities en wel: 
a. de tariefstelling, gericht op het bijhouden van de geldontwaarding, 

d.w.z. een constant reëel tarief; 
b. de tariefstelling, gericht op het „quitte"-spelen op de exploitatiereke

ning. 
Beide casus-posities zijn voorts vergeleken met de gerealiseerde ontwik
keling in het tijdvak 1948 tot en met 1962. De onderlinge vergelijking 
heeft betrekking op de hoogte van het tarief, de omvang van het reizi
gersvervoer, de grootte van de geldopbrengst en het saldo van de exploi
tatierekening. De resultaten van de hier bedoelde berekeningen zijn ver
meld in de tabellen 4 en 5 en grafisch weergegeven in figuur 6. 
Uitdrukkehjk zij hierbij opgemerkt, dat de berekening steeds werd ge
richt op de vraag, welke wijziging in het tarief en de daaruit resulterende 
veranderingen in de omvang van het reizigersvervoer nodig zouden zijn 
geweest om bij de gegeven kostenverhoudingen het gewenste exploitatie
saldo te verkrijgen. Dit betekent dat uitsluitend werd bezien welk effect 
van de verschillende vormen van tariefstelling geacht mag worden uit 
te gaan op de opbrengstzijde van de exploitatierekening. 
Uiteraard behoudt het ingestelde onderzoek zijn volledige waarde, voor 
het geval een gewijzigde bedrijfsvoering alsmede zich veranderende ex
terne omstandigheden tot geheel andere kostenverhoudingen aanleiding 
zouden geven. Met andere woorden een meer verfijnde analyse van het 
kostenaspect van het openbare vervoer kan zonder meer als uitbreiding 
van het onderzoek naar de gevolgen van de alternatieve vormen van 
tariefstelling tot stand worden gebracht. Voorshands is hiervan afgezien, 
omdat om praktische redenen in eerste instantie het onderzoek werd be
perkt tot de factoren ter vraagzijde van het vervoer per tram en bus. 
Zoals in paragraaf 6 reeds is uiteengezet, zijn de regressie-coëfficiënten 
met standaardfouten behept, zodat de verkregen resultaten moeten wor-
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Tabel 4 
De gevolgen van een gelijkblijvend reëel tarief 

nominaal tarief omvang geldopbrengst exploitatiesaldo 
in centen reizigersvervoer min. gld. min. gld. 
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1948 8,4 8,6 175 176 14,6 15,0 0,2 0,6 
1949 8,9 8,9 163 161 14,5 14,3 0,4 0,1 
1950 9,7 9,7 160 157 15,6 15,3 1,0 0,7 
1951 10,6 10,5 154 154 16,4 16,2 — 0,3 — 0,6 
1952 10,6 10,5 150 153 16,0 16,2 — 1,3 — 1,2 
1953 10,8 10,6 152 154 16,4 16,3 — 0,9 — 1,0 
1954 11,2 11,3 157 158 17,7 17,8 — 1,0 — 0,9 
1955 11,4 12,3 165 161 18,9 19,8 — 2,2 — 1,2 
1956 11,4 12,3 171 166 19,6 20,4 — 4,2 — 3,3 
1957 12,7 15,3 162 152 20,5 23,2 — 6,1 — 3,4 
1958 13,1 15,5 162 150 21,1 23,3 — 6,3 — 4,1 
1959 13,1 15,5 159 147 20,7 22,8 — 6,9 — 4,8 
1960 13,4 15,5 162 153 21,7 23,7 — 7,4 — 5,5 
1961 13,6 16,4 160 148 21,8 24,3 —10,9 — 8,4 
1962 14,0 18,2 159 144 22,2 26,2 —14,2 —10,2 

Tabel 5 
De gevolgen van een tariefbeleid, gericht op een quitte spelen op de exploita
tierekening 

nominaal tarief omvang geldopbrengst exploitatiesaldo 
in centen reizigersvervoer min. gld. min. gld. 
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1948 8,2 8,6 176 176 14,5 15,0 0 0,6 
1949 8,6 8,9 166 161 14,2 14,3 0 0,1 
1950 8,8 9,7 167 157 14,6 15,3 0 0,7 
1951 11,0 10,5 152 154 16,7 16,2 0 — 0,6 
1952 12,1 10,5 143 153 17,3 16,2 0 — 1,2 
1953 11,8 10,6 147 154 17,3 16,3 0 — 1,0 
1954 12,3 11,3 152 158 18,7 17,8 0 — 0,9 
1955 13,7 12,3 154 161 21,0 19,8 0 — 1,2 
1956 15,7 12,3 151 166 23,7 20,4 0 — 3,3 
1957 19,4 15,3 137 152 26,6 23,2 0 — 3,4 
1958 20,1 15,5 137 150 27,4 23,3 0 — 4,1 
1959 20,9 15,5 132 147 27,6 22,8 0 — 4,8 
1960 21,7 15,5 135 153 29,2 23,7 0 — 5,5 
1961 26,5 16,4 123 148 32,7 24,3 0 — 8,4 
1962 31,3 18,2 116 144 36,4 26,2 0 —10,2 



Fig . 6 

den gezien als de beste schattingen van de meest waarschijnlijke waar
den. 
Uit tabel 4, evenals uit figuur 6, blijkt duidelijk, dat het reële tarief in 
het tijdvak 1948 tot en met 1962 is gestegen. Mede hieraan is het te 
danken, dat de tekorten op de exploitatierekening van de RET niet gro
ter zijn geworden dan zij in werkelijkheid zijn geweest, omdat het hand
haven van een constant reëel tarief tot aanzienlijk grotere verliezen zou 
hebben geleid. Eenvoudig omdat de absolute waarde van de prijselasti
citeit kleiner dan 1 is. 
Tabel 5 maakt wel duidelijk, dat voor het verkrijgen van een sluitende 
exploitatierekening de tarieven op een aanzienlijk hoger niveau vastge
steld hadden moeten worden. Voor 1962 bijvoorbeeld zou het een ver
dubbeling van het tarief betekenen om een verlies op de exploitatiere
kening te voorkomen. Daarmede zou echter tevens het aantal vervoerde 
reizigers tot ongeveer 116 miljoen zijn teruggebracht, hetgeen bijna 30 
miljoen minder is dan de werkelijke omvang van het vervoer in dat jaar. 
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Fig . 7 
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Hierbij moet nog worden bedacht, dat deze tabel in zekere zin nog een 
te gunstig beeld vertoont. Het in paragraaf 6 beschreven verband tussen 
de vervoersomvang en de verklarende variabelen is gebaseerd op de in 
werkelijkheid waargenomen tarieven. Het is nog maar zeer de vraag of 
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dit verband en daarmede de prijselasticiteit ook nog geldigheid behoudt, 
indien tarieven zouden worden ingevoerd die twee of drie maal zo hoog 
zijn als de gerealiseerde tarieven. 
Van theoretisch standpunt uit heeft de berekende prijselasticiteit slechts 
geldigheid over een klein interval, omdat tariefverhogingen in de orde 
van grootte van twee of drie maal het voorafgaande tarief in het be
schouwde tijdvak nimmer zijn voorgekomen. Een lineair verband, waar
bij de prijselasticiteit bij een dergelijke verhoging kleiner dan —1 wordt, 
zodat zelfs de vereiste opbrengst, nodig om quitte te spelen, niet kan 
worden behaald, lost dit probleem om dezelfde reden niet op. 
De conclusie lijkt dan ook geuiettigd, dat onder 'de huidige kostenver
houdingen geen snkel tarief [denkbaar is dat een sluitende exploitatie 
weet te verenigen met .een redelijke omvang van het reizigersvervoer op 
de lijnen van de RET. 

8. Het vooroorlogse tijdvak 

Ook over het tijdvak van voor de oorlog, van 1921 tot en met 1939, is 
het logaritmisch verband berekend tussen de omvang van het reizigers
vervoer enerzijds en de variabele prijs, inkomen en trend anderzijds. 
logV s= —0,46(±0,O9)log-P + l , 44 (±0 ,08 ) log -Y+0 ,01 (±0 ,0015)T loge—,044+^3 (4) 

Bij vergelijking met het resultaat van vergelijking (3), waarin het na
oorlogse tijdvak is beschreven, blijkt dat een structureel verschil is opge
treden. De regressie-coëfficiënt van het inkomen is bijna met de helft 
gedaald en in plaats van een stijgende trend is een dalende trend opge
treden. De prijselasticiteit is nagenoeg ongewijzigd gebleven, namelijk 
niet significant gedaald. In figuur 7 is het verband in het vooroorlogse 
tijdvak in beeld gebracht. 

9. Slotbeschouwing. 

In verband met de geconstateerde structuurwijziging tussen de twee be
schouwde tijdvakken is het duidelijk, dat in de nabije toekomst aandacht 
moet worden besteed aan het signaleren van eventuele veranderingen 
van de invloed, welke elk van de verklarende variabelen op de omfvang 
van het openbaar reizigersvervoer van de RET uitoefent. 
Dit klemt te meer omdat niet bij voorbaat vaststaat, dat de in para
graaf 5 gevonden coëfficiënten voor de prijs en het inkomen als verkla
rende variabelen van de omvang van het openbaar vervoer ook voor 
de jaren na 1962 nog geldigheid bezitten. Het is namelijk niet uitge-
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sloten, dat zich na 1962 in de een of andere vorm een structuurwijzi
ging heeft voltrokken. Denkbaar zou immers zijn, dat in de jaren na 
1962 de reactie van de reizigers per tram en bus op veranderingen in 
het reële tarief minder sterk zijn geworden, omdat de steeds voortgaan
de dalende trend er als vanzelf toe leidt, dat het nog overgebleven deel 
van de vervoersomvang steeds meer is gaan bestaan uit reizigers voor 
wie het gebruikmaken van de diensten van het openbare vervoer een 
noodzakelijk karakter draagt. Indien en voorzover dit inderdaad het ge
val is, vloeit hieruit tevens voort dat de in paragraaf 5 gevonden coëffi
ciënt ter grootte van 0,39 een maximum-raming inhoudt voor de na 
1962 geldende intensiteit van de reactie op prijsveranderingen. 
Tenslotte zal het complex van factoren, dat onder de trend schuil gaat, 
aan een uitgebreid onderzoek moeten worden onderworpen. Niettemin 
menen wij reeds thans een fase in het onderzoek te hebben bereikt waar
in het nuttig kan zijn de verkregen resultaten en conclusies ter discussie 
te stellen. 

Aangezien abonnementen wegens de prijs daarvan niet geschikt zijn voor het woon-
verkeer is dit vervoer wèl begrepen in de vervoercijfers van tabel L 

SUMMARY 

Tariff level and volume of passenger transport with the R E T , 

by Fransen & Hoenderop 

The volume of passenger transport by RET can be explained adequately by 
the influence of rates, of general business conditions and of those factors 
which show a definite trend. 

The co-efficient of regression found by the authors (— 0.39) represents also 
the elasticity of demand in respect of price; a real raise i n price of 1% gives 
an increased yield of 0,61%. By comparing regressions, two more or less ex
treme case positions have been dealt w i t h : 
1. rates established w i t h a view to compensate money devaluation, i.e. a con
stant real t a r i f f ; 
2. rates established w i t h a view to balancing the running account. 

Also fo r the period before the Second World War, f r o m 1921 to 1939 inch, 
the logarithmic relation between volume of passenger t r a f f i c on the one hand 
and variable price, income and trend on the other hand, has been calculated. 
Comparison w i t h the results obtained fo r the post-war period shows that the 
structure has become different. The co-efficient of income regression has 
been diminished by nearly half and a f a l l i ng trend has replaced the growing 
trend. Price elasticity has not decreased noticeably. 

W i t h a view to the difference in structure between the two periods obser-
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ved, i t w i l l be necessary i n the near fu ture to be alive to any changes i n the 
influence of each of the three determinative variables on the volume of pu
blic passenger transport by RET. 

Finally, the complex of factors that make up the „ t r end" should be exa
mined thoroughly. 

RESUMÉ 

L'importance du tarif et le volume du transport de voyageurs chez Ia R . E . T . 

par Fransen et Hoenderop 

Le volume du transport de voyageurs par le „Ro t t e rdamse Elektrische 
Tram" s'explique de fagon satisfaisante par 1'influence du tar i f , par les i n 
fluences conjoncturelles et par 1'influence des facteurs découlant des trends. 

Le coefficient de régress ion qui a é té cons ta té (— 0,39), peut ê t re consi-
déré comm'e é tan t l 'élasticité de la demande a l 'égard du pr ix ; pour une aug
mentation réelle du pr ix de 1%, on obtient une rentree supplémenta i re de 
0,61%. 

A u moyen d'une comparaison de régression, deux cas plus ou moins extre
mes ont été examines: 1. L a f ixa t ion du tarief dest inée a r e m é d i e r a l a d é v a l u a -
t ion de la monnaie, c'est-a-dire la f ixa t ion d'un ta r i f réel constant. 2. La f i xa 
t ion du t a r i f visant l 'équilibre du compte d'exploitation. 

Pour la période datant d'avant la deuxième guerre mondiale, c'est-a-dire de 
1921 jusque et y compris 1939, le rapport logarithmique entre le volume du 
transport des voyageurs d'une part, le pr ix variable, les r en t r ées et le trend 
d'autre part, a été calculé. 

E n comparant les r é su l t a t obtenu pour la période d 'après-guerre , on con
state une di f férence strueturelle. Le coefficient de régress ion des rent rées a 
diminué de presque la moit ié et au lieu d'avoir un trend ascendant, on con
state un trend descendant. La diminution de l 'élasticité du pr ix est insigni-
fiante. 

E n rapport avec la modification de structure qui a été cons ta tée entre les 
deux périodes passées en revue, i l y aura liêu, dans un proche avenir, de veil-
ler a signaler d'événtuelles modifications de 1'influence de chacune des trois 
variantes sur le volume du transport public de voyageurs du R.E.T. 

E n f i n i l y a lieu de soumettre a un examen approfondi le complexe des 
facteurs couverts par le trend. '-

R E C T I F I C A T I O N 

I n the Marginal notes on the article „Operat ions and economics of super
sonic a i rc raf t" by E . H . Burgess, published i n 1966 number 1 of this Maga
zine, at page 13, the fo l lowing passage has been omitted through an over-
sigth: „ this could only result i n a reduction of fleet size by one aeroplane". 
This passage should be inserted i n the th i rd line f r o m the bottom, between 
the words ,.utilized" and „if". 
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A A N T E K E N I N G E N 

In nr. 4/1965 heeft Dr. Walter de studies van Wilhelm Kirchgasser: 

Die Verzerrung der Wettbewerbsbedingungen im Vérkehrswesen der Bwndes-
republik Deutschland, 1962, 216 blz. 

Bichtige und falsche Verkehrskonzeptionen, 1961f, 355 blz. 

Grundsatz- und Randfragen. in der verkehrspolitischen Dishussion, 196Jf, 
S3 blz. 

besproken. De heer Kirchgasser deelde ons mede, dat de bespreking van dr. 
Walter de lezers geen indruk van zijn uiteenzettingen kan geven, wat tot ge
volg zou hebben, dat zij verkeerde voorstellingen van de door hem uitgewerk
te verkeersopvatting zouden krijgen. 

Wij geven de schrijver daarom gelegenheid om de lezers in het kort op de 
hoogte te 'brengen van de im zijn geschriften neergelegde beschouwingen. 

De redactiecommissie. 

Z U R F R A G E R I C H T I G E R UND F A L S C H E R V E R K E H R S K O N Z E P T I O N E N 

Bei Erstellung meiner Schrif t „Richt ige und falsche Verkehrskonzeptionen" 
habe ich mir die Aufgabe gestellt, durch Untersuchungen der Verhaltnisse i m 
internationalen Rheinschiffahrtsverkehr und i m Verkehrswesen der Vereinig-
ten Staaten von Amerika zu eruieren, ob die freie Mark twi r t schaf t i m Ver
kehrswesen oder die Regulierung des Verkehrs durch unabhangige staatliche 
Institutionen zur Gesunderhaltung der Verkehrstrager und zu einer dauernden 
Bestleistung f ü h r t . 

I n der internationalen Rheinschiffahrt herrscht völlig freier Preiswettbe-
werb. Nach den Vorstellungen der Theorie von der selbsttatigen Regulierung 
des Wettbewerbs durch das ausgleichende Element von Angebot und Nach-
frage müss ten sich i n der Rheinschiffahrt geordnete Verhaltnisse heraus-
bilden, die auf langere Sicht den Unternehmern ausser der Substanzerhaltung 
die Verzinsung des investierten Kapitals ermöglichen, wie dies in den übr igen 
Bereichen der Wir tschaf t der Fa l l ist. Dass dieser Zustand in der Rheinschiff-
f ah r t nicht besteht, sondern ein ruinöser Wettbewerb vorherrscht, w i r d von 
keiner Seite bestritten. Trotz einer enormen Arbeitsleistung, wie sie in der 
Produktionsindustrie und auch i n den sonstigen Bereichen der Wir tschaf t 
heute niemand mehr zugemutet werden kann, weisen die Bilanzen der 
Reedereien — soweit diese den Schiffahrtsbetrieb betreffen — hohe Verluste 
aus. Auch von den hollandischen und belgischen Part ikulierschiffern w i r d 
berichtet, dass deren Schiffspark stark übe ra l t e r t sei, was ein Zeichen 
schleichenden Substanzverlustes ist. 
Bereits vor mehr als einem Jahrzehnt haben namhafte Verkehrswissen-
schaftler die schwere Erkrankung des Rheinschiffahrtsmarktes festgestellt. 
I n weiten Kreisen war man aber lange Zeit der Auffassung, dass bestehende 
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Überkapaz i t a t en die Ursache des Übels seien. Da erstmals in den Jahren 
1960 - 1962 infolge reichlichen Güteranfa l les und gleichzeitig niedriger Was-
serstande jahrelang eine kontinuierliche Vollbeschaftigung herrschte und 
dennoch die Gesundung des Rheinschiffahrtsmarktes nicht eintrat, habe ich 
durch Heranziehung empirischen Materials die TJnhaltbarkeit der These, dass 
bei Anpassung der Kapazitat an das Verkehrsvolumen der Preiswettbewerb 
i m Verkehr funktioniere, widerlegen können. Die Vollbeschaftigung in den 
genannten Jahren ist i n Ansehung der in den Geschaftsberichten aller inter
nationalen Reedereien gemachten Aragaben unbestritten. Dasselbe g i l t f ü r 
das in den Jahren 1960 - 1962 absolut unzureichende Frachtenniveau. Die 
Frachten lagen, wie ich nachweisen konnte, i m Durchschnitt 30 - 50% unter 
den Kosten. Auch i m Herbst 1965 war bei monatelanger Vollbeschaftigung 
der Rheinflotte genau dieselbe Erscheinung festzustellen. Hieraus folgert 
logischerweise, dass andere Ursachen f ü r die permanente Erkrankung des 
Rheinschiffahrtsmarktes massgeblich sein müssen . Durch die Vorlage empi
rischen Materials konnte ich den Beweis erbringen, dass der freie Preiswett
bewerb i m Verkehrswesen seltost bei s tündiger Anpassung der Kapazitat an 
das Verkehrsvolumen zum ruinösen Wettbewerb f ü h r t . Die Preise sind i m 
Verkehrswesen also keinesfalls, wie es manche Theoretiker glauben machen 
wollen, ein Spiegel der relativen Knappheiten der Güter bzw. der Dienst-
leistungsangebote. 

Zu gleichen katastrophalen Folgen f ü h r t e auch nach neuesten Berichten 
die vor einigen Jahren in Belgien d u r c h g e f ü h r t e Liberalisierung des Strassen-
gü te rve rkeh r s . Schliesslich ist nicht zu übersehen, dass in dem Sachverstan-
digenbericht der EWG-Kommission vom 11. Dezember 1961 festgestellt 
wurde, dass in den Landern, die i m Strassenverkehr das Festpreissystem nicht 
kennen, „eine A r t Anarchie besteht". 

Die Ursachen f ü r das Versagen der angeblich selbsttatig regulierenden 
Preisautomatik habe ich i n meinen Schriften aus führ l i ch behandelt. Mass
geblich ist die kumulative W i r k u n g der ü b e r a u s honen f ixen Kosten, der 
standigen grossen Unterschiede in dem anfallenden Gütervolumen und der 
star ken Wasserstandsschwankungen des Rheines. 

Nicht zuletzt hat auch die von hollandischer wissenschaftlicher Seite 
herausgestellte fehlende Gewinnmaximierung bei manchen Schiffahrtsbe-
trieben, deren Besitzer aus übergeordne ten Konzerngesichtspunkten ein 
Interesse an nicht kostendeckenden Frachten haben, nachhaltigen Einfluss 
auf das Erstarren der Preise bei steigenden Kosten. Man kann bei 
Analysen der Sachverhalte nicht zu wirklichkeitsnahen Ergebnissen gelan-
gen, wenn man die Aussage und Informat ionskraf t der unbestechlichen prak-
tischen Erfahrung ignoriert. Nicht das Modelldenken der Theorie, sondern 
die Empirie ist letztendlieh massgeblich f ü r die Erkenntnisgewinnung. 

Aufg rund der Untersuchungen des i n den USA regulierten Verkehrswesens 
bin ich zu der ü b e r z e u g u n g gelangt, dass die von den amerikanischen Wis-
senschaftlern und der Legislative vertretene Auffassung, dass sich das Ver
kehrswesen i m Hinblick auf seine strukturellen Eigenarten nicht f ü r die freie 
Wir tschaf t eignet, zur Lösung des Problems, d.h. zu einem geordneten Wett
bewerb g e f ü h r t hat. Kein anderes Ordnungssystem hat auf die Dauer zu so 
positiven Ergebnissen ge füh r t , wie die amerikanische Verkehrspolitik. Ab-
gesehen vom Werkverkehr w i r d der Güter- und Personenverkehr von der dem 
Parlament unmittelbar verantwortlichen Interstate Commerce Commission 
(I.C.C.) überwacht . Jeder Verkehrsunternehmer kann seine Preise nach 
Massgabe seiner Kosten bilden. Die I.C.C. wacht jedoch darüber , dass keine 
Angebote gemacht werden, welche die Substanzerhaltung und die Verzinsung 
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des betriebsnotwendigen Kapitals nicht ermögliohen. Die Unternehmer kön
nen gegen die Entscheidung der I.C.C. bei den ordentlichen Gerichten Ein-
spruch erheben, jedoch sind ihnen die Entscheidungen der höchsten gericht-
lichen Instanz, des Obersten Bundesgerichtshofes, der die Praxis der I.C.C. 
mehrfach bestatigt hat, zur Genüge bekannt. Neben der Preiskontrolle w i r d 
auch eine Kapazitatskontrolle du rchge füh r t . Dennoch haben die Unternehmer 
genügend Spielraum, ihre Fahigkeiten zu entfalten. Das Agens des Wettbe-
werbs bleibt bei dem amerikanischen System in vollem Umfang erhalten. Der 
Konkurrenzkampf ist hart, aber er entartet nicht. Zweck der Regulierung 
ist also, den ruinösen Wettbewerb und damit eine Schwachung des Verkehrs-
wesens zu verhindern. 

Es ist bemerkenswert, dass bei diesem System trotz noch bestehender 
Mangel, deren Beseitigung Prasident Kennedy angestrebt hatte, die Ver-
kehrstrager gesund und leistungsfahig sind. Die privaten Eisenbahnen in 
den USA, die i m Gegensatz zu den Staatsbahnen in Europa alle Steuern 
bezahlen müssen und in gleicher Weise wie die Eisenbahnen in der EWG 
einen sehr verlustbringenden Personennahverkehr betreiben, rufen nicht un-
entwegt nach staatlichen Subventionen, sondern sie halten aus eigener K r a f t 
ihre Betriebsanlagen auf einem hohen Leistungsstand und verteilten in den 
letzten Jahren viele Mill iarden D M Dividende. Vor der Regulierung des 
Verkehrs durch die I.C.C. standen dagegen die Eisenbahnen in den USA vor 
dem Ruin. Die verladende Wir tschaf t kann sich andererseits nicht d a r ü b e r 
beklagen, dass die Verkehrspreise überhöht seien. 
Die negativen Erfahrungen mi t der freien Wir tschaf t i m Verkehr auf den 
Wasser- und Landstrassen in Europa und die guten Erfolge der Regulierung 
des Verkehrs in den USA berechtigen meines Erachtens dazu, in der EWG 
den Weg zu gehen, der in den U|SA mi t E r f o l g beschritten wurde. Die 
Erfahrung ist deshalb eine so gute Lehrmeisterin, weil sie keine Ausreden 
duldet. 
Da die Tarife der Deutschen Bundesbahn trotz enormer Kostensteigerungen 
heute bei den wichtigsten Güte rn auf dem Stand des Jahres 1951 verharren, 
würde bei Anhebung der Tarife der Deutschen Bundesbahn wie auch der 
Frachten der internationalen Rheinschiffahrt auf einen kostendeckenden 
Stand wohl keine nennenswerte Verschiebung i m Verkehrsvolumen der Bene
lux- und der deutschen Nordseehafen eintreten. 

Wilhelm Kirchgasser, Mannheim 
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V E R K E E R E N A U T O M A T I S E R I N G 

„S tu ren is een levensbehoefte, de drang tot sturen, is alle mensen inge
boren . . . " Met deze woorden begint prof. dr. S. T. Bok zijn bekende 
inleidende werk, verschenen in de Aulareeks: „Cybernet ica" , met als explice
rende ondertitel: „Hoe sturen wi j ons leven, ons werk en onze machines?" 
Wie in het huidig tijdsbestek enigszins op de hoogte is van de ontwikkelingen 
in de wetenschap, met name van die welke zich bezig houdt met de cybernetica 
of stuurkunde en haar toepassingen in de techniek, zal zich toch in een voort
durende verwondering gesteld zien tegenover een dynamiek, die een zodanige 
ingreep in de samenleving tot potentie heeft dat haar implicaties ternauwer
nood zi jn te overzien en nog slechts door weinigen, minder of meer gebrekkig, 
worden overzien. 

Evenwel begint langzaam maar zeker, als het ware onstuitbaar, de cyber
netica expliciet ons leven binnen te dringen in de vorm van de technische 
gestalte, die wezenlijk aan haar is verbonden, namelijk de computer. W i j zien 
de computer in de stuurkunde reeds op vele wijzen toegepast in diverse sec
toren van het economisch leven. We noemen slechts de automatisering van 
verschillende bank- en verzekeringsbedrijven; wie kent niet de nieuwste 
ontwikkelingen bij de Nederlandse Postcheque en Girodienst; de toepassingen 
van computers in enkele ziekenfondsen in ons land en reeds langere t i j d de 
procesbesturingen bi j olieraffinaderijen, hoogovens en staalbedrijven? Een 
art ikel i n „Het Financieele Dagblad" over de groei van het aantal computers 
in Nederland geeft ruimer informatie (speciale editie 17 december 1965). 
Ook op wetenschappelijk gebied is het gebruik van de computer, voornamelijk 
nog bi j de exacte vakken, een verschijnsel dat als gegeven wordt aanvaard en 
dat vaak via mathematische centra zich aanbiedt aan de steller van vele 
soorten problemen. Het is zeker niet verwonderlijk dat men reeds spoedig 
na het min of meer bekend worden van de mogelijkheden die de computer 
biedt, zich i n kringen van de verkeers-research ging bezinnen of deze ont
wikkel ing in de techniek van toepassing zou kunnen zijn op daar geldende 
specifieke problemen. Het resultaat was dan ook een intensieve studie en in 
vele gevallen waar de computer reeds werd gebruikt bi j de simulatie van 
het verkeer werd naar mogelijkheden gezocht de computer zélf i n te schake
len bi j het proces van de verkeerscontrole. Dat dit een revolutionaire evolutie 
was in de gangbare aanpak van de verkeerscontrole behoeft weinig uit leg en 
de ui twerking van de „compute r controlled traffic"-approach' gaf ru im
schoots stof tot optimisme, wat science-fiction-stimulerend werkte, maar zéker 
haar grond hiertoe niet volledig miste. Het hedendaagse verkeer, met zijn 
angstwekkende dodencijfers, met zi jn ruimteli jke problemen, met zi jn urgentie 
op regeringsprograms, rechtvaardigt een intensieve research naar mogelijke 
verbeteringen in regelingstechnieken zoals die nü zijn. Overwegingen als 
„ l inks-voorrang" zi jn hieraan niet vreemd en het steeds groter wordende 
autopark noopt tot maatregelen. Een niet nader in ogenschouw nemen van 
nieuwe middelen zou men derhalve als onjuist moeten aanmerken. 

I n Nederland is men met initiatieven, wa t verkeerscontrole met behulp van 
de computer betreft, niet achtergebleven. Als een voorloper mogen we de 
„electronische verkeersagent op de Vondellaan" in Alkmaar beschouwen. 
Dat er op dit gebied intensieve studies gaande zijn b l i jk t wel ui t vele pers
reacties op verstrekte mededelingen omtrent vorderingen. 

I n november 1963 meldde men de plannen voor een op te zetten computer
centrum in het kader van het STAC-project in Rotterdam. D i t centrum zou 
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ten dienste staan van de scheeps- en transportadministratie in de haven. Met 
eventueel resterende computertijd hoopte men te kunnen komen tot een 
regeling van de verkeerslichten in de gehele stad. Latere problemen om het 
gehele STAC-project hullen dit init iat ief i n een nevel. Wel is er tenslotte een 
verkeerssysteem ui t voortgekomen dat aanpasbaar zal zijn aan een eventueel 
centraal gedirigeerd controlesysteem. I n januari 1966 bericht de pers dan de 
voornemens tot de automatisering van het Maastunnel-verkeer in Rotterdam 
met inschakeling van een kleine computer en televisiemonitors. 

Omstreeks november 1964 wordt melding gemaakt dat Enschede als eerste 
in heel Nederland computer-stoplichten zal gebruiken voor vi jf-kruispunten 
in het kader van een „groene-golf systeem". 

De Velsertunnel zal ook worden gecontroleerd met o.a. TV-camera's en 
een computer. 

I n maart 1965 geeft Arnhem bl i jk van plannen in de r icht ing van computer
verkeerscontrole. 

De verkeerstentoonstelling in München in 1965, waar onder andere een 
project werd getoond dat binnen zeer korte t i j d zal functioneren, deed zijn 
invloed ook over de Nederlandse grenzen gelden. Utrechtse bladen meldden 
naar aanleiding van het bezoek van haar burgemeester aan de expositie 
belangstelling voor verkeersautomatisering. 

Zelfs werd in Eindhoven de uitvoering van plannen voor een TV-circui t 
voor verkeer, die in een zeer vergevorderd stadium waren, uitgesteld, daar 
men vreesde dat dit systeem te snel verouderd zou zijn in het l icht van de 
nieuwe mogelijkheden. 

I n Elseviers Weekblad van 26 jun i 1965 wordt aan de mogelijkheden ge
dacht van oplossing van de verkeersproblemen in de Amsterdamse binnenstad 
via de nieuwste systemen. Een Eindhovense hoogleraar is met de ontwikkeling 
van een computer-verkeerslicht al zover gevorderd dat een computer in be
stelling is. Ter aanvulling dient nog te worden vermeld dat men begin 1964 
in Brussel reeds experimenteerde met één kruispunt. Een prakti jkgeval dus 
dicht bij onze grenzen. 

Na deze proeve van een overzicht van de ontwikkelingen in de verkeers
controle, voor zoverre deze gebruik maakt van computers, is een iets nadere 
beschouwing van de verkeerssystemen zélf (op grond van de literatuur op 
dit gebied) zeker relevant en in vele gevallen het volgen van een fascinerende 
evolutie. 

De verkeerscontrole met behulp van verkeerslichten (groen-oranje-rood) 
geeft de mogelijkheden tot een grote mate van f lexibi l i te i t in wijze van mani
pulatie. Men kan bijvoorbeeld effecten oproepen u i t : 

wijziging van de cyclustijd (de tijdsduur van de groene, rode of oranje
periode veranderen) 

wijz iging van de totaalt i jd van de cyclus 
gebruik maken van de variabili teit in de coördinat ie van het verkeerslicht 

met andere signalen. 

Verder is een onderscheidingsmogelijkheid in de wijze van gebruik van de 
signalen aanwezig: 

fixed-time control (gebruik van de controle apparatuur zodanig dat de 
signalen onafhankelijk zijn van de verkeersbeweging) 

manual control (handbediening) 
remote control (afstandbediening; vanuit een centrale) 
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Ter illustratie van de mogelijkheden die men heeft om i n de verkeersstroom 
in te grijpen, volgen een aantal manieren waarop de computer bi j de controle 
wordt gebruikt. 

1) Methode van de Fixed Progression 

d.w.z. de verkeerscontrole via het simuleren van de werking van „gesynchro
niseerd getime-de" verkeerslichten. Deze methode laat de verkeersstroom 
haar normale snelheid behouden, zodat een minimum oponthoud wordt 
ondervonden bij het passeren van een serie signalen. 

2) Methode van de Volume Density 

Aan het begin van een cyclus wordt een vastgestelde groene golf gelegd, 
die in verhouding is met het aantal voertuigen dat nadert gedurende de 
voorafgaande rode fase, welke alle wachtende voertuigen i n staat stelt het 
signaal te ontruimen. B i j het verlopen van de vastgestelde t i jd wordt de 
groene golf slechts gehandhaafd voor de duur van een tijdsperiode, die is 
bepaald door de omvang van het aantal voertuigen dat het stoplicht nadert. 
Is die omvang groter dan het aantal wachtenden voor rood dan zal de groene 
golf proportioneel worden gehandhaafd. 

3) Variable Progression Method 

De computer berekent de gemiddelde toevloed van verkeer over een drempel 
(of netwerk) uit elk van de twee tegengestelde richtingen, bijvoorbeeld i n -
reizend of uitreizend verkeer. Willekeurige bevoordeling van een van beide 
of van gemiddelde verkeersstroom via signaalmanipulatie is mogelijk. 

4) Traffic Response Type 1 

Locale controle zonder coördinat ie tussen kruisingen. Het totaal aantal secon
den oponthoud van het wachtende verkeer wordt afgewogen tegen het 
volume van het verkeer dat het groene stoplicht nadert. Eventuele vervroe
ging van „groen" is afhankeli jk van de lengte der r i j wachtenden in de k r u i 
sende straat. 

5) Traffic Response Type 2 

Gecoördineerde controle van een verkeersader of netwerk. Een gemeenschap
pelijke cyclus voor alle kruisingen wordt vastgesteld, gebaseerd op het maxi
mum gemiddeld volume vanuit elke r icht ing. Snelheid van reactie van de 
verandering in de cycluslengte op de volumeverandering is geheel variabel. 

I n het algemeen is het misschien zinvol, met betrekking tot de functie van 
het verkeerslicht i n het verkeer, te onderscheiden: 
a. controle, waarbij het verkeer zich aanpast aan het verkeerslicht (signaal-
adaptieve controle) 
b. controle, waarbij het verkeerslicht zich aanpast aan de verkeersstroom 
(verkeersadaptieve controle). 

I n de Verenigde Staten en Canada is men reeds geruime t i j d bezig met 
experimenten om de computer actief bij de controle te betrekken. Sedert 
1952 is i n Denver reeds een analoge computer gekoppeld aan verkeerslichten. 
I n 1958 kwam ook in Baltimore een analoog systeem, t e rwi j l verder San Jose, 
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Los Angeles, Houston, Washington D.C. en Philadelphia actieve pogingen in 
het werk stelden, zij het niet a l t i jd met het gewenste resultaat. De Amer i 
kaanse federale regering stimuleert pogingen door het verstrekken van sub
sidies, soms tot 75%, wanneer het de zgn. highway-projecten betreft. Bestu
dering van de effecten van de controle der toevloed, in het spitsuur, van voer
tuigen naar een reeds verstopte snelweg, de Eisenhower Expressway i n Chi
cago, leidde reeds tot enkele belangrijke conclusies, namelijk: 

1. stoplichten, gecontroleerd door de computer, op highwayaansluitingen, ver
hogen de snelheid en verminderen opstoppingen. 

2. ca. 65 k m per uur in plaats van ca. 90 k m per uur is de meest eff ic iënte 
snelheid gedurende de spitsuren. 

Zeer recent is het plan om ook in New York een computercontrolesysteem 
uit te werken. Intussen is dit project, dat ook tunnelcontrole omvat, i n een 
vergevorderd stadium. Men heeft ongeveer 2700 kruisingen op het oog, ter
w i j l i n de zomer van 1966 de installatie van een Univac 413 digitale computer 
is gepland. 

I n Europa is het Londen, dat met zi jn als zeer modern beschouwde systeem 
in het zuidwestelijk stadsdeel gaat opereren nadat de eerste proefnemingen 
zijn geslaagd. 

I n Duitsland is reeds een controlesysteem in werking in Berl i jn, t e rwi j l 
naast het reeds genoemde München ook diverse andere steden zich met de 
nieuwe mogelijkheden bezighouden. Manipulatie met verkeerstekens (borden) 
zou men kunnen beschouwen als een novum, naast de verkeerslichttechnieken. 
Volgens A. Ranabauer en E. Abel is het sys teem-München opgezet als een 
voorloper van een volautomatisch verkeersproces (Siemens Zeitschrift jun i 
1965) (Vergelijk Torontosysteem). 

Afgaande op wat de li teratuur ons biedt zou een revolutionair en toonaan
gevend systeem dat van de Canadese stad Toronto zijn. Zo zijn ook de na
volgende gegevens bekend ui t de schaarse bronnen. 

Het Torontosysteem zou voortgekomen zijn uit de directe noodzaak om op 
korte termijn een oplossing te vinden voor de problemen ontstaan door een 
zich excessief uitbreidend autopark. Men zag zich genoodzaakt een keuze 
te maken ui t alternatieven: afbraak van gebouwen ten einde wegen te kun
nen verbreden en uitbreiden, of anderzijds een oplossing vinden via een ingreep 
in de gehanteerde verkeerscontrolemethoden. 

Een mogelijkheid werd geboden via een systeem, uitgedacht door een par t i 
culiere instelling op het gebied van research in het cybernetisch vlak, opge
zet door recent werkeloos geworden medewerkers van een „universi ty com
puter-center". Men zag een uitweg met hun systeem de hoge kosten van 
afbraak etc. te vermijden en de gemeenten Toronto (samenstel van ca. 14 ge
meenten) besloot de gelegenheid te bieden het systeem te proberen. De pilot-
test had een opmerkelijk goed resultaat. Men kwam overeen deze wijze van 
verkeerscontrole, die plaats vond vanuit een computercentrale in het stadhuis, 
ui t te breiden en zo te komen tot een uiteindelijke controle van het gehele 
verkeerslichtenarsenaal. 

Het opmerkelijke in dit systeem zou zijn de schier oneindige f lexibi l i te i t . 
Men kan van het ene controlesysteem overgaan op een ander zonder de 
equipage te veranderen. D i t is mogelijk door een communicatiestelsel van 
telefoonlijnen, die overschakeling op afstand kan bewerkstelligen. Informatie-
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materiaal over elke verkeerssituatie kan worden opgeslagen in het geheugen 
van de computer en onschatbare gegevens zi jn zo verkrijgbaar voor verder 
onderzoek. 

Wisseling van programma in de computer leidt tot het gewenste resultaat; 
de computer maakt zelf zi jn keuze ui t zgn. sub-routines, die het beste bij 
de actuele verkeerssituatie passen. 

De controle geschiedt met behulp van monitors en variatie in afstands- of 
handbediening bij onvoorziene omstandigheden is mogelijk via ^modification 
units". 

Het interessante in het systeem is dat het gehele te controleren gebied, 
als een communicerend vat, een flexibel zichzelf besturend terr i toir is ge
worden (vergelijk T r a f f i c Response type 2), waarbij de verkeerslichten zich 
aanpassen aan het verkeer, volgens normen die door het programma aan de 
computer zi jn verstrekt. 

Alle wegen in het te controleren gebied zijn in de nabijheid van het verkeers
licht voorzien van „traffic-detectors". Deze instrumenten geven onderbroken 
reeksen impulsen door aan de computer. De frequentie van de onderbreking 
geeft een beeld van verkeersdichtheid. 

De computer berekent de omvang van het verkeer vóór de streep bij het 
stoplicht voor elke kruising apart, past haar norm toe en geeft opdrachten 
aan de verkeerslichten. Ze controleert bovendien de uitvoering ervan. D i t 
alles gebeurt i n ca. 2 seconden en wordt elke 2 seconden herhaald. De nor
men die in de computer worden „ges top t" (input) vormen een soort „hoofd
controleprogramma" dat uiteenvalt i n diverse sub-routines, d.i. routines, 
die op bepaalde verkeerssituaties van toepassing zijn. Een routine treedt 
bijvoorbeeld i n werking als een bepaalde hoeveelheid verkeer voor de rode 
stoplichten staat. Ze kan i n zekere zin discriminerend zi jn opgesteld, bijvoor
beeld: uitreizend verkeer bevoordelen (vergelijk de Variable Progression Met
hod). De voordelen van het hierboven geschetste systeem zijn vele. 

Genoemd worden: 

f lexibi l i te i t 

lage kosten bij overgang op een andere controlemethode. 

mogelijkheden tot doelgerichte controle bij bijzondere omstandigheden: evacu
atie, brand, wegomleggingen, ziekenauto's e.d. 

inschakeling bi j verkeersonderzoek. 

eventueel resterende computertijd (naar schatting 1/10) voor andere doel
einden bruikbaar. 

De kosten van aanschaffing voor de Municipali ty of Toronto bedroegen 
$ 3.768.000, te rwi j l de jaarlijkse kosten voor onderhoud, etc. $ 297.000 bedra
gen. (Hewton) 

De huidige stand van zaken in Toronto is wat vaag. Tot nu toe zijn slechts 
300 in plaats van de geplande 500 verkeerslichten geautomatiseerd. Toch 
hoopt men in 1967, 700 signalen in het project te integreren. Blijkens een 
ar t ikel i n Business Week van november 1965 zouden de moeilijkheden vooral 
op het politieke vlak liggen: 

drie wisselingen van stadsbestuur, waardoor drie maal een nieuwe kosten-
verantwoording moest worden overgelegd; 
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kwaliteitsfouten in het materieel, door de toewijzing aan de laagste inschrij
vers. D i t laatste was het gevolg van het fe i t dat publieke gelden met het 
project gemoeid zi jn. 

Ook de moeilijkheden in Philadelphia zouden in het politieke gebied liggen. 

I n hoeverre de opzet van het Toronto-project wetenschappelijke nevenef
fecten zou kunnen hebben b l i jk t u i t een ar t ikel i n Canadian Business van 
december 1962, waar in het kader van de bruikbaarheid van de mathematica 
in de prakt i jk , wordt ingegaan op de modernisering van het verkeer in To
ronto. Di t project zou een onderdeel van een wijderlopend project zijn, name
l i j k het middel voor het opstellen van een „Tra f f i c Prediction Model 1980". 
D i t project was tevens aanleiding tot het ontstaan van de Tra f f i c Research 
Corporation, een specialistisch onderdeel van het KCS Ltd. , dat een zeer 
belangrijk aandeel had in het Toronto project. 

Het doel van het 1980-project is onder andere een vervoersprognose te 
maken. Hiertoe dienen de reispatronen van de toekomstige bevolking van de 
city te worden vastgesteld met behulp van de computer, t e rwi j l men tevens 
moet determineren in hoeverre het openbaar vervoer-netwerk aan de behoefte 
zal voldoen. Ook zal men inlichtingen moeten verschaffen over de effecten 
die toevoeging van de openbaar-vervoerfaciliteiten zullen hebben op de rest 
van het verkeer. „Vastges te ld is, dat 30 a 40% van de bevolking in een 
bepaalde omgeving haar reisgewoonten zal veranderen als gevolg van een 
belangrijke nieuwe transportvergemakkelijking." (dr. H . von Cube, vice-pres. 
KCS Ltd.) Onderzoekingen leidden in dit verband reeds in 1962 tot verschil
lende conclusies, namelijk: 

l e dat het betrokken publiek uitzonderlijk gevoelig is voor elke verhoging van 
het parkeergeldentarief. 

2e dat de snelheid en efficiency van het openbaar vervoer op de tweede plaats 
komt in volgorde van belangrijkheid. 

Manipulatie met parkeertarieven zou dus van invloed kunnen zijn op het 
vlottere verloop van de verkeersstroom in Toronto. 

Interessante vragen zijn via het Toronto-systeem mogelijk te beantwoorden 
zoals: 

welk effect heeft de toevoer van voertuigen tot bepaalde wegen op de ver
keersstroom ? 

wat is het gevolg van verschillende verdelingen i n de roulatiesnelheid op de 
verkeersstroom ? (roulatiesnelheid: snelheid waarmee het verkeer een bepaald 
wegenpatroon doorloopt) 

welke gevolgen hebben de verschillende afstanden tussen opritten in snelwegen 
op de verkeersstroom ? 

wat is het effect op de verkeersstroom van var ië rende hoeveelheden commer
ciële voertuigen ? 

Beantwoording van zulke en vele andere vragen zou het proces kunnen ver
snellen, om namelijk van automatisering van de verkeerslichten via het stelsel 
van interne waarschuwingsapparatuur in het voertuig, te komen tot een 
integraal geautomatiseerde auto met „s tand-by"-service van de automobilist, 
zoals die reeds voor de highways werd voorgesteld door RECA-General Mo-
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tors, en waarmee druk wordt geëxper imenteerd i n de USA, echter dan ook 
in het uiterst moeilijke complex van kruisingen, bochten, rotondes en i n de 
binnensteden toepasbaar. Misschien staat realisatie dichter binnen ons be
reik dan we zelfs wel vermoeden. 

De werkelijkheid stelt ons evenwel voor een directe oplossing van de pro
blemen, waarvoor het hedendaags verkeer zich gesteld ziet. Ba r r i è re s z i jn 
de eisen van veiligheid, optimaal rendement en f inanciële realiseerbaarheid 
van de controlesystemen. Soms strandt men op het laatste! Bovendien ziet 
men van deskundige zijde geen oplossing i n de eff ic iënte verkeerscontrole 
alléén. Deze zal gekoppeld moeten zijn aan parkeercontrole en/of verbetering 
van het openbaar vervoer. Gevaar voor een verleggen van evenwichten, van 
het privaat naar het publiek vervoer, is zonder genoemde koppeling niet denk
beeldig. Politieke factoren zi jn een ba r r i è r e die onneembaar kan zijn. Contro
versen u i t budgetoverschrijding en kinderziekten in het systeem kunnen ge
hele projecten doen mislukken, t e rwi j l planning op lange termijn onmogelijk 
wordt gemaakt. Een onafwendbaar ongunstig neveneffect van het democra
tisch stelsel? Misschien! Daar waar men een duidelijke doelstelling voor ogen 
heeft zou een nevengevolg als genoemd afwezig moeten zi jn en is een samen
bundeling van krachten tot bereiking van het doel, opheffing van het ver
keersprobleem, niet onmogelijk en zelfs hoogst gewenst! 

C. J. Blankenburgh 

(Medewerker Stichting Studiecentrum voor Administratieve Automatisering, 
Amsterdam afd. Bibliotheek en Documentatie). 
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C U R S U S E U R O P E S E V E R V O E R S I N T E G R A T I E 

Door de Universiteit van Tr iës t wordt van 22 augustus - 9 september 1966 
voor de zevende achtereenvolgende maal een internationale cursus over het 
vervoer in de europese integratie georganiseerd. Deze cursus is gewijd aan de 
problemen van het vervoerbeleid na afloop van de beide eerste fasen van de 
overgangsperiode van de gemeenschappelijke markt . I n tegenstelling tot 
andere jaren zullen thans alle vervoertakken in de beschouwingen worden 
betrokken. De inleidingen worden gehouden door deskundigen uit het bedrijfs
leven en van de Europese Gemeenschappen. Thans is reeds bekend, dat 
dhr. Schaus, dhr. P. Rho, dr. W. Stabenow en dr. R. Beine hun medewerking 
zullen verlenen. 

Voorwaarde tot deelname is een afgesloten universitaire opleiding of een 
gelijkwaardige beroepservaring. De totale kosten van de cursus bedragen 
L i t . 60.000, waar in onderbrenging met volledige verzorging i n het studenten
hotel van de Universiteit van Tr iës t is begrepen. B i j deelname voor kortere 
t i j d wordt L i t . 20.000 berekend voor inschrijvings- en cursuskosten en L i t . 
2.000 per dag voor verzorging en onderdak. 

Aanmeldingen kunnen geschieden bij dr. E.Hackemann, 6 F rank fu r t am 
Main 34, Mainzer Landstrasse 78. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden bi j mej . drs. Mar jor ie Mos, 
Inst i tuut voor verkeers- en vervoerseconomie, Herengracht 483, Amsterdam. 
Tel. 65149 en 226197. 
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M E D E D E L I N G E N V A N H E T I N S T I T U U T 

H E T I N T E R L O K A L E P E R S O N E N A U T O V E R K E E R I N N E D E R L A N D 

Dr. J. W. H . Geerlings 

Op 13 mei 1966 is Dr . J. W. H . Geerlings aan de Universiteit van Amster
dam tot doctor in de economische wetenschappen gepromoveerd op een proef
schr i f t getiteld „Het interlokale personenautoverkeer i n Nederland". Van dit 
proefschrif t is thans bij het Inst i tuut een handelseditie verschenen. 

De heer Geerlings onderzoekt in zi jn proefschrift de gemiddelde bezetting 
van personenauto's, legt verband tussen deze gemiddelde bezetting en de ver
keersintensiteit en ontwikkel t ten slotte een theorie over de toerekening van 
de kosten van de weg aan de weggebruikers. 

I n de theorie van de heer Geerlings over de toerekening van de kosten van 
de weg staat de verkeersintensiteit centraal. Deze wordt dan ook uitvoerig 
geanalyseerd; met name geldt dit voor de variatie in de t i j d . De voor deze ana
lyse benodigde gegevens zijn ten dele nieuw en speciaal voor dit onderzoek 
door middel van steekproeven verzameld. 

Ten aanzien van de toerekening van de kosten van de weg meent de heer 
Geerlings dat deze veel gedifferentieerder zou dienen te z i jn dan bij het hui
dige belastingstelsel het geval is. H i j bepleit differentiatie naar afgelegde af
stand, naar het t i jdstip waarop en het gebied waar in van de weg gebruik 
wordt gemaakt en ten slotte naar het gewicht van het voertuig. Daarbij 
wordt ook aangegeven op welke praktisch uitvoerbare wijze deze differentia
tie zou kunnen worden verwezenlijkt. Zo wordt o.m. de gedachte geopperd de 
motorrijtuigenbelasting op regionale basis te d i f fe ren t ië ren ; voorts wordt de 
instelling van dure vergunningen om aan het verkeer tijdens de piekuren te 
mogen deelnemen genoemd. 

D E P O S I T I E V A N D E R A N D S T A D I N E E N N A A R E E N H E I D 
G R O E I E N D W E S T - E U R O P A 

I r . G. C. Lange 

Op woensdag 2 maart 1966 werd i n het kader van de lunchbijeenkomsten 
een lezing gehouden door I r . G. C. Lange, Directeur Provinciale Planologische 
Dienst voor Zuid-Holland te 's-Gravenhage, over het onderwerp: De positie 
van de Randstad i n een naar eenheid groeiend West-Europa. Door gebruik 
van een groot aantal kaarten wis t de spreker de lezing een aanschouwelijk 
karakter te geven. 

Eerst schetste hij de demografische ontwikkeling van de randstad i n de 
laatste eeuw, daarbij uitmondend i n een prognose voor het jaar 1980." Dat is 
over 13 jaar en 10 maanden", stelde spreker pregnant vast. 

De groei van de randstad moet gezien worden tegen de achtergrond van 
de ontwikkelingen in West Europa. Als voorbeeld daarvan noemde hi j de 
eenwording van Duitsland, tijdens Bismarck, die in Nederland tot de aanleg 
van de Nieuwe Waterweg heeft geleid. Een ontplooiing, die door de ontwikke
lingen in Nederland zelf eerder reeds versterkt was. 

159 



De in beginsel C-vormige opbouw van de randstad open te houden in het 
centrum moet als een van de taken van de planologie worden gezien. Daar
om is een uitbreiding van Amsterdam naar de zijde van het IJsselmeer en van 
Rotterdam naar het zuiden, ook met het oog op de recreatieve voorzieningen, 
noodzakelijk. 

I n dit verband ging spreker kor t i n op de oorspronkelijke opzet tot het 
droogleggen van het IJsselmeer, het plan Lely. Tot de punten in het plan 
Lely, die ons thans bij de uitbreiding van Amsterdam naar het noorden par
ten spelen, behoort de volgorde van aanleg van de polders. Stellig zou men 
indien destijds deze mate van uitbreiding was voorzien niet begonnen zi jn met 
de Noord-Oost Polder, maar juist met de Zuid-West Polder. 

Wat de openlegging naar het zuiden van Rotterdam betreft, is met de aan
leg van de Deltawerken een ontwikkeling in gang gezet, welke maakt, dat i n 
de oorspronkelijke opzet tot uitleg van Rotterdam rekening moet worden ge
houden met deze verderstrekkende plannen. 

Voor de uitbreiding is de keuze op Hellevoetsluis gevallen. Een Benelux 
spoorlijn zou langs deze plaats kunnen worden aangelegd. Spreker zag een 
dergelijke spoorlijn als een vereiste, om de randstad te vri jwaren voor een iso
lement, dat anders — tegen de achtergrond van de overige ontwikkelingen in 
West Europa —• zou kunnen ontstaan. A a n de Engels-Franse plannen tot on
dertunneling van het Nauw van Calais besteedde hij i n dit verband de nodige 
aandacht. Thans is Rotterdam een knooppunt van verkeersverbindingen. I n de 
toekomst, wanneer railvervoer onder het kanaal tot stand is gebracht, zal 
stellig gerekend moeten worden met het feit , dat t a l van goederen niet meer 
via de Rotterdamse havens zullen gaan. A a n de andere kant zal Rotterdam 
met de Ruhr als achterland belangrijke stimulansen blijven behouden. Spreker 
illustreerde dit punt met enkele grafieken. I n dit verband dient ook te worden 
gewezen op de betekenis van de grote infrastructuurwerken Rijn-Donau- en 
Rijn-Rhóne^verbinding. De eerste zal een directe verbinding geven met Tur
kije, die de weg te water aanzienlijk bekort. 

Voor Antwerpen zal de ondertunneling van het kanaal een positieverbete
r ing betekenen. Spreker toonde aan, dat het daarom noodzakelijk is de voor
waarden te scheppen waaronder Rotterdam, ook wat het wegvervoer betreft, 
de huidige positie kan behouden. Spreker pleitte voor een directe wegaanleg 
van Rotterdam naar de Ruhr. H i j stelde de positie van Rotterdam i n deze on
der het gezichtspunt van de schiereilandtheorie. 

Onder de schiereilandtheorie valt te verstaan de tendens tot achterblijven 
van gebieden, die buiten de grote verkeersstroom gelegen zijn. Nederlands 
noordelijke provinciën en het buiten de Vogelfluglinie gelegen deel van De
nemarken zi jn daarvan voorbeelden. De Vogelfluglinie is de weg, welke 
Scandinavië met West-Europa verbindt. Deze weg, welke bij een eventuele 
ondertunneling van het kanaal aan betekenis gaat winnen, voert door Noord-
Brabant, d.w.z. buiten Holland om. Het doortrekken van de Vogelfluglinie via 
de IJsselmeerpolders en via de Delta naar Antwerpen is een project dat voor 
Holland de handhaving van de huidige open positie en voor Zeeland het door
breken van het „schierei land" karakter zou kunnen betekenen. 

T.a.v. Zeeland geldt namelijk ook wat boven is opgemerkt met betrekking 
tot de noordelijke provinciën en Denemarken. De spoor- en wegverbindingen 
met Brabant hebben hier tot een schiereiland positie geleid, welke alleen is 
op te heffen door Zeeland een directe verbindingsweg te geven. Een brug over 
of een tunnel onder de Westerschelde zou van die verbindingsweg het natuur
l i jk sluitstuk zijn. 
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C U R S U S „VERVOERSWEZEN" 

Ieder jaar start omstreeks september het Nederlands Vervoerswetenschap
pelijk Ins t i tuut met een 2-jarige schriftelijke cursus „Vervoerswezen". Deze 
cursus is bedoeld voor hen, werkzaam in vervoer- en expeditiebedrijven, bij 
reisbureaus en bij expeditieafdelingen van grote ondernemingen, die buiten 
de dagelijkse prak t i jk om weinig mogelijkheid hebben hun kennis en inzicht 
omtrent het vervoerswezen te vergroten en te verdiepen. 

De cursus omvat de volgende vakken: 
eerste studiejaar: 
economie 
vervoerseconomie 
burgerli jk- en handelsrecht 
vervoerswetgeving 
rij t i jdenwet en -besluit 
verkeersgeografie 
statistiek 

twee studiejaar: 
bedrijfseconomie 
vervoerseconomie 
Europese integratie-vraagstukken 
interne organisatie 
verladersvraagstukken 
personen- resp. goederenvervoer 

Als vooropleiding is een middelbare schoolopleiding wel gewenst te achten. 
Aan de cursus is een diploma verbonden. B i j vele vervoerbedrijven wordt aan 
het bezit van dit diploma grote waarde gehecht; zulks is gebleken u i t een 
gehouden enquête. 

De mogelijkheid om de cursus als „ toehoorder" te volgen, is eveneens open
gelaten. 

Om aan de bezwaren van het geïsoleerd studeren verbonden aan een schrif
telijke cursus tegemoet te komen, wordt tweemaal per cursusjaar een studie
dag georganiseerd, waarbij cursist en docent van gedachten kunnen wisselen 
over de behandelde stof. Tevens wordt aan een der studiedagen een ex
cursie verbonden om de theorie te toetsen aan de prakt i jk . D i t jaar werd b.v. 
een zeer geslaagd bezoek gebracht aan het Export-Groupage Centrum in 
Acht van Philips Gloeilampenfabriek N.V. 

Een prospectus van deze cursus kan worden aangevraagd bij het Nederlands 
Vervoerswetenschappelijk Insti tuut, Koningin Emmaplein 6 te Rotterdam. 

161 



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

E E N O N D E R Z O E K N A A R D E S T R U C T U U R V A N H E T H U U R A U T O -
E N T A X I V E R V O E R 

Bovengenoemde publikatie van het Economisch Bureau voor het Weg- en 
Watervervoer bevat de uitkomsten van een onderzoek naar de structuur van 
het H.T.-vervoer. 

De bedoeling van het onderzoek was gegevens te verkrijgen omtrent de aard 
van de bedrijven die dit vervoer verrichten, zoals de bedrijfsgrootte, de sa
menstelling van het wagenpark en de totale bedrijfsaktiviteiten. Daarnaast 
is getracht een inzicht te verkrijgen in de verschillen naar aard van de H.T.-
bedrijven tussen de verschillende gewesten onderling en tussen de grote ste
den, middelgrote steden, kleine steden en het platteland. 

Het onderzoek kon worden uitgevoerd dank zij het door de Rijksverkeers
inspecties beschikbaar gestelde adressenmateriaal, waardoor het betrekking 
kon hebben op het Nederlandse H.T.-vervoer als geheel. 

Formeel bestaat onderscheid tussen het huurautovervoer en het taxiver
voer. Huurautovervoer vindt plaats met personenauto's welke door de passa
gier — meest telefonisch — worden opgeroepen vanuit hun garage. I n het 
taxivervoer komt het contact met de passagier tot stand deels via de stand
plaatsen en deels door het opnemen van passagiers die daartoe op straat de 
wens te kennen geven. Het contact via de standplaats kan op twee manieren 
worden gelegd, namelijk rechtstreeks dan wel via de bemiddeling van een 
taxi-telefooncentrale. 

Voor het verwerven van inzicht in het beroepsmatige vervoer van personen 
met personenauto's is het onderscheid tussen huurautovervoer en taxivervoer 
echter zo subtiel, dat geen bezwaar kan bestaan tegen het als één geheel be
schouwen van beide typen vervoer. I n het rapport zijn dan ook het huurauto-
en taxivervoer tezamen geanalyseerd. 

Belangwekkend is de opmerking in het rapport dat het huurauto- en taxi 
vervoer een vorm van openbaar vervoer is. D i t realiseert men zich over het 
algemeen nog weinig. Het H.T.-vervoer w i j k t i n zoverre af van de overige 
vormen van openbaar vervoer, dat het kan voldoen aan de specifieke ver-
voerverlangens van de individuele reiziger, immers, het is niet gebonden aan 
vaste trajecten of vaste tijdstippen. Door zi jn grote f lexibi l i te i t vormt het 
H.T.-vervoer een belangrijk complement op het overige openbaar vervoer. 

I n Nederland waren per oktober 1964 in totaal rond 3.900 bedrijven geheel 
of gedeeltelijk in het huurauto- en taxivervoer werkzaam. Deze bedrijven ex
ploiteerden samen ru im 20.000 voertuigen, waarvan ru im 12.500 personen
auto's en r u i m 1.500 kleine bussen. I n het H.T.-vervoer gebruikten zij res
pectievelijk rond 8.600 personenauto's en rond 630 busjes met maximaal 9 zi t
plaatsen. Samen dus r u i m 9.200 voertuigen. 

Van de Nederlandse H.T.-bedrijven is 37% gevestigd in de provincies 
Noordholland, Zuidholland en Utrecht, 28% in de provincies Zeeland, Noord
brabant en Limburg, 2 1 % in de provincies Gelderland en Overijssel, en 14% 
in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. 

U i t een vergelijking van deze spreiding met de spreiding van de bevolking 
over de genoemde gewesten, b l i jk t dat het aantal bedrijven in het westen van 
het land in vergeli jking met het daar gevestigde deel van de bevolking be-
trekkel i i jk gering is. De spreiding van het aantal personenauto's betrokken 
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bij het H.T.-vervoer over de gewesten vertoont evenwel een aanzienlijk 
grotere mate van aansluiting bij de spreiding van de bevolking. De oorzaak 
hiervan is gelegen in verschillen in bedrijfsstructuur; de bedrijven in de 
overige gewesten zijn over het algemeen meer gemengd en het aantal per
sonenauto's per bedrijf is daar kleiner dan in het westen. 

Met betrekking tot de samenstelling van het totale wagenpark b l i jk t dat 
gemiddeld over het gehele land 70% van het wagenpark van de H.T.-bedrijven 
bestaat ui t personenauto's en busjes met maximaal 9 zitplaatsen. (Het aan
deel van de personenauto's alleen bedraagt r u i m 60%). Het resterende deel 
van het wagenpark bestaat voornamelijk ui t autobussen en vrachtauto's, 
welke tezamen 23% van het wagenpark uitmaken. Het val t op dat in het 
westen van het land het aandeel van de personenauto's in het wagenpark 
ca. 15% hoger l ig t dan gemiddeld in de overige gewesten. 

Van de aanwezige personenauto's in de H.T.-bedrijven b l i jk t landelijk gezien 
ca. 68% te worden gebruikt voor H.T.-vervoer. De percentages voor de 
afzonderlijke gewesten wijken hiervan niet sterk af. 

Van de overige doeleinden waarvoor de personenauto's in deze bedrijven 
worden gebruikt kunnen als voornaamste worden genoemd het rouw- en 
trouwvervoer (gemiddeld 36% van de personenauto's), verhuur zonder 
chauffeur (gemiddeld 25% van de personenauto's) en het rij-onderricht (ge
middeld 6% van de personenauto's). Ten aanzien van het rouw- en trouw
vervoer val t op dat het gebruik van de aanwezige personenauto's voor deze 
activiteit i n de gewesten noord en oost aanzienlijk belangrijker is dan in de 
gewesten zuid en west. 

U i t het onderzoek is gebleken dat ook de gemeentegrootte van belangrijke 
invloed is op de structuur van de H.T.-bedrijven. Wanneer de bedrijven die 
betrokken zijn bij het H.T.-vervoer worden gegroepeerd naar gemeentegrootte 
dan vertoont de samenstelling van het wagenpark enkele typische bijzonder
heden. 

Inderdaad neemt — in zijn algemeenheid — de betekenis van de personen
auto toe naarmate de gemeenten groter zijn. Van ru im 50% in de gemeenten 
met minder dan 10.000 inwoners neemt de betekenis van de personenauto in 
het wagenpark toe tot 80% en meer voor de gemeenten met meer dan 50.000 
inwoners. 

Onderstaand overzicht geeft een duidelijk beeld van de verschillende ge
structureerdheid van het wagenpark i n de gemeenten met meer dan 50.000 
inwoners in vergelijking met die vestigingsplaatsen met minder dan 50.000 
inwoners. 

De samenstelling van het wagenpark in gemeenten met meer dan 50.000 in 
woners in vergelijking met die in gemeenten met minder dan 50.000 inwoners 

Type voertuig 

indeling 
naar aantal 
inwoners 

Personen
auto Kleine bus Autobus Vrachtauto Overige 

voertuigen 
Totale 

wagenpark 

abs % abs % abs % abs % abs % abs % 

50.000 en 
meer 4.626 82 211 4 323 6 201 4 27o 4 5.631 100 

minder 
dan 50.000 8.043 55 1.314 9 2.678 18 1.518 9 1.360 9 14.713 100 
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Ten aanzien van het gebruik van de personenauto's valt op dat het gebruik 
voor meerdere activiteiten in de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag 
en Utrecht zeer gering is, t e rwi j l i n de overige gemeenten het gemengde 
gebruik veelvuldig voorkomt. Hoewel het percentage personenauto's dat 
voor H.T.-vervoer wordt gebruikt in de overige gemeenten weinig a f w i j k t 
van dat in de zojuist genoemde steden, is er daardoor toch een belangrijk 
verschil in accent. I n de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht 
worden deze auto's namelijk vr i jwel uitsluitend gebruikt voor H.T.-vervoer, 
t e rwi j l i n de overige gemeenten het gebruik van deze auto's voor overige 
doeleinden een belangrijke ro l speelt. 

B i j het onderzoek is voorts aandacht besteed aan de mate waarin de be
drijven nevenactiviteiten anders dan vervoeractiviteiten ontwikkelen. 

Daarbij is onderscheid gemaakt tussen aanverwante nevenactiviteiten, dat 
w i l zeggen nauw met de vervoeractiviteiten samenhangende activiteiten en 
niet-aanverwante nevenactiviteiten. 

Wanneer gelet wordt op het totale aantal bedrijven dat betrokken is bij het 
H.T.-vervoer dan b l i jk t dat bijna 40% in het geheel geen nevenactiviteiten 
ontwikkelt . Ru im 30% heeft uitsluitend aanverwante nevenactiviteiten, r u im 
15% zowel aanverwante als niet-aanverwante nevenactiviteiten ontplooit. 

Per gemeentegrootte beschouwd, is een opmerkelijk verloop waar te nemen 
in het relatieve aandeel van de bedrijven met nevenactiviteiten. Naarmate de 
vestigingsplaats der bedrijven minder inwoners telt neemt het percentage 
bedrijven met nevenactiviteiten namelijk toe. D i t percentage loopt op van 
minder dan 10 i n Amsterdam tot bijna 80 in de gemeenten met minder dan 
10.000 inwoners. I n de vier grote gemeenten heeft minder dan een kwar t der 
bedrijven nevenactiviteiten, i n de gemeenten met 50.000 - 200.000 inwoners 
heeft r u im de he l f t der bedrijven nevenactiviteiten en in de gemeenten met 
minder dan 50.000 inwoners komen ze voor bi j ca. % der bedrijven. 

Het percentage bedrijven met nevenactiviteiten, aanverwant en niet-aanver-
want. 

Percentage bedrijven met: 

Gemeente-indeling 
naar aantal inwoners nevenactivi

teiten (totaal) 
aanverwante 

neven
activiteiten 

aanverwante 
in combinatie 
met niet-aan

verwante 
neven

activiteiten 

niet-aanver
wante 

nevenacti
viteiten 

Amsterdam 6 5 1 
Rotterdam 14 13 1 — 
's-Gravenhage 23 19 2 2 
Utrecht 25 25 — •— 
100.000-200.000 52 43 4 5 

50.000-100.000 53 37 6 10 
20.000- 50.000 72 45 12 15 
10.000- 20.000 73 35 21 17 

minder dan 10.000 79 30 24 25 

Totaal 64 31 16 17 
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Wanneer voorts wordt gelet op de aard der nevenactiviteiten naar ge
meentegrootte dan b l i jk t over het algemeen dat naarmate de gemeenten 
kleiner z i jn de bedrijven een belangrijker deel niet-aanverwante nevenactivi
teiten ontwikkelen. Geconcludeerd kan dan ook worden dat in de totale be
drijfsvoering het accent verschuift van vervoeractiviteiten naar activiteiten 
buiten de vervoersfeer, naarmate de vestigingsplaats der bedrijven minder 
inwoners telt . 

De bedrijfsgrootte werd onderzocht uitgaande van het bij de exploitatie 
van automaterieel betrokken gedeelte der bedrijven. B i j de indeling naar 
bedrijfsgrootte van de H.T.-bedrijven op grond van het aantal personenauto's 
dat door deze bedrijven wordt geëxploi teerd b l i jk t dat r u im 45% der bedrijven 
1 personenauto exploiteert, 20% 2 personenauto's, r u i m 20% 3 t /m 5 per
sonenauto's en ru im 10% 6 of meer personenauto's. 

Tussen de vier grote gemeenten zijn belangrijke verschillen i n de relatieve 
betekenis van de afzonderlijke bedrijfsgrootten te onderkennen. 

I n Amsterdam exploiteert bijna 90% van de bij het H.T.-vervoer betrokken 
bedrijven slechts 1 personenauto geheel of gedeeltelijk in dit vervoer; i n 
Rotterdam nog geen 30%, in Den Haag bijna 50% en i n Utrecht 25%. 

Meer dan 5 personenauto's per bedrijf komt i n Amsterdam in 6% der be
drijven voor; i n Rotterdam is dit percentage bijna 10, in Den Haag ru im 10 
en in Utrecht 25. 

De relatieve betekenis van de bedrijven met minder dan 3 personenauto's 
in het totale aantal H.T.-bedrijven i n 5 gemeentegrootten 

Gemeente-indeling naar aantal inwoners Aandeel van de bedrijven met minder dan 
3 personenauto's 

100.000 - 200.000 34 
50.000 - 100.000 50 
20.000 - 50.000 52 
10.000 - 20.000 61 

minder dan 10.000 75 

Naarmate de vestigingsplaatsen der bedrijven minder inwoners omvatten, 
neemt in het algemeen gesproken de betekenis van de personenauto's in het 
gehele wagenpark af en daalt eveneens de bedrijfsgrootte, gemeten naar het 
aantal personenauto's, zolang moge blijken ui t bovenstaande tabel. 

N. H . van der Woude 
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BOEKBESPREKINGEN 

C. J. Oort, De infrastructuur van het vervoer, E.V.O. Den Haag 1966, 122 blz. 

Het is een uitstekende gedachte geweest van het Hoofdbestuur van de 
EVO de viering van het 25-jarig jubileum van deze organisatie luister bij te 
zetten door het uitgeven van een boek over een onderwerp op het gebied van 
de economie van het vervoer. Hierdoor is een waardevolle toevoeging aan de 
niet zo overvloedige Nederlandse l i t teratuur op dit gebied ontstaan. 

Prof. Dr. C. J . Oort, die reeds vele malen over het vraagstuk van de in f ra 
structuur heeft geschreven, beoogt in dit boek de vr i jwel onontwarbare k lu 
wen, waartoe dit vraagstuk zo langzamerhand is uitgegroeid, te ontwarren. 
Het heeft niet i n zi jn bedoeling gelegen de losse draden weer tot een nette 
kluwen op te winden, zo dat de lezer, aan het eind gekomen, met de oplossing 
van het vraagstuk wordt geconfronteerd. Schrijver beoogt niet verder te gaan 
dan een uiteenzetting van de essentiële elementen van het probleem, waarin 
hi j bijzonder goed is geslaagd. Te loven is het dat het gehele werk bijzonder 
duidelijk is geschreven, en dat de meer theoretische beschouwingen in een 
appendix zijn samengebracht. Het boek is daardoor voor een aanmerkelijk 
grotere kr ing van lezers toegankelijk geworden clan de meeste andere werken 
op dit gebied. 

De schrijver onderscheidt twee visies op de infrastructuur: men kan de ver
keerswegen zien als een verlengstuk van de private sector van de economie, 
dan wel als een collectieve voorziening. I n het eerste geval wordt gestreefd 
naar een zo goed mogelijke bevrediging van de koopkrachtige vraag, zonder 
dat daarbij naar winst wordt gestreefd; dit uitgangspunt wordt aangeduid als 
quasi-private bedrijfsvoering. Voor de collectieve voorzieningen wordt het 
essentieel geacht dat de besluitvorming volledig plaatsvindt in het kader van 
de overheidsbegroting. Hierbij kan worden aangetekend dat het omgekeerde 
niet alt i jd waar is: de overheid kan van de gebruikers van bepaalde diensten 
retributies heffen die zi jn afgestemd op de kosten die met het beschikbaar 
stellen van de dienst zi jn gemoeid. 

I n de quasi-private benaderingswijze doet zich het probleem voor dat de 
economisch optimale prijsvorming aanleiding kan geven tot een deficit, zo
dat de eis van kostendekking en de economisch optimale prijs niet ge l i jk t i j 
dig kunnen worden gehandhaafd. Men zou dan kunnen overwegen de eis van 
kostendekking te laten vallen en bij de investeringsbeslissingen aan de op
brengstzijde mede in aanmerking te nemen de surplussen, d.w.z. het verschil 
tussen de waarde die de afnemers aan de produkten hechten en hetgeen zij 
ervoor betalen. Het introduceren van deze surplussen in de berekeningen 
schept echter meer problemen dan het opraapt, en introduceert een aantal 
oncontroleerbare elementen in de investeringsbeslissingen. Mede gezien de 
omstandigheid dat hij — hoewel concrete becijferingen hierover ontbreken — 
van mening is dat de deficitten bij de infrastructuur van het vervoer geen al 
te grote omvang zullen aannemen stelt prof. Oort voor de investeringsbeslis
singen te baseren op een vergelijking van de geraamde kosten en de geraam
de opbrengsten van het betrokken project. 

Hoewel de eis van kostendekking in beginsel voor ieder afzonderlijk pro-
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ject kan worden gesteld doen er zich een aantal moeilijkheden voor, die zowei 
betrekking hebben op het innen der heffingen als op het vaststellen der kos
ten. Voor degenen die kennis hebben genomen van vroegere geschriften van 
prof. Oort over deze materie zal het weinig verbazing wekken dat Oort ook 
hier de eenvoudige regel verdedigt dat de in ieder jaar gedane uitgaven voor 
instandhouding en uitbreiding van een bepaald net in hetzelfde jaar ten laste 
van de gebruikers moeten worden gebracht. Alleen bij de waterwegen geeft 
de toepassing van een omslagstelsel, aldus de schrijver, aanleiding tot ernstige 
problemen, die te wij ten zijn aan de grote omvang der afzonderlijke projec
ten en aan het gebrek aan homogeniteit van het waterwegennet. De vraag 
kan worden gesteld of ook bij de spoorwegen het stellen van de eis van kos
tendekking door middel van een omslagstelsel geen onoverkomelijke moeilijk
heid kan vormen voor uitbreidingen van het net, ook als deze op zichzelf be
zien volkomen gerechtvaardigd en rendabel zi jn. 

B i j de landwegen zou een omslagstelsel wel kunnen werken. De institutionele 
aspecten van de toepassing van een omslagstelsel verdienen echter nog een 
nadere studie. Aangezien een afzonderlijke he f f ing voor iedere wegbeheerder 
wel uitgesloten zal zi jn zal de beherende instantie van het fonds waarin de 
inkomsten vloeien de beschikbare middelen moeten verdelen, waarbij bijvoor
beeld iedere gemeente een bedrag ter beschikking k r i jg t . D i t bedrag mag u i 
teraard niet voor andere doeleinden dan wegenbouw worden gebruikt, maar 
ook is het niet toegestaan bedragen uit de algemene middelen voor de wegen
bouw te bestemmen, hetgeen een aanzienlijke beperking inhoudt van de be
slissingsbevoegdheid van de gemeenten. Ook ware het gewenst naar middelen 
te zoeken om te voorkomen dat voor het autoverkeer bestemde gelden wor
den besteed voor nauw verwante werkzaamheden, zoals aanleg van voet- en 
fietspaden en van plantsoenen. Uiteraard val t de beantwoording van deze 
vragen buiten het bestek van het boek, vóórda t tot invoering van een omslag
stelsel kan worden overgegaan moeten zij echter worden opgelost. 

Na dit uitvoerige hoofdstuk over de infrastructuur als quasi^private voor
ziening worden de verschillende gronden behandeld waarop een collectieve be
nadering kan worden gebaseerd. U i t deze beschouwingen b l i j k t dat de schrij
ver duidelijk de voorkeur geeft aan het handhaven van de eis van financieel 
evenwicht, en dat hi j de uitzonderingen daarop w i l beperken tot enkele nauw
keurig omschreven gevallen. 

Tenslotte wordt i n de appendix een korte en duidelijke samenvatting gege
ven van de theorie van het economisch beleid in de quasi-private sector. 

I n het bovenstaande konden uiteraard slechts enkele van de vele facetten 
van het probleem die i n het boek van prof. Oort z i jn belicht aan de orde ko
men. De bedoeling van deze bespreking is ook niet de lezing van het boek 
overbodig te maken, maar juist die te bevorderen. I k hoop bij de lezer vol
doende nieuwsgierigheid te hebben gewekt. 

Het zou te ver voeren hier in te gaan op een aantal detailpunten die aan
leiding zouden kunnen geven tot kr i t isch commentaar. Deze b l i j f t uiteraard 
bij een werk van deze opzet al t i jd mogelijk. 

E é n opmerking van fundamentele aard moet mi j echter van het hart: be
staat niet het gevaar dat de centrale plaats die de schrijver toekent aan het 
institutionele stelsel voor de besluitvorming de realisatie van zijn denkbeelden 
belangrijk kan belemmeren? I n het voorgaande is reeds gewezen op enkele 
consequenties van de invoering van een omslagstelsel voor de besluitvorming 
van de gemeenten. Ook het betrekken van de weggebruikers bij de besluit
vorming over de wegenbouw is een moeilijk en pas na tijdrovende studie te 
realiseren zaak. Persoonlijk voel ik toch meer voor de op pagina 7 aange-
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haalde uitspraak van Poster: „ . . . i t is more important to decide what to do 
than to bother about the institutional f ramework wi th in which i t is done". 
W i j worden thans geconfronteerd met een aantal urgente problemen, waar
onder de vraag of de spoorwegen zich op basis van financiële zelfstandigheid 
zullen kunnen handhaven naast de andere vervoertakken, en de steeds toene
mende eisen van het wegverkeer. Het zal zeker mogelijk zijn ook binnen het 
bestaande institutionele kader tot een aanpassing van de heffingen voor het 
weggebruik in de door prof. Oort gewenste r icht ing te komen. I k zie geen 
aanleiding dit niet te doen; dieper ingrijpende wijzigingen, ook in het inst i tu
tionele vlak, zouden dan in later stadium kunnen plaatsvinden waarbij i k in 
het midden zou wil len laten of bij deze gelegenheid dan inderdaad een om
slagstelsel zou moeten worden ingevoerd. 

Drs. A . Rühl Jir. 

Die voraussichtliche Entwicklung der Nachtrage nach Gütertransporten in 
der Bundesrepublik Deutschland bis zum Jahre 1975. Nr . 60 Schriftenreihe 
des I F O Insti tuts f ü r Wirtschaftsforschung, Dunker & Humblot, 1965 Berl in-
München, 102 blz., D M 18,60. 

I n opdracht van het Bundesverkehrsministerium stelde het I fo- Ins t i tuut een 
onderzoek i n naar de ontwikkelingsmogelijkheden van het goederenvervoer 
in West-Duitsland en maakte het een prognose van de vermoedelijke omvang 
van dit vervoer i n 1975. D i t onderzoek beperkte zich tot het inland transport 
en omvatte dus uitsluitend het vervoer per spoor, binnenschip, vrachtauto en 
via pijpleidingen. 

De onderzoekers gaan uit van de gedachte, dat 
a. een afzonderlijke prognose van de verschillende vervoerstakken niet zin

vol is, daar tussen deze vervoerstakken en met name tussen spoor en bin
nenvaart belangrijke substitutiemogelijkheden bestaan; 

b. een raming van het totale goederenvervoer op langere termi jn (bijv. 10-15 
jaar) door een eenvoudige trendextrapolatie niet leidt tot bruikbare resul
taten en dat een raming alleen zinvol kan zijn als zij gebaseerd is op eco
nomische indicatoren. 

Op grond van deze overwegingen komt men tot afzonderlijke ramingen voor 
het vervoer van de kwanti tat ief belangrijkste goederencategorieën. Voor elk 
van deze detailtransporten raamt men dan de omvang met behulp van de ge
schatte ontwikkeling van de meest zinvolle indicator. Achtereenvolgens wor
den dan de volgende ramingen uitgevoerd: 

1. Vervoer van brandstoffen met behulp van het verbruik van primaire ener
giedragers; 

2. Vervoer van ijzer en staal m.b.v. produktie resp. invoer van de belangrijk
ste producten van en grondstoffen voor de ijzer- en staalindustrie; 

3. Vervoer van bouwmaterialen m.b.v. investeringen in de bouwnijverheid; 
4. Vervoer van voedings- en genotmiddelen m.b.v. consumptie van gezins

huishoudingen; 
5. Vervoer van overige goederen m.b.v. bruto nationaal produkt. 
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Op deze wijze verkr i jg t men de volgende cijfers voor de omvang van het 
inland transport i n West-Duitsland ( in miljoen ton) 

Spoor Binnenvaart Weg 1 ) Pijpleiding Totaal 

1950 226,4 71,9 31,4 — 329,7 
1955 282,4 124,6 70,4 — 477,4 
1960 336,4 171,3 94,7 13,3 615,7 
1970 381,5 210,7 138,4 59,0 789,6 
1975 433,6 240,3 173,7 69,5 917,1 

1 ) Uitsluitend Güte r fe rnve rkehr 

Blijkens deze cijfers zou het vervoer i n de periode 1960-1970 aanzienlijk 
minder sterk in omvang toenemen dan i n het daaraan voorafgaande decen
nium. Voor de periode 1970-1975 komt men dan weer tot een krachtiger groei, 
zoals uit de volgende cijfers kan worden afgeleid: 

1950-1955 gemiddelde toename 30 mil joen ton per jaar 
1955-1960 gemiddelde toename 28 mil joen ton per jaar 
1960-1970 gemiddelde toename 16 mil joen ton per jaar 
1970-1975 gemiddelde toename 26 mil joen ton per jaar 

Behalve de vervoersomvang heeft men ook de vervoersprestatie ( in tonkm) 
geraamd. Hierbij is tevens een aanvullende raming van het Güte rnahverkehr 
gemaakt. A a n dit deel van het onderzoek ontlenen w i j de volgende cijfers: 

1960 1975 

M i l j a r d t k m % M i l j a r d t k m % 

Spoor 63,1 42,7 80,2 41,3 
Binnenvaart 40,3 27,4 57,2 24,5 
Weg-Güte r f e rnve rkeh r 22,4 15,2 40,7 17,5 
Gü te rnahve rkeh r 18,3 12,4 38,3 16,4 
Pijpleiding 3,6 2,3 16,3 7,2 

Totaal 147,7 100,0 232,7 100,0 

Volgens deze ramingen zou de totale vervoersprestatie i n 1975 dus 57% 
hoger liggen dan i n 1960. Laat men het Gü te rnahve rkehr buiten beschouwing 
dan komt men (van 1960 op 1975) voor de vervoersprestatie tot vr i jwel de
zelfde toeneming als voor de vervoersomvang n l . ca. 50%. Het geheel over
ziende zouden we wil len stellen, dat hoewel verreweg het grootste gedeelte 
van de uitgave gewijd is aan een uiteenzetting van de gevolgde methodiek, er 
juis t op dit punt vele onduidelijkheden blijven bestaan. I n het bijzonder ach
ten wi j het een bezwaar, dat de lezer slechts een enkele b l ik wordt vergund 
op het cijfermateriaal, dat als basis voor de diverse correlatieberekeningen 
moet hebben gediend. Zelfs de periode, waarvoor de berekeningen zijn uitge
voerd, vinden we in bepaalde gevallen niet vermeld. 

Het gebruik van economische indicatoren voor het ramen van de toekom
stige vervoersomvang mag een algemeen gebruikelijke methode zijn, i n dit 
onderzoek leidt dit tot een cumulatie van onzekerheden; i n de eerste plaats 
door de globale wijze waarop deze indicatoren zijn geraamd en daarnaast 
door de afwijkingen i n het verband tussen de omvang van het vervoer en de 
hoogte van deze indicator. 
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Tenslotte missen we in deze uitgave de visie van de vervoerseconoom, die 
de resultaten van het onderzoek samenvat tot enkele duidelijke conclusies en 
een indruk geeft van de gevolgen van de geraamde groei voor de infrastruc
tuur en het vervoersapparaat. 

W. Jurg 

Sigurd Klat t , Die ökonomische Bedeutung der Qualitat von Verkehrsleistun-
gen, Dunker & Humblot, Berl in 1965. Tabn., f ig . , 350 blz., D M 44,—. 

De concurrentie tussen de vervoersondernemingen speelt zich niet alleen af 
in het vlak van de prijs; de vervoersvoorwaarden spelen daarbij eveneens een 
grote rol . Doch men mag niet over het hoofd zien, dat er nog een derde factor 
is, welke vaak in zeer belangrijke mate voor de concurrentieverhoudingen van 
betekenis is, t .w. de kwali tei t der vervoersprestaties (snelheid, capaciteit, va
riabiliteit , betrouwbaarheid enz.; K la t t vermeldt op blz. 27 als zodanig 41 
kwali tei ten!) . Naar mi jn mening moet aan dit onderwerp grote betekenis 
worden toegekend. Het verschijnen van een boek, dat speciaal aan deze kwa-
liteitsconcurrentie is gewijd moet dan ook zonder voorbehoud worden toege
juicht. 

Het boek is in 3 hoofdstukken ingedeeld: 
1. Lehrmeinungen über die Bedeutung der Qualitat von Verkehrsleistungen 
2. Theorie der ökonomischen Qualitatsanalyse 
3. Empirische Untersuchung der Qualitat von Verkehrsleistungen in der Bun

desrepublik. 

Het eerste gedeelte draagt het karakter van een dogmemhistorisch over
zicht. De meningen van verschillende auteurs over het kwaliteitsbegrip sedert 
de vorige eeuw passeren achtereenvolgens de revue, t e rwi j l ook een poging 
wordt gedaan tot een soort rubricering: „di f ferenzierende Richtung", „ inte-
grierende Richtung" e.d. D i t deel zal voornamelijk als naslagwerk zijn nut 
kunnen hebben. 

Van principiëler aard is het tweede gedeelte van het boek. Hier in wordt 
voortgebouwd op de historische analyse van het kwaliteitsbegrip, waarbij de 
schrijver een oplossing tracht te vinden voor de problemen die ontstaan wan
neer de kwali tei t van vervoersprestaties „als Aktionsparameter von W i r t -
sohaftssubjekten eingestellt w i r d " . De schrijver streeft daarbij naar algemene 
geldigheid van zi jn analyse zonder te letten op beperkingen, welke door be
paalde goederen of prestaties kunnen worden opgelegd. H i j tracht derhalve 
vast te stellen hoe gelijksoortige kwali tei ten van heterogene prestaties het 
economisch gedrag beïnvloeden. D i t leidt tot het opstellen van zgn. „Quali-
tatsprofile", b.v. grote hoeveelheden/snel, kleine hoeveelheden/snel, grote hoe
veelheden/langzaam e.d. Op deze wijze meent de schrijver het gedrag der 
economische subjecten ondubbelzinniger te kunnen verklaren dan via de me
thode der kruislingse prijselasticiteit. Vraag- en aanbodzijde worden daarbij 
met het oog op de marktvorm afzonderlijk behandeld, zo b.v. de samenwer
k ing van vervoersondernemingen op het gebied van de kwali tei t om het doel 
van de ondernemingen beter te bereiken, de invloed van hogere inkomens op 
de gevraagde kwaliteiten. 

De empirische analyse heeft betrekking op West-Duitsland en wel voor de 
perioden 1950-1961. Daarbij tracht de schrijver zoveel mogelijk te kwantif ice-
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ren. Uiteraard is dat lang niet eenvoudig. Hoewel dit gedeelte zonder t w i j f e l 
veel interessante gegevens bevat, b l i j f t het geheel der kwaliteitseoncurrentie 
tussen de verschillende vervoerstechnieken in Duitsland toch wel i n de mist 
hangen. 

Van veel belang acht i k een der slotconclusies van de auteur: „Ordnungs-
pol i t ik i m Verkehr bleibt, auch wenn sie sich gezwungen sieht selbst die 
Preise zu koordinieren oder die Kosten zu harmonisieren, solange S tückwerk 
als sie nicht die Qualitat der Verkehrsleistungen als Aktionsparameter und 
Systemparameter i n ihr Ka lkü l einbezieht" (blz. 327). E n verder: „Gleich-
heit der Tar i fe bei unterschiedlichen Qualitatsprofilen der Leistungen ohne 
die Möglichkeit eines Marktausgleichs f ü h r t zu gesamtwirtschaftlichen Fehl-
verteilungen der Faktoren". (blz. 328). 

Duideli jk heeft de schrijver in dit boek aangegeven in hoe sterke mate de 
kwaliteitsverschillen in de vervoersprestaties het marktgedrag van vervoers
ondernemingen en verladers beïnvloeden. De waarschuwing aan het eind van 
zi jn boek ten aanzien van verwaarlozen van deze factor bij het voeren van 
een vervoersbeleid is dan ook zeer terecht. 

Prof. Dr . H . C. Kuiler 

Bestelwerk in eigen beheer, enige bedrijfseconomische en technische aspekten. 
Algemene Verladers- en Eigen Vervoerdersorganisatie, Den Haag 1966, 118 
blz. 

Onder bovenstaande t i te l heeft de EVO de resultaten gepubliceerd van een 
studie, die door de Auto-technische en Economische commissie in opdracht 
van het hoofdbestuur werd verricht. I n dit boekje is getracht in kort bestek 
een groot aantal aspekten van het eigen vervoer onder de aandacht te bren
gen van hen, die dagelijks i n de bedrijven moeten trachten het vervoer zo ra
tioneel en eff ic iënt mogelijk uit te voeren. 

I n deze t i j d van stijgende kosten en toenemende verkeersmoeilijkheden, zal 
iedere gebruiker van bedrijfsauto's moeten streven naar een doeltreffend be
heer van zijn vervoermaterieel. Het rapport van de EVO kan i n dit opzicht 
een belangrijk hulpmiddel zijn, omdat daarin vele waardevolle adviezen zijn 
opgenomen, zowel ten aanzien van de keuze van het juiste type vervoermid
del als ten aanzien van vervoerplanning, administratie en onderhoud. 

Hoewel de t i te l van het rapport zou kunnen doen vermoeden, dat de sa
menstellers vooral het oog hebben gericht op het bestelwerk i n de steden, 
b l i jk t bij lezing, dat ook het regionale en landelijke bestelwerk i n de beschou
wingen is betrokken. Hoewel het rapport door deze ruimere doelstelling aan 
waarde heeft gewonnen, heeft dit op andere punten tot gevolg gehad, dat het 
toch wel aanwezige onderscheid tussen de verschillende vormen van bestel
werk, enigszins is vervaagd. Met name is dit het geval bij de opsomming van 
voor- en nadelen van het bestelwerk i n eigen beheer, waarbij het kostenmotief 
buiten beschouwing is gelaten. De konstatering van de schrijvers dat dit mo
tief bij de keuze veelal geen ro l speelt, kan worden onderschreven voor zover 
het stadsbestelwerk betreft, echter in veel mindere mate, wanneer het gaat 
om regionaal of landelijk vervoer. B i j de laatstgenoemde vormen wordt in 
veel bedrijven de keuze voor eigen vervoer mede bepaald op grond van een al 
dan niet vermeend kostenvoordeel. Een nadere beschouwing van dit kosten
motief en van de funk t ie van het beroepsvervoer i n het Nederlandse vervoer-
bestel zou de waarde van het rapport zeker hebben verhoogd. I n dit verband 
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valt ook te denken aan het advies om i n tijden van seizoendrukte over te gaan 
tot inschakeling van beroepsvervoer. Men kan zich afvragen of dit algemeen-
economisch gezien wel te verdedigen valt . 

Ook de opmerkingen over de vervoerszekerheid bij het eigen vervoer en de 
eisen daaraan te stellen als gevolg van voorraadpolitiek hebben veel meer be
t rekking op het stadsbestelwerk en in mindere mate op de andere vormen. 

Veel waardering hebben wi j voor de wijze, waarop de samenstellers de 
technische aspekten van de bedrijfswagens hebben benaderd. Vooral het ont
werp van de ideale bestelwagen en de eisen waaraan deze moet voldoen 
dwingt veel bewondering af en zal i n vakkringen zeker de aandacht hebben 
getrokken. Bi j de aanschaffing van vervoermaterieel vormt dit hoofdstuk een 
waardevolle bandleiding. 

Ook het hoofdstuk over de bedrijfseconomische aspekten bevat vele voor de 
dagelijkse prak t i jk waardevolle aanwijzingen hoewel men zich kan afvragen 
of de algemene behandeling van financiering van investeringen in een boekje 
als het onderhavige wel geheel op zijn plaats is. Terecht merken de schrijvers 
i n de aanvang van dit onderdeel op, dat de financiering afhankelijk zal zi jn 
van de omvang en organisatievorm van de onderneming en een korte aan
duiding van de verschillende mogelijkheden zou daarom voldoende zijn ge
weest. Wellicht zou het de voorkeur hebben verdiend in plaats van de behan
deling van de verschillende financieringsmogelijkheden een meer uitvoerige 
uiteenzetting op te nemen over de berekening van het rendement van het in 
de vervoermiddelen geïnvesteerde bedrag. 

Samenvattend kan worden gesteld, dat de EVO met deze op de prak t i jk 
ingestelde studie een belangrijke bijdrage heeft geleverd tot voorlichting van 
diegenen, i n de bedrijven, die dagelijks bij de uitvoering van het vervoer 
zi jn betrokken. De lezing van het rapport bevelen w i j hun dan ook graag aan. 

Mr . Th. A . Brouwer. 

Gerd. W. Hulsman, Das Problem der fixen Kosten bei nicht ausgenutzter 
Kapazitat in der Binnenschiffahrt. Diss. 1965, Binnenschiffahrtsverlag, Duis
burg 1965, 192 blz. 

De industrie wordt t.a.v. afzet en produktie geconfronteerd met het ver
schijnsel, dat deze beide niet al t i jd synchroon lopen. Daarbij z i jn twee situa
ties mogelijk, t .w. wisselende afzet bij constante produktie en wisselende pro
duktie bij constante afzet. Via voorraadvorming kan de industrie deze uiter
sten i n principe opvangen en daarmede ook alle tussenliggende asynchronisa-
ties. De produktiecapaciteit kan derhalve afgestemd worden op de gemiddelde 
afleveringen. Het vervoer daarentegen ziet zich geplaatst voor een fluctue
rende afzet, waarbij het de producent van transportdiensten niet mogelijk is 
om door voorraadvorming tot een afstemming of optimalisering van het pres
tatievermogen van het vaste apparaat te komen. De vervoerder dient de af
zet ( in principe) op de voet te volgen. 

K a n de vervoerder er naar streven, het verschil tussen de gekozen capaciteit 
en de hypothetische gemiddelde capaciteit, die bij een eveneens hypothetische 
gemiddelde afzet hoort, zo klein mogelijk te houden, om zodoende de kosten 
verbonden aan het capaciteits-surplus zo veel mogelijk te drukken? Het ant
woord is kor t : i n het algemeen gaat dit bezwaarlijk. Immers, i n dat geval 
komt de cliënt voor een keuze te staan uit ófwel hoge marginale kosten met 
hoge tarieven bij piekbehoefte dan wel kwaliteitsvermindering bij het aanbod 
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van vervoersdiensten tijdens de vervoerstop. Het gevolg hiervan is, dat de 
vervoerder — voorzover hi j niet beschermd is door monopolie of monopoloide 
omstandigheden — uit concurrentieoverwegingen gedwongen is om de vraag 
op de voet te volgen, en dat niet alleen i n beginsel, maar practisch zeer vér
gaand. De capaciteit wordt impliciter dus afgestemd op de toppen in de vraag. 

De verdere implicatie hiervan is het capaciteitsoverschot gedurende de pe
rioden van slapte i n de afzet. Daar l ig t het bizondere stuk problematiek voor 
de vervoerseconomie. Hierbij is de monopolistische aanbieder i n het voordeel 
boven de i n concurrentie offrerende transportondernemer. De monopolist zal 
min of meer hardhandig de toppen van de vraag kunnen afscheren en daar
mede de kosten drukken. Daarenboven zal hi j i n staat zijn, het capaciteits-
surplus uit de markt te houden. H i j behoeft niet aan te bieden, wat niet ge
vraagd wordt. 

De monopolist heeft het moeilijke spel van „peakshav ing" i n eigen hand. 
De aanbieder op de mark t der vri je concurrentie heeft het spel niet i n eigen 
hand. De prak t i jk wi js t uit, dat er een run ontstaat op de laatste — steeds 
slinkende — hoeveelheden lading. Onder invloed hiervan dalen de tarieven 
snel, i n laatste instantie tot op marginaal kostenpeil. Terwi j l het aanhouden 
van „Bere i t s cha f t skapaz i t a t " voor de spitsen extra geld kost, dragen de 
onderbezette perioden geen ..contribution to f ixed cost" b i j . Sterker nog: de 
hardst vechtende aanbieders lopen vooruit op de weer komende toppen en 
doen tariefsconcessies voor deze spitsen, teneinde in de slappe ti jden tenminste 
enige bezetting te hebben. Het batige verschil tussen tarief en gemiddelde 
kosten (average total unit cost) staat voortdurend onder druk, er bouwt zich 
een zware spanning op tussen het sociale nutsoptimum en de dekking van 
alle kosten. 

Hoe heviger de fluctuaties zijn, des te scherper de gesignaleerde prijsdalin
gen t e rwi j l de spanning ook groter is, naarmate het produktiemiddel duurder 
is. Met name de Rijnvaart wordt met dit verschijnsel geconfronteerd, t e rwi j l 
er een additionele complicatie is, t .w. het fei t , dat de produktie ook niet al t i jd 
gel i jkmatig geleverd kan worden. De Rijnvaart is namelijk periodiek in haar 
prestatievermogen belemmerd door lage waterstanden. Deze vallen ten dele 
samen met een behoefte-piek. De factoren worden dan bij elkaar opgeteld. De 
gemiddelde overcapaciteit, eigen aan alle vervoer, doet zich bij de Rijnvaart 
i n hevige mate gevoelen. Daarmede nemen ook de tarief-onderbiedingen in 
deze branche extreme vormen aan. De ..contribution to f ixed cost" wordt moei
zaam of geheel niet binnengehaald. Er was dus alle aanleiding, om op de 
aard van de vaste kosten in te gaan en tevens kwantitatieve gegevens op te 
stellen. 

De scheepvaartman Hulsman heeft zich dit tot taak gesteld en het onder
zoek i n de vorm van een dissertatie gegoten; p rak t i jk en theorie zi jn hier op 
zeer gelukkige wijze vervlochten. Zelf verantwoordt H . z i jn studie niet zo u i t 
voerig als i n het bovenstaande gedaan werd. De geschetste gedachtengangen 
zijn v r i jwel gemeengoed in de kringen waar in H . zich beweegt. Zodoende heeft 
H . z i jn inleiding beknopt gehouden, d.w.z. iets te beknopt voor de Nederlandse 
geïnteresseerde . Vandaar dat deze ideeën voorafgaande aan de eigenlijke boek
bespreking enigszins uitvoeriger weergegeven werden. Het werkstuk richt zich 
in eerste instantie tot de scheepseigenaar; maar waar de vervoerder te land 
eveneens meer en meer te maken k r i j g t met produktiestagnaties (denk aan de 
verkeerscongesties) l i j k t kennisneming van het theoretische gedeelte ook voor 
de niet-scheepvaartman van belang. 

De studie geeft eerst een overzicht van de opvattingen van enkele bekende 
auteurs over vaste kosten. De uitersten i n opvattingen worden tegenoverel-
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kaar gesteld. Daarna opteert de auteur voor een zekere middenweg, zoals die 
door Gutenberg 1) wordt aangegeven. I n het tweede deel worden de gevonden 
resultaten toegepast op de vervoerswetenschap. Deze tweedeling is nodig om
dat de kostenbesohouwingen in de traditionele l i teratuur meestal op de indus
t r ie geënt zi jn; daarbij valt het verschil tussen industrie en vervoer overboord, 
j a men constateert helaas, dat sommigen de uiteenlopende situaties in de in
dustrie niet eens onderkennen. De wijze van behandeling door Hulsman wekt 
voortdurend associaties op inzake de voortreffeli jke studie, die R. Slot 2 ) aan 
de variabili teit van de kosten wi jd t . Aangezien het onderhavige werk zich 
met de starheid van kosten bezighoudt, vullen Slot en Hulsman elkaar aan. 

Het laatste deel van de dissertatie behandelt de practisch-kwantitatieve z i j 
de van het kostenprobleem. Met heldere voorbeelden wordt de p rak t i jk van 
de binnenvaart ontleed. 

De analyse geschiedt met Duits feitenmateriaal, waardoor de toepassing 
voor Nederland beperkt is. De achterliggende gedachten blijven natuurl i jk 
gelijk. 

Wat de verbizonderingsmethoden van de vaste kosten betreft, kan aange
tekend worden, dat Hulsman naar de jaarperiode toerekent, om van daar ui t 
naar de prestatie te komen. Voor zover de theoretische behandeling toch nog 
een zeker gevoel van onbevredigdheid achterlaat, kan dit gezocht worden in 
het ontbreken van de concepties over de toerekening via „werkeenheden", zo
als deze in Nederland van de zg. Amsterdamse School bekend zijn. Deze be
naderingswijze vindt men i n de Duitse l i teratuur nog sporadisch, en ook aan 
de Nederlander Hulsman zi jn zij ontgaan. Niettemin bestaat de indruk, dat de 
integratie van deze Nederlandse ideeën met Duitse kostenconcepties, met na
me die van de door Hulsman afgewezen auteur E. Schneider 3), vruchtbaar 
zou kunnen zijn. 

Drs. Jac. Rönig . 

1 ) E. Gutenberg, Betriebswirtschaftslehre als Wissenschaft 
2 ) R. Slot, Kostenvariabiliteit en variabele kostencalculatie 
3 ) E. Schneider, Industrielies Rechnungswesen Wirtsehaftlichkeitsreehnung 

Rudolf Hoffmann, Rückzug der Eisenbahnen aus der Flache ? Ein Problem der 
Regional- und Verkehrspolitik, (Veröf fen t l i chung der Akademie f ü r Raum
forschung und Landesplanung), Gebrüder Janecke Verlag, Hannover 1965; 
171 pag. 

I n deze publikatie worden de doeleinden van de regionale ontwikkelingspo
l i t iek en van de ruimteli jke ordening gesteld tegenover de doelstellingen van 
de verkeerspolitiek (blz. 10). Hierbij hebben voor wat de verkeerspolitiek be
t r e f t de spoorwegen de grootste aandacht gekregen. 

I n de inleiding wordt het rapport besproken van de regerings-commissie 
Brand (1960), wier opdracht was de exploitatierekening van de Deutsche Bun
desbahn te onderzoeken. Hier in worden de zijlijnen van de DB als een bron 
voor het verlies van het bedrijf afzonderlijk onderzocht. Hof fmann kan zich 
zeer goed verenigen met de conclusie over deze zijlijnen, namelijk dat mede 
gezien de „Zubr ingerwer t " slechts een klein aantal k m van het net voor het 
goederenvervoer gesloten dient te worden, dat echter op ± 8000 k m daaren-
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tegen het personenvervoer door de bus kan worden overgenomen. De toe
komstige ruimtel i jke ordening is hiermede zoals i n verdere hoofdstukken 
wordt betoogd, het beste gediend aldus de auteur. 

De „niehtbundeseigenen Eisenbahnen" zijn voor de in dit boek behandelde 
problemen belangrijk. Niet alleen gaat een kwar t van het door de DB ver
voerde aantal tonnen gedeeltelijk over het net van deze spoorwegen, maar 
voorts l ig t ook een groot deel van het net i n de ontwikkelingsgebieden. Des
ondanks is het verlies van deze spoorwegmaatschappijen, aldus Hoffmann, 
naar verhouding kleiner dan dat van de D B en daarom moet men de ontwik
keling van de niehtbundeseigenen Eisenbahnen niet u i t het oog verliezen bij 
de beoordeling van de problemen inzake de vervoersarme lijnen van de DB. 

Bi j de D B acht H o f f m a n n het verlies voornamelijk veroorzaakt bij het rei
zigersverkeer over de korte afstand (blz. 21). H i j draagt hier geen eigen ma
teriaal voor aan, maar baseert zich o.a. op de resultaten van het rapport-
Brand. 

Beoordeling van de f inanciële situatie is pas goed mogelijk indien de D B op 
gebieden waar dat kan, commercieel denkt en handelt en de regering de D B 
schadeloos stelt voor lasten, die zij niet dient te dragen (b.v. oorlogsschade). 
Dan zal, aldus Hoffmann, wellicht bli jken dat de zijl i jnen voor het goederen
vervoer inderdaad geopend kunnen blijven. Eventuele resterende verliezen op 
deze lijnen zouden dan in het kader van een ontwikkelingspolitiek door de 
regering gedragen moeten worden. 

H o f f m a n n ontkent niet, dat een verkeerspolitiek, die dient als instrument 
in de ontwikkelingspolitiek in s t r i jd kan zijn met een op rentabiliteit gerichte 
bedrijfsvoering. H i j wijs t er echter wel op, dat dit niet een bevoordelen van 
het platteland is, maar een vermindering van de voordelen, die de grote stad 
al jaren ( in de vorm van goede verbindingen, hogere grondprijzen enz.) toe
vloeit (blz. 84, 85). Voorts stelt hij dat het compenseren van de verliezen op 
de zijl i jnen slechts van tijdelijke aard zal z i jn door de te verwachten groei. D i t 
laatste moge waar zijn, maar dan moeten er niet te veel ondernemers zijn, 
die de ra i l als standplaatsfaktor belangrijk achten, maar van zi jn diensten 
geen gebruik maken (blz. 70/71). 

Na de spoorwegen i n de omringende landen de revue te hebben laten passeren, 
lanceert Hof fmann een aantal voorstellen en gedachten: 

l a . daar waar i n het personenverkeer de onmisbaarheid van het railverkeer 
vaststaat en de tarieven niet meer verhoogd mogen worden, moet de 
overheid de hier ontstane tekorten vergoeden, nadat vast is komen te 
staan, dat de kostentoerekening juis t is. 

l b . de prijzen in het goederenvervoer per spoor moeten beter afgestemd zijn 
op de kosten, door de afstanden te „wegen". 

l c . meer vrijheid in de t a r i f i ë r ing van de DB. 
l d . rationalisering. 

Voorts moet de D B schadeloosstelling ontvangen niet alleen voor oorlogs
schade maar o.a. ook voor de te lage „sociale" tarieven, voor het aanhouden 
van de reservecapaciteit (calamiteiten) en voor waardevermeerdering van de 
grond, die thans aan de grondeigenaren toevalt (blz. 130). Een vraagpunt 
b l i j f t , of dit laatste te realiseren val t ! 

2. I n de tweede plaats pleit Hof fmann voor de oprichting van streekvervoer-
bedrijven ten behoeve van het personenvervoer, naar analogie van het
geen hierover is bepaald in de Nederlandse Wet Autovervoer Personen. 
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3. I n de derde plaats stelt de auteur dat, indien alle faktoren die de agglo
meratietendens versterken worden weggenomen (lage huren, lage be
drijfsbelasting), de verkeerspolitiek in mindere mate in dienst van de ont
wikkelingspolitiek behoeft te worden gesteld. 

De slotconclusie, waartoe Hof fmann komt is, dat het terugtrekken van de 
spoorwegen een probleem van de ontwikkelingspolitiek is. Di t kan er toe lei
den, dat er beslissingen genomen moeten worden, die zuiver verkeerspolitiek 
gezien, tegengesteld uitgevallen zouden zijn (blz. 170). Waar de industrialise
r ing echter vorderingen maakt, zullen naar zi jn mening deze problemen zich
zelf oplossen (blz. 171). 

De waarde van het boek moet vooral gezocht worden in het ge ïn tegreerd 
beschouwen van de verkeers- en ontwikkelingspolitiek. Dat in dit verband de 
spoorwegen een belangrijke fak tor vormen is zeker. De auteur toont niet aan, 
dat de spoorwegen in de ontwikkelingsgebieden, gezien de vervoersomvang, 
al t i jd wel de meest geschikte vervoerders zijn. Een verantwoorde exploitatiere
kening en een goede prognose van de vervoersomvang kunnen hier het ant
woord geven. Deze kwantificeringen zowel van de spoorwegexploitatie als van 
de alternatieve vervoersmogelijkheden zijn voor een gefundeerd oordeel onont
beerlijk. Aanvul l ing op dit punt zou het boek zeer zeker aan overtuigings
kracht hebben doen winnen. 

Drs. H . Polhuijs. 

Hans Peter Weber, Investitionskriterien für Wasserstrassenbauten, (Ver-
kehrswissenschaftliche Forschungen, Schriftenreihe des Insti tuts f ü r Industrie-
und Verkehrspolitik der Universitat Bonn, Band 12), Duncker & Humblot, 
Berl in 1965, 162 blz., D M 26,60. 

Weber beoogt in zi jn boek op grond van de economische theorie investe
ringscriteria op te stellen voor de aanleg van waterwegen. Hiertoe begint 
hi j met beschouwingen over de doelstelling van investeringen in de water
wegen en de voorwaarden voor een optimale allocatie van de produktiemid-
delen. Na een hoofdstuk over de invloed van de aanleg van waterwegen op 
de economische groei komt het vraagstuk aan de orde van de bepaling van 
het nut van de waterwegen in hun verschillende functies: scheepvaartweg, 
energieopwekking, bescherming tegen wateroverlast en bevloeiing. Vervol
gens wordt aandacht besteed aan de bepaling van de bi j de berekeningen te 
gebruiken rentevoet, waarna achtereenvolgens wordt ingegaan op de inves
teringscriteria met en zonder beperking van het te investeren bedrag en bij 
een dynamische investeringsplanning. 

Het boek is bijzonder moeilijk leesbaar. D i t is zeker niet alleen te wij ten 
aan het onderwerp, dat inderdaad niet tot de eenvoudigste behoort. De schrij
ver heeft het echter de lezer zeer moeilijk gemaakt zi jn gedachtengang te 
volgen. D i t is ten dele het gevolg van het overvloedig citeren van andere 
schrijvers, waardoor het standpunt van Weber zelf, zo dit al expliciet is ver
meld, haast niet is terug te vinden. Het ware gewenst de delen waarin me
ningen ui t de li teratuur worden weergegeven, eventueel met typografische 
middelen, duidelijk te scheiden van het betoog van de schrijver zelf. Verder 
ontbreken overzichtelijke samenvattingen van de probleemstelling en de be
reikte conclusies. 
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B i j de investeringen in de waterwegen kan men op pagina 40 het fundamen
tele problemen vinden: het deficit dat ontstaat bij een prijs gebaseerd op de 
marginale kosten bi j dalende gemiddelde kosten. Elders ( in het hoofdstuk 
over de bepaling van het nut) wi js t de schrijver de economische rentabiliteit 
als investeringskriterium af, maar hi j stelt daar geen duidelijk kr i te r ium 
tegenover. Zi jn voorstel de verschillen in vrachtprijs als berekeningsgrondslag 
te hanteren is onvoldoende uitgewerkt, onder meer wordt geen aandacht be
steed aan de verschillen in kwal i te i t en in complementaire kosten tussen 
spoor- en watervervoer. De uitspraak in de samenvatting dat het nutsbegrip 
afhankeli jk is van de doelstellingen van het beleid is i n di t verband weinig 
bemoedigend. Het hanteren van physieke nutseenheden (hoeveelhedenprodukt) 
kan geen ui tweg bieden, gezien de uiteenlopende functies van de waterwegen 
en de verschillende economische betekenis van de produkten binnen die 
functies. 

De hoofdstukken over de vorm van het investeringskriterium zi jn over het 
geheel genomen bevredigender, al is het mijns inziens onjuist de verhouding 
tussen nut en kosten als k r i t e r ium te gebruiken bij een beperkt investerings
budget. D i t kr i te r ium komt juist i n aanmerking als alle produktiefactoren 
in gelijke mate schaars zijn. Zi jn de investeringsmiddelen in hoeveelheid be
perkt, dan l ig t het veeleer voor de hand de keuze te baseren op de verhou
ding tussen het verschil tussen nut en kosten (d.w.z. de contant gemaakte 
winst) en het bedrag van de initiële investering. 

Helaas kan dit boek ons weinig verder helpen bij de oplossing van de daarin 
aan de orde gestelde problematiek. Het geeft een uitvoerig overzicht van de 
opvattingen ui t de literatuur, maar voegt daaraan weinig toe. 

Drs. A. Rüh l Jr. 

Voorsorteren, Om de kwal i te i t van het bestaan. 6, N.V. De Arbeiderspers (Dr. 
Wiard i Beekman Stichting), Amsterdam 1966, 72 blz. f 2,75. 

„Voorsor teren" is, blijkens het voorwoord van dr. C. de Galan, bedoeld om 
„een duidelijke stellingname . . . van politieke zijde" mogelijk te maken. De 
min of meer emotionele reactie op deze studie door enkele weekbladen („De 
hemel beware ons voor Suurhoff-paden"; „Pleidooi voor Sardineblik") is daar
om wel begrijpelijk. I n dit Ti jdschr i f t dient echter de beoordeling van het op
getrokken bouwwerk los van emoties te geschieden. 

De probleemstelling van de studie betreft i n hoofdzaak de moeilijkheden, die 
zi jn gerezen als gevolg van de snelle ontwikkeling van het autoverkeer. Na 
een tweetal inleidende hoofdstukken wordt de eerste he l f t van de studie ver
der gewijd aan de vraag naar verkeersdiensten. Voor dit onderdeel van de 
analyse wordt een onderscheid ingevoerd naar de verschillende functies van 
het verkeer. 

Waardering is op zi jn plaats voor de consequente wijze, waarop het ge
maakte onderscheid naar de verkeersfuncties in een aantal achtereenvolgende 
hoofdstukken wordt gehanteerd. Niet temin zijn tegen de systematiek als zo
danig wel enkele bezwaren in te brengen. De opzet is een indeling naar ver-
keerstypen te maken, die gebaseerd is op de verplaatsingsmotieven van de 
weggebruikers. I n feite wordt een hoofdindeling gemaakt naar gelang het 
verkeer een massaal dan wel een meer verspreid karakter draagt. Binnen de-
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ze hoofdindeling worden dan afzonderlijke verkeerssoorten naar verplaat-
singsmotieven onderscheiden. 

Met het onderscheid naar massaal — niet-massaal verkeer w i j k t de schrij
ver af van zijn opzet de verplaatsingsmotieven als k r i t e r ium te hanteren. De 
poging om via de onderverdeling naar verplaatsingsmotieven de beide kr i te r ia 
te verbinden, leidt dan ook to t een weinig scherpe gedachtenvorming. D i t 
b l i jk t o.m. ui t het hanteren van kwalificaties als „ tamel i jk geconcentreerd" en 
„tamel i jk verspreid". Bi j de behandeling van de verschillende soorten verkeer 
l ig t het accent sterk op de stedelijke verkeersproblematiek. Het gaat wel eens 
wat veel over auto versus t r am en (stads )bus, te weinig b.v. over de interlo-
cale functie van de spoorwegen. 

Een van de betrekkelijke nieuwigheden in het rapport is, dat gepleit wordt 
voor het toekennen van een hoge priori tei t aan de totstandkoming van voor
zieningen voor het recreatieve verkeer. 

De beschouwingen over het goederenvervoer over de weg monden u i t in een 
pleidooi voor zwaardere belasting van dit soort verkeer. Het betoog is echter 
niet ongenuanceerd. Duideli jk wordt als doel gesteld „na afweging van alle 
kosten en andere aspecten van de verschillende verkeersmogelijkheden een 
keuze te doen". Dat in bepaalde gevallen deze keuze kan bestaan u i t de „aan
leg van nieuwe spoorlijnen ui t algemene middelen" is niet onbegrijpelijk. Wa t 
vreemd is echter de motivering voor deze financieringswijze: „Hierdoor kan 
(via een lagere prijs voor het vervoer) optimale benutting van deze in f ra 
structuur worden verkregen". Hier l i j k t een verwarr ing aanwezig tussen de 
wijze van financiering van nieuwe infrastructuur en de vraag, hoe een een
maal aanwezige infrastructuur zo goed mogelijk kan worden gebruikt. 

Het gedeelte over de verkeerssoorten met meer verspreid karakter is min
der „schokkend" dan het daaraan voorafgaande. Gesteld wordt, dat de positie 
van de auto hier merendeels onaangetast kan blijven. Ter illustratie: „ ( e r is) 
voor het zakelijke verkeer in vele gevallen slechts de auto". — " . . . te zorgen, 
dat het consumptieve verkeer, voor zover zich dat per auto afspeelt, aller
hande faciliteiten k r i j g t om het gewenste doel inderdaad op die manier te be
reiken". — „ H e t spreekt welhaast vanzelf, dat aan het dienstverlenend ver
keer moeilijk beperkingen kunnen worden opgelegd". 

Door hun globale karakter bezitten deze uitspraken een zekere mate van 
kwetsbaarheid. I n welke gevallen is er voor het zakelijke verkeer slechts de 
auto? Moet het consumptieve verkeer allerhande facil i teiten krijgen, zonder 
op de kosten daarvan acht te slaan? Welke wet van Meden en Perzen ver
biedt welke vorm van dienstverlenend verkeer dan ook te beperken in zijn ge
bruik van bepaalde verkeersaders gedurende enkele spitsuren? 

Het hoofdstuk „Grondslagen voor een verkeersbeleid" bevat een tussen
tijdse balans van de bevindingen in de hoofdstukken over de verkeersfuncties. 

Van principieel belang en zeer plausibel is de uitspraak, door de samenstel
ler van het rapport reeds elders verkondigd, dat het wegens het externe ka
rakter van een deel van de baten niet juist is de gebruikers van wegen en 
spoorwegen volledig met de kosten van de verkeersvoorzieningen te belasten. 
De eis is slechts, dat zij naar evenredigheid betalen, hetgeen dan volgens de 
studie tot een aanmerkelijk grotere belasting van het woon-werkverkeer per 
particuliere auto moet leiden. 

Het hoofdstuk culmineert i n de uitspraak „da t de auto . . . i n het woon
werkverkeer meer en meer plaats zal moeten inruimen voor het openbare 
vervoer". Het l ig t voor de hand deze uitspraak te zien tegen de achtergrond 
van de in het begin van hetzelfde hoofdstuk geuite gedachte, dat het „op den 
duur onmogelijk zal zi jn om aan de eisen, die de stormachtige ontwikkeling 
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van het wegverkeer in al haar facetten zal stellen, volledig te voldoen". De 
argumenten die de schrijver aanvoert, doen vermoeden, dat het hem i n feite 
niet gaat om een physieke onmogelijkheid — waar men niet te gauw aan 
moet geloven — maar om een oordeel omtrent de wenselijkheid van een be
paalde vorm van beleid. Enerzijds legt hij de belastingbetalers de woorden in 
de mond, dat zij de nodige bedragen niet zullen willen opbrengen, anderzijds 
acht hi j zelf de immater ië le offers te groot om verantwoord te zijn. Wa t de 
preferenties van de belastingbetalers betreft, b l i j f t het echter bi j een veron
derstelling. 

Een drietal hoofdstukken behandelt vervolgens wat kan worden gezien als 
de aanbodzijde van de vervoersproblematiek. T.a.v. de wegen buiten de be
bouwde kom wordt aangedrongen op een ge ïn tegreerde planning van ver
voersvoorzieningen en ruimtel i jke structuur en op een systematische wegen-
planning, gebaseerd op de functionele betekenis van de autowegen. Ter zake 
van de stedelijke vervoersproblematiek wordt gevraagd om een bezinning op 
de functies van de city, om die vervoersaantrekkende instellingen, die voor 
het bestaan van de binnenstad niet s t r ik t vereist zijn, te kunnen afstoten. 
Voor het openbaar vervoer in de grote steden wordt een combinatie van me
troli jnen met tramlijnen gesuggereerd. 

Hoewel de financiering van het openbaar vervoer in de steden niet geheel 
aan de aandacht is ontsnapt („een Rijksbijdrageregeling voor . . . korte ter
mi jn maatregelen"), heeft de lezer, gezien de strekking van het rapport, be
hoefte aan meer dan een mogelijkerwijs aanwezige stilzwijgende veronderstel
ling, dat het R i jk ook i n de kosten van ingrijpende maatregelen op lange ter
mijn, zoals de aanleg van een metro, zal bijdragen. Hetzelfde geldt voor het 
eigenlijke interlocale vervoer, bi j de bespreking waarvan over de door anderen 
wel „ s t ruc tu ree l " genoemde verliessituatie van de spoorwegen wordt gezwegen. 

Tot slot van de publikatie worden' de organisatorische en economische as
pecten van de planning van het verkeer bezien. Het belangrijkste thema van 
het laatste hoofdstuk — en in feite van de gehele studie — is de vraag, op 
welke wijze, i n het bijzonder i n het z.g. massale vervoer, een selectief gebruik 
van de personenauto kan worden verwezenlijkt. 

Het is enigszins teleurstellend te moeten constateren, dat juist op dit punt 
geen duidelijk standpunt wordt ingenomen. Enerzijds vindt men uitspraken, 
die op zijn zachtst gezegd, de wenselijkheid van een inperking van de indivi 
duele vrijheid suggereren (pp. 11, 17, 38), anderzijds wordt met stelligheid 
de tegenovergestelde opvatting verkondigd (pp. 22, 43). Door de vraag te 
stellen: „ M a a r is het nodig zo ver (d.w.z. tot rechtstreeks ingrijpen in de v r i j 
heid van de automobilist) te gaan?" (p. 65) kiest het rapport i n feite voor 
hantering van de prijzen. Het b l i jk t echter niet, of de schrijver zich bewust is, 
dat direkt ingrijpen of ordenen via de prijzen geen neutrale instrumenten zijn, 
die verwisselbaar zijn als b i j l of schaaf. 

Voorgesteld wordt, de automobilisten te confronteren met het geheel van 
de maatschappelijke kosten die zij veroorzaken. Wanneer dit is gerealiseerd 
kan, zo wordt gesteld, de vrije consumentenkeuze beter tot zi jn recht komen. 
De opzet is uiteraard, dat langs deze weg een vermindering van het zg. mas
sale verkeer per auto wordt verkregen. Ook als men principieel voor de p r i j 
zen kiest, staat niet bij voorbaat vast, dat de te nemen maatregelen inder
daad een voldoende rem zullen vormen op het autogebruik. D i t is geheel af
hankelijk van de elasticiteit van de vraag naar infrastructuurdiensten. Hoe 
groot deze elasticiteit is en van welke factoren zij afhangt, leert het rapport 
niet. 

De WBS-studie heeft de belangrijke verdiensten, dat zij enkele van de 
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meest klemmende vervoersvraagstukken in een overzichtelijk kader heeft ge
plaatst en voorts, dat zij meer dan eens op originele wijze oplossingen bepleit. 

Juist vanwege het in het algemeen belangwekkende betoog had men kun
nen wensen — om tot de in het begin gebezigde beeldspraak terug te keren 
— dat in deze blauwdruk meer aandacht was besteed aan de hechtheid van de 
fundering, die nodig is om een omvangrijk bouwwerk als „het verkeers
vraagstuk" te schragen. 

Drs. J. B. Polak 

BOEKAANKONDIGINGEN 

European Transport L a w „ Journa l fo r law and economics". Uitgever: Mr . R. 
H . Wijf fe ls , Antwerpen. Pri js f 125,— (7 nummers). 

Een nieuw t i jdschr i f t op het gebied van het vervoer! Een rechtvaardiging 
daarvoor geeft de heer Coppé in een voorwoord: „Het moet bijzonder verheu
gend genoemd worden dat in dit nieuwe t i jdschr i f t naast de jur is t en de poli
ticus ook de econoom geroepen is zi jn visie te verduidelijken. Op di t ogenblik 
voltrekken zich een aantal belangrijke economische structuurwijzigingen wel
ke voor de transportsector van uitzonderlijke betekenis zijn omdat zij het geo
grafisch beeld ingrijpend wijzigen." 

En als taak ziet h i j : 
„1 . Het transportrecht is in onze verschillende landen bij lange na niet tot 

hetzelfde peil van ontwikkeling gekomen en tevens heeft het niet dezelfde 
weg gevolgd. Men moge nu de oplossing die in de Verenigde Staten in verband 
met de transportpolitiek werd gevonden goedkeuren of niet, het staat vast 
dat het uitbouwen van een grote gemeenschappelijke markt het transportpro
bleem, de transportpolitiek en bij gevolg ook het transportrecht op het voor
plan schuift. Het is van belang dat de verschillende standpunten de gelegen
heid kri jgen om met elkaar geconfronteerd te worden. Op deze wijze zal wel
licht een toenadering ontstaan en i n elk geval een opheldering optreden die 
het nemen van eventuele overheidsbeslissingen op het gemeenschappelijke 
vlak zal vergemakkelijken. 

2. Het is verder van belang dat een betere kennis ontstaat van de trans
porteconomie. Ook op dit vlak is men in onze zes landen niet tot hetzelfde 
peil gekomen, — noch van belangstelling, noch van kennis. Een gemeen
schappelijk t i jdschr i f t voor de zes landen kan er in slagen om de transport
economie als prominent vak van de economische wetenschap tout court zi jn 
eigen plaats te geven. I k hoop dat de wens naar geheimhouding van zgn. 
vertrouwelijke gegevens (die alle interessenten buiten de eigen k r i ng toch 
kennen) een behoorlijke informatie niet i n de weg zal staan en dat iedereen 
niet op iedereen zal blijven wachten om met gedocumenteerde studies van 
wal te steken. 

3. Tenslotte zie i k een taak in de r icht ing van het geleidelijk uitbouwen 
van een gemeenschappelijke vervoerspolitiek". 

I n het eerste nummer, dat thans voor ons l igt , t r e f fen wi j een uitstekend 
art ikel van Debois en Bayens aan over de E.G.K.S.: „Transpor t i n the Euro-
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pean Coal and Steel Community". Het tweede gedeelte van het nummer is 
gewijd aan jurisprudentie op vervoersgebied in de verschillende landen. 

Het komt mij voor dat de poging die hier ondernomen wordt om juristen 
en economen in één t i jdschr i f t aan het woord te laten voor de toekomstige 
ontwikkeling op het gebied van het vervoer slechts nut t ig kan zijn. Beide heb
ben zij een taak bij de vorming van een gemeenschappelijke vervoerspolitiek 
i n de E.E.G. Een confrontatie van het juridische en het economische stand
punt i n één t i jdschr i f t kan slechts verhelderend werken en de discussie over 
de gemeenschappelijke taak vergemakkelijken. 

Als Directeur van de economische sectie van het t i jdschr i f t treedt op Prof. 
J. Vrebos, secretaris-generaal van het Ministerie van Verkeer in België. 

Te betreuren valt slechts dat in de l i js t van Sponsorships and Support over
wegend juristen voorkomen; voor Nederland is dat zelfs zonder uitzondering 
het geval. 

Overigens heet i k dit zustertijdschrift i n de k r ing van t i jdschriften op het 
gebied van het vervoer gaarne welkom. 

Kuiler. 

A lan E. Branch, The elements of shipping, Chapman and Ha l l Ltd , London 
1964, 156 blz., 21/—. 

De auteur is Shipping Lecturer of East London College of Commerce, Ship
ping Tutor to Pi tman College of Transport, Shipping Tutor to Institute of 
Transport Tutorial Committee. 

D i t boek bedoelt de zeescheepvaart in te leiden bij hen die daarvan nog wei
nig of niets weten, voornamelijk aankomende scheepvaar t -employé 's die de 
practijkcursussen in Londen volgen. V i j f t i e n hoofdstukjes brengen samen het 
belangrijkste uit dit bedrijf te berde op een wijze die de geboeide lezer van 
buiten zich zal doen afvragen waar de aanknopingspunten met andere ver
voerssectoren toch wel liggen. Naast de dikke handboeken over „principles of 
ocean transportation" is dit leerzame boekje zeker een unieke verschijning. 

Behoudens bij enkele passages over snelheid, tariefstelling, uitgesteld rabat, 
trampvaart/ l i jnvaart en winstmaximering heb ik geen opmerkingen over de 
inhoud. Het boek bevat o.a. hoofdstukken over het schip, scheepstypen, het 
bemannen, de lading, de documentatie en douanezaken, de scheepvaartkana
len, organisaties, het connossement en politieke aspecten. 

Molenaar. 

N . S. Despicht, Policies for transport in the Common Market, Lambarde 
Press, London 1964, 308 blz. ƒ 22,—. 

Di t boek verdient onder de aandacht van de lezers van dit t i jdschrif t ge
bracht te worden. Het geeft op een Engels nuchtere wijze een gecomprimeerd 
overzicht van de Europese vervoerspolitieke verhoudingen. 

Deel één geeft een overzicht van de structuur van de E.E.G. Deel twee be
handelt de vervoerspolitiek i n de 6 landen per vervoerstechniek. Vooral dit 
deel is als naslagwerk zeer goed bruikbaar. De behandeling van elk onder-
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deel is weliswaar steeds kort gehouden, maar geeft de hoofdlijnen toch goed 
weer. Met name het overzicht van het Rijnvaartregime is bijzonder praktisch. 

Het derde deel is getiteld ,,Towards a common policy" en is vanzelfspre
kend gericht op de gemeenschappelijke vervoerspolitiek in wording. Uiteraard 
draagt dit deel sterk het karakter van een verslag van de overgangsperiode 
naar het definitieve vervoersbeleid. 

Handig is de lijst van geselecteerde E.E.G. documenten aan het eind van 
het boek. Tenslotte verdienen vermelding de duidelijke kaarten en kartogram-
men waarvan het boek door mevrouw Despicht is voorzien. 

Kuiler . 

Guide de la Navigation Inférieure, 2 delen, Ed. Berger-Levrault, Paris 1965, 
l e d l . 617 blz., 2e dl . 311 blz. Totaalprijs 90 N F . 

De vorige editie van dit standaardwerk over de Franse vaar- en waterwe
gen is in 1957 verschenen en verouderd, omdat inmiddels aan de Franse wa
terwegen het een en ander is gedaan. D i t was nodig gezien de grote achter
stand en door het beschikbaarstellen van aanzienlijke fondsen konden vele 
vaarwegen worden verbeterd. Ook de vaart op de kanalen zelf is gewijzigd — 
duwvaart b.v. — hetgeen andere eisen aan de kanalen stelde. 

Met al deze veranderingen is rekening gehouden in dit werk, dat (voor het 
l e deel) is verdeeld in 4 hoofdstukken: a. administratieve inlichtingen, b. ka
rakteristieken van de waterwegen, c. afstanden, d. behandeling van de be
langrijkste havens. 

Het 2e deel is een atlas, die behalve een schematische kaart van het gehele 
Franse waterwegennet, tevens kaarten bevat waarop deze waterwegen op 
schaal 1 : 100.000 of 1 : 50.000 en sommigen zelfs 1 : 25.000 zijn getekend. 
Kaarten van de belangrijkste havens zijn toegevoegd. Alfabetische rangschik
k ing zowel i n l e als 2e deel. D i t zijn twee bijzonder mooi uitgevoerde werken. 

H . H . 

Jahrbuch des Schiffahrtswesens 1965, Schriftleiter Dr. L . L . V. Jolmes, Hes
t ra Verlag, Darmstadt, 214 blz. 

D i t jaarboek verscheen in 1965 voor de 4e maal, en handelt ook weer over 
actuele vraagstukken uit de zeevaart en ui t aanverwante sectoren. Bekende 
schrijvers behandelen onderwerpen als de zeevaart in 1964, de maritieme ont
wikkel ing van Japan, vlagdiscriminatie, moderne navigatie, nieuwbouwbe-
hoefte en -plannen in de Duitse kustvaart, de betekenis van de spoorwegen 
voor de haven van Hamburg, stukgoedoverslag in Europese en Amerikaanse 
havens, nieuwe scheepsvormen etc. 

Het werk k r i j g t langzamerhand een encyclopedisch karakter en is vooral 
bedoeld in het continentale achterland kennis over te dragen van en begrip 
te kweken voor de vele moeilijkheden waarmee de internationale zeevaart te 
kampen heeft. Fraaie foto's en een ,,who is who" vervolmaken dit nuttige 
werk. H . H . 

182 



Scheepvaartverbindingen ter zee van en naar Rotterdam. 

Reeds verscheidene jaren geeft de Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor Rotterdam dit boekje uit . D i t elk jaar groter wordend overzicht bevat op 
140 pagina's de namen van de binnen- en buitenlandse maatschappijen die, 
rechtstreeks of met overlading, scheepvaartverbindingen ter zee onderhouden, 
met hun agenten te Rotterdam en de havens die door deze lijnen worden 
aangelopen. De havens zijn bovendien opgenomen in een alfabetische lijst, met 
daarachter de verschillende lijndiensten. 

Het boekje wordt elk jaar up to date gebracht, hetgeen — w i l het zi jn nut 
voor de gebruikers bewaren — bij deze steeds in beweging zijnde materie u i 
teraard geboden is. 

Omstreeks augustus van elk jaar verschijnt een nieuwe editie. Prijs f 3,50. 

A . 

Netherlands Shipping Lines 1966. 

De Koninkli jke Nederlandsche Reedersvereeniging te 's-Gravenhage heeft 
haar jaarlijkse li jst gepubliceerd vermeldende de Nederlandse scheepvaart
maatschappijen (leden van deze vereniging), met de routes waarlangs zij 
vracht en/of passagiers vervoeren, alsmede de frequentie van hun afvaarten. 
Een alfabetische lijst van havens is toegevoegd, evenals een kaart waarop de 
lijnen staan aangegeven. 

A . 

Belgium Sea and Inland Waterways, The economic heart of Europe, I .V .A. 
Traflumar, Brussel 1965, f ign. , tabn, grafn , foto's, advertenties, 153 bladzijden. 

Samengesteld n.a.v. de Internationale Verkeerstentoonstelling 1965 te Mün-
chen. Bundeling van dertien artikelen van verschillende auteurs. Enkele 
hoofdstukken: Internationale Handel; koopvaardijvloot; binnenlands vervoer 
te water; haven van Antwerpen, Gent en Zeebrugge; Luikse havens en indus-
t r iën ; wegenkruispunt Brussel; Scheepsbouw. Verlucht met ta l r i jke foto's. 

De Verkeersproduktie van de Bomenwijk. Onderzoek naar de Verkeersproduk-
tie van een woonwijk in een middelgrote Nederlandse stad. Inst i tuut voor 
Stedebouwtkundig Onderzoek Technische Hogeschool. Rapporteurs I r . H . M . 
Goudappel en I r . A . Heimans, Del f t 1965, tabn., f ign . , grafn. , 53 blz. 

Uitgevoerd ter verkri jging van inzicht in de Verkeersproducerende en -aan
trekkende werking van stedelijke elementen, nodig bij de structurering en di
mensionering van het stadswegennet. Als studie-object is gekozen de Bomen-
w i j k van Delf t . 
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B E L A N G R I J K S T E AANWINSTEN V A N D E B I B L I O T H E E K 
(van 1 februari 1966 tot 1 mei 1966) 

A L G E M E E N 

Allen, B. G. D. Mathematical economics; 2nd ed. London, 1965. X V I I I , 
812 blz., grafn. 

Booij, H. Prijsreactieis en oligopolie. Leiden, 1965. V I I I , 167 blz., grafn. , 
tabn. 

Ghardonnet, J. Géographie industrielle; tome 1: Les sources d 'énergie. 
Paris, 1962. 521 blz., grafn. , k r t n . 

Chardonnet, J. Géographie industrielle; tome 2: L'industrie. Paris, 1965. 
461 blz., k r tn . 

Cox, B. Distr ibution in a high-level economy; in association w i t h C. S. 
Goodman and Th. C. Fichandler. Englewood Clif fs , N . J., 1965. X V , 331 blz., 
grafn. , tabn. 

Glement-Grandcoutr, A. Prévis ion imparfai te et fluctuations économiques. 
Paris, 1965. I l l , 152 blz., grafn. , tabn. 

Denis, H., et M. Lavigne. Le problème des pr ix en Union soviétique. Paris, 
1965. 254 blz. 

Mc Millan Jr., T. E. Why manufacturers choose plant locations. I n : Land 
economics; Jfl (1965.08) no. 3. 

Ministerie van volkshuisvesting en ruimteli jke ordening; afdeling Voor
lichting. Samenvatting van de wet op de ruimteli jke ordening en de nieuwe 
woningwet. 's-Gravenhage, 1965. 12 blz. 

Twaalfde gezamenlijke bijeenkomst van de leden van de Raadgevende 
vergadering van de Raad van Europa en van de leden van het Europese 
parlement; Straatsburg, september 1965. Straatsburg, 1966. 120 blz. 

Hamdelskammer Hamburg. Bericht über das Jahr 1965. Hamburg, 1966. 
190 blz., afbn., tabn. 

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

Arbeits- und Porschungsgemeinschaft f ü r Strassenverkehr und Verkehrs-
sicherheit Köln. Indiv idualverkehr-öf fent l icher Nahverkehr i m Rahmen des 
Generalverkehirspians. Bad Godesberg, 1965. 130 blz., afbn., grafn., k r t n . 

Bericht übe r die USA-Studienreise „Kombinier te r Verkehr"; Mit te i lung 
der Studiengesellschaft f ü r den kombinierten Verkehr. Düsseldorf, 1966. 
177 blz., afbn., tabn. 

De havengebieden van Amsterdam, Antwerpen, Gent en Rotterdam; verslag 
van het studentencolloquium 1965. Rotterdam, Nederlands vervoersweten
schappelijk instituut, 1965. 164 blz., grafn. , kr tn . , tabn. 

Eisemawn, F. Die incoterms in Handel und Verkehr. Wien, 1963. X I , 190 blz. 
Europese economische gemeenschap. Beleidsalternatieven ten aanzien van 

de prijsvorming i n het vervoer. Brussel, 1965. 218 blz. Studies; serie vervoer; 
no. 1. 

Hershlag, Z. Y. External economics v ia infrastructure in a two-sector 
model. 23 blz. 

Hollatz, J. W., und F. Tamms. Die kommunalen Verkehrsprobleme i n der 
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Bundesrepublik Deutschland; ein Sachverstandigenbericht und die Stellung-
nahme der Bundesregierung. Essen, 1965. VEI, X X X V , 384 blz., afbn., kr tn . , 
tabn. 

Verband öffent l icher Verkehrsbetriebe. Verbesserung des öffent l ichen Per-
sonennahverkehrs; T l . 1: Stellungnahme zum Bericht der Sachverstandigen-
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