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E I N I G E C H A R A K T E R I S T I K A D E S S E E H A F E N B E T R I E B E S (II) 
von Dkfm. Dr. Elisabeth Schwarz 1) 

6. Rationalisierung 

a. Allgemeine Überlegungen 

l m bisherigen Teil der Untersuchung über den Hafenbetrieb ist der 
Versuch gemacht worden, einen Weg zur Leistungsmessung zu finden. 
Anschliessend wurde iiber die sich aus der Leistung ergebende Kapazitat 
des Hafenbetriebes gesprochen; gleichzeitig fanden aber auch die 
negativen Erscheinungen, wie Diskontinuitat des Seehafenumschlages 
und übermassige Hafenliegezeiten der Schiffe, ihre Erwahnung. 

Es geht nun darum, Mi t t e l und Wege zu suchen, u m die bisherigen 
Erkenntnisse anzuwenden und damit die Leistungsfahigkeit des Hafens 
möglichst optimal zu gestalten, die negativen Einfliisse aber so weit als 
möglich zum Verschwinden zu bringen und dies w i r d am besten durch 
Rationalisierungsmassnahmen verschiedenster A r t bewirkt . Gerade i m 
Transportwesen zeigen sich die betriebswirtschaftlichen Probleme und 
Erfordernisse zur Rationalisierung besonders offen, weil die Einstellung 
auf spezielle Güte r zu besonderen Manipulationen und spezieller 
Arbeitsorganisation fuhren und zwangslaufig erfolgen muss. 

I m Hafen sind f ü r die Rationalisierung i m wesentlichen von Be-
deutung: die A r t der Verpackung der Güter , das heisst die A r t der 
Ladeeinheit, die Beschaffenheit der Laderaume und Umschlagseinrich-
tungen des Schiffes und die technischen Fazilitaten des Hafens f ü r das 
Laden, Löschen und Lagern von Gütenr . 

Wenn nun auf die technologische Seite der Rationalisierungsmass
nahmen eingegangen werden soil, su muss zu Anfang festgestellt 
werden, dass im Hafen, ebenso wie i m gesamten Transportwesen, im 
Vordergrund die Forderung nach einem bestimmten Auslastungsgrad 
steht. Die technische Kapazitat kann nur durch e rhöhte Investitionen 
f ü r den Umschlag gesteigert werden, es sollen aber die Umschlagskosten 
möglichst niedrig sein. Dies ist aber nur bei einer bestimmten, garan-
tierten Auslastungshöhe zu verwirklichen. Eine graphische Darstellung 

*) Institut für Statistik und Datenverarbeitung. Hochschule für Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaften, Linz. 
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mittels eines Diagrammes würde zeigen, dass die Umschlagskosten mit 
der Ausnutzung der Umschlagsmechanismen nicht linear, sondern 
hyperbolisch steigen. Bei einem hohen Ausnutzungsgrad bleiben die 
Kosten beinahe konstant und es können keine besonderen Ein-
sparungen mehr erzielt werden. Wenn aber die Einsatzzeit der Gerate 
unter 3.000 Betriebsstunden pro Jahr sinkt, so steigen die Aufwen-
dungen sprunghaft an. 

Die iiberaus rasche Entwicklung von immer schnelleren, speziali-
sierteren und grosseren Schiffen bringt grosse Schwierigkeiten f ü r den 
Hafen mit sich, da er seine mechanisierten Massengutumschlags-
einrichtungen nicht immer i m gleichen Tempo und Ausmass erneuern 
und modernisieren kann. Diese können o f t die erforderliche Leistungs-
steigerung mi t den alten Arbeitsmethoden nicht mehr bewaltigen und 
es ist Aufgabe eines modernen Hafens, möglichst rasch die alten, meist 
unterbrochen arbeitenden Gerate und Anlagen durch kontinuierlich 
fö rde rnde Einrichtungen zu ersetzen. 

I m Stückgutumschlag w i r d die Mechanisierung durch die Bildung 
von Ladeeinheiten ermöglicht , die besten Hi l fsmi t te l stellen hier 
Beh'alter und Paletten dar, welche den verstarkten Einsatz von mo
dernen Flur fördermi t te ln ermöglichen und so zahlreiche Stauarbeiten 
verhindern helfen. Doch wirken sich diese Umstellungen unmittelbar 
auf die Verkehrsanlagen aus; Gleisanlagen, Rampen und Freilagerplatze 
vor den Schuppen und die Lagerhauser selbst müssen fü r den reibungs-
losen Umschlag ausgerichtet werden. 

b. Vergleich dreier Küsten mit verschiedenem Mechanisierungsgrad 

Ein Beispiel soil nun an Hand eines Vergleiches dreier Küsten, die 
verschiedenen Mechanisierungsgrad aufweisen, dazu dienen, aus Zahlen-
material, das aus der Praxis genommen und hier nur zu Zwecken 
besserer Gegenüberstel lung vereinheitlicht wurde, Erkenntnisse be-
züglich der Eignung und des Wertes von Rationalisierungsmassnahmen 
zu gewinnen. 

Es werden die Küste A ohne Mechanisierungseinrichtungen, die 
Küste B m i t Teilmechanisierung und die Küste C mi t Vollmechani-
sierung einander gegenübergestellt. Folgende Annahmen werden f ü r 
alle drei Küsten gemeinsam getroffen: A n jeder Küste w i r d ausschliess-
lich Kohle umgeschlagen und zwar die Menge von 300.000 t pro Jahr. 
Die Selbstkosten f ü r eine Arbeitsstunde betragen 20 Einheiten. Die zu 
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entladenen Schiffe haben vier Luken. Für den Vergleich soil ein Schiff 
S mit 10.000 t Nutzlast gelöscht werden. 

Die verwendeten Symbole bedeuten: 

A . . Arbeiter 
AS . . Arbeitsstunde 
K . . Kran 
KS . . Kranstunde 
E . . Erganzungsmechanisation 
ES . . Arbeitsstunde der Erganzungsmechanisation 

Küste A (ohne Mechanisierung) 

A n dieser Küste ist es notwendig, das Schiffsgeschirr zu verwenden. 
Die Kosten werden in die Berechnung nicht miteinbezogen, weil sie 
keine Kosten des Hafenbetriebes darstellen, wenn auch dieser Teil der 
Kosten bei der D u r c h f ü h r u n g des Umschlags der Kohle Schiff /off ener 
Ladeplatz oder Waggon aufgewendet w i rd . 

Aufgewendete Zeit und realisierte Leistungen Selbstkosten 

1) 15 A = 120 AS = 110 t 
f ü r 1 Luke und 1 Schicht 2.400 
60 A = 480 AS = 440 t 
f ü r 4 Luken und 1 Schicht 9.600 
120 A = 960 AS = 880 t 
f ü r 4 Luken und 2 Schichten 19.200 
180 A = 1.440 AS = 1.320 t 
f ü r 4 Luken und 3 Schichten 28.800 

a) Ausladenorm pro Tag = 1.320 t, dazu sind 1.440 Arbeitsstunden 
nöt ig 

b) Leistung pro Arbeitsstunde = 0,98 t 
c) Selbstkosten pro umgeschlagener Tonne = 22 
d) Löschzeit f ü r Schiff S . . 7,5 tage 

Aus den benöt igten Langenmetern der Küste lasst sich eine Aussage 
über den Grad der Mechanisierung treffen — je grosser die Mechani
sierung ist, desto weniger Langenmeter werden benöt igt . Die Auswir-
kungen bei Nichtmechanisierung sind: 
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1. Steigerung der Selbstkosten 
2. Vergrösserung des Anteils der Hafenliegezeit an der gesamten 

Schiffsumlaufzeit. 

Küste B (mit Teilmechanisierung) 

Die Küste B is ausgestattet mi t Portalkranen m i t einer Tragfahigkeit 
von 5 t, eine Kranstunde verursacht Selbstkosten von 100. 

Der folgenden Aufgliederung in drei Kategorien liegen Erfahrungs-
werte aus der Praxis zugrunde — diese Auftei lung ist dem Bericht 1962 
der „Doek and Harbour Author i ty" , London, entnommen — es wurde 
namlich die Feststellung gemacht, dass in verschiedenen untersuchten 
Haf en: 
50 % der Fr acht den mechanischen Fördermi t te ln unmittelbar zu-

ganglich sind, Kategorie I ; 
30 °/o nur m i t H i l f e der menschlichen Arbeitskraft den Fördermi t te ln 

zuganglich sind, Kategorie I I ; 
20 % der Fracht den maschinellen Einrichtungen unzuganglich sind 

und allein durch die menschliche Arbeitskraft gelöscht werden 
müssen, Kategorie I I I . 

Diese drei Kategorien müssen infolge ihrer verschiedenen Arbeits-
erfordernisse gesondert betrachtet werden. 

Kategorie I (50 °/o) 

Aufgewendete Zeit und realisierte Leistungen Selbstkosten 

l a ) 4 K = 32 KS = 1.120 t 3.200 
l b ) 16 A = 128 AS = 1.120 t 2.560 

Summe: 32 KS + 128 AS = 1.120 t 5.760 
f ü r 4 Luken und 1 Schicht 

2a) 2 X 4 K = 64 KS = 2.240 t 6.400 
2b) 32 A = 256 AS = 2.240 t 5.120 

Summe: 64 KS + 256 AS = 2.240 t 11.520 
f ü r 4 Luken und 2 Schichten 

3a) 3 X 4 K = 96 KS = 3.360 t 9.600 
3b) 48 A = 384 AS = 3.360 t 7.680 

Summe: 96 KS + 384 AS = 3.360 t 17.280 
f ü r 4 Luken und 3 Schichten 

322 



a) Ausladenorm pro Tag = 3.360 t, das erfordert 384 Arbeitsstunden 
b) Leistung pro Arbeitsstunde = 8,7 t, 

Steigerung gegenüber A = 154,4 °/o 
c) Selbstkosten pro umgeschlagener Tonne = 5 
d) Löschzeit f ü r Schiff S angenahert = 3 Tage 

Anted der Kategorie I — 50 °/o: 
e) effektive Löschzeit f ü r 5.000 t = 1,5 Tage 

Die Ausnutzung pro Kai lüngenmeter w i r d doppelt so gross. 

Kategorie I I (30 °/o) 

Aufgewendete Zeit und realisierte Leistungen Selbstkosten 

l a ) 4 K = 32 KS = 760 t 3.200 
l b ) 48 A = 384 AS = 760 t 7.680 
Summe: 32 KS + 384 AS = 760 t 10.880 

f ü r 4 Luken und 1 Schicht 
2a) 2 X 4 K = 64 KS =1.520 t 6.400 
2b) 96 A = 768 AS = 1.520 t 15.360 
Summe: 64 KS + 768 AS = 1.520 t 21.760 

f ü r 4 Luken und 2 Schichten 
3a) 3 X 4 K = 96 KS = 2.280 t 9.600 
3b) 144 A = 1.152 AS = 2.280 t 23.040 
Summe: 96 KS + 1.152 AS = 2.280 t 32.640 

f ü r 4 Luken und 3 Schichten 

a) Ausladenorm pro Tag = 2.280 t, dazu sind 1.152 Arbeitsstunden 
nöt ig 

b) Leistung pro Arbeitsstunde = 1,9 t 
gegenüber A Steigerung von 72,7 °/o 

„ B Verringerung von 32,2 % 
c) Selbstkosten pro umgeschlagener Tonne = 14 

gegenüber B I Steigerung von 1 8 0 % 
„ A Verringerung von 34 % 

d) Löschzeit f ü r Schiff S ist 4,38 Tage — um 66 °/o langer als in 
Kategorie I 
Anted der Kategorie I I 30°/o: 

e) effektive Löschzeit f ü r 3.000 t = 1,3 Tage 
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Kategorie I I I (20 •/•) 

Die Ladung ist f ü r die Krane nicht erreichbar, der Umschlag lasst 
sich daher mi t den anderen Kategorien nur schwer vergleichen. 

Aufgewendete Zeit und realisierte Leistungen Selbstkosten 

l a ) 4 K = 32 KS = 360 t 3.200 
l b ) 64 A = 512 AS = 360 t 10.240 

Summe: 32 KS + 512 AS = 360 t 13.440 
fü r 4 Luken und 1 Schicht 

2a) 2 X 4 K = 64 KS = 720 t 6.400 
2b) 128 A = 1.024 AS = 720 t 20.480 
Summe: 64 KS + 1.024 AS = 720 t 26.880 

fü r 4 Luken und 2 Schichten -

3a) 3 X 4 K = 96 KS = 1.080 t 9.600 
3b) 192 A = 1.536 AS = 1.080 t 30.720 
Summe: 96 KS + 1.536 AS = 1.080 t 40.320 

für 4 Luken und 3 Schichten 

a) Ausladenorm pro Tag = 1.080 t, das erfordert 1.536 Arbeits
stunden 

b) Leistung pro Arbeitsstunde = 0,75 t 
Verringerung gegenüber A van 28 % 

c) Selbstkosten pro umgeschlagener Tonne = 37 
Steigerung gegenüber A 68 % 

B I 6 4 0 % 
B I I 1 6 4 % 

d) Löschzeit f ü r Schiff S ist 9,2 Tage 
Antei l der Kategorie I I I 20 % : 

e) effektive Löschzeit f ü r 2.000 t = 1,8 Tage 

Stark vereinheitlicht ergibt sich der Antei l der menschlichen Arbeits
k r a f t in den drei Kategorien, bzw. das Verhaltnis zur Maschinenarbeit: 
Kategorie I 50 : 50 

I I 75 : 25 
I I I 80 : 20 

Die Kosten der Arbeitskraft i n Kategorie I I I sind gestiegen, bezogen 
auf: 

324 



Kategorie I um 60 % 
II „ 7 % 

Die Kosten der maschinellen Arbei t sind gesunken, bezogen auf: 
Kategorie I um 60 % 

II „ 2 0 % 

Küste C (mit Vollmechanisierung) 

Die Küste C ist mi t Erganzungseinrichtungen ausgestattet, welche es 
ermöglichen, dass die Frachtenmenge der Kategorig I II in Richtung auf 
Kategorie I I verschoben wi rd , das heisst, dass durch die Verwendung 
von Erganzungsmechanisation die 20 % der Fracht, die nach wie vor 
nur von Arbeitskraften gelöscht wurden, nun auch von den maschinel
len Einrichtungen erfassbar sind. Es w i r d da fü r noch eine dritte Einheit 
e ingeführ t — die Arbeitsstunde der Zusatzmechanisation, welche eben-
falls m i t Kosten von 100 angenommen wi rd . Bei Kategorie I muss die 
Erganzungseinrichtung nicht i n betracht gezogen werden, da hier die 
Kosten gleich wie in Küste B sind. 

Kategorie I I (30 % ) 

Aufgewendete Zeit und realisierte Leistungen Selbstkosten 

l a ) 4 K = 32 KS = 960 t 3.200 
l b ) 28 A = 224 AS = 960 t 4.480 
l c ) 4 E = 32 ES = 960 t 3.200 
Summe: 32 KS + 224 AS + 32 ES = 960 t 10.880 

f ü r 4 Luken und 1 Schicht 

2a) 2 X 4 K = 64 KS = 1.920 t 6.400 
2b) 56 A = 448 AS = 1.920 t 8.960 
2c) 2 X 4 E = 64 ES = 1.920 t 6.400 
Summe: 64 KS + 448 AS + 64 ES = 1.920 t 21.760 

f ü r 4 Luken und 2 Schichten 

3a) 3 X 4 K = 96 KS = 2.880 9.600 
3b) 84 A = 672 AS = 2.880 t 13.440 
3c) 3 X 4 E = 96 ES = 2.880 t 9.600 
Summe: 96 KS + 672 AS + 96 ES = 2.880 t 32.640 

f ü r 4 Luken und 3 Schichten • — 
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a) Ausladenorm pro Tag = 2.880 t, dazu sind 672 Arbeitsstunden 
erforderlich 

b) Leistung pro Arbeitsstunde = 4,3 t 
Steigerung gegenüber Kategorie I I /B von 126 °/o 
Die Umschlagsgeschwindigkeit stieg von 2.280 t auf 2.880 t , also 
u m 26 % 
Antei l der machinellen Arbei t an den Gesamtkosten 47 : 53 

c) Selbstkosten pro umschlagener Tonne = 11 
Verringerung gegenüber Kategorie I I /B von 22 °/o 

d) Löschzeit f ü r Schiff S ist 3,5 Tage 
Antei l der Kategorie I I 30 % : 

e) effektive Löschzeit f ü r 3.000 t = 1 Tag 

Kategorie I I I (20 %>) 

Aufgewendete Zeit und realisierte Leistungen Selbstkosten 

l a ) 4 K = 32 KS = 560 t 3.200 
lb ) 44 A = 352 AS = 560 t 7.040 
l c ) 4 E = 32 ES = 560 t 3.200 
Summe: 32 KS + 352 AS + 32 ES = 560 t 13.440 

f ü r 4 Luken und 1 Schicht 

2a) 2 X 4 K = 64 KS = 1.120 t 6.400 
2b) 88 A = 704 AS = 1.120 t 14.080 
2c) 2 X 4 E = 64 ES = 1.120 t 6.400 
Summe: 64 KS + 704 AS + 64 ES = 1.120 t 26.880 

fü r 4 Luken und 2 Schichten 

3a) 3 X 4 K = 96 KS = 1.680 t 9.600 
3b) 132 A = 1056 AS = 1.680 t 21.120 
3c) 3 X 4 E = 96 ES = 1.680 t 9.600 
Summe: 96 KS + 1.056 AS + 96 ES = 1.680 t 40.320 

fü r 4 Luken und 3 Schichten 

Der Umschlagsprozess w i r d schneller, da die Leistungen grosser sind. 
Die Gesamtarbeitssumme wi rd gegenüber der entsprechenden Kategorie 
in B kleiner. 
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a) Ausladenorm pro Tag = 1.680 t, das erfordert 1.056 Arbeits
stunden 

b) Leistung pro Arbeitsstunde = 1,6 t 
Steigerung gegenüber Kategorie I I I / B von 120 % 
Die Leistung entspricht ungefahr der ategorie I I /B 
Vergrösserung der Umschlagsgesch-windigkeit von 1.080 t auf 
1.680 t , das sind 55 % 

Ante i l der maschinellen Arbei t an den Gesamtkosten 59 : 41 
Vergleich mi t Kategorie I I I / B : 

Steigerung der maschinellen Arbei t um 105 % 
Verringerung der menschlichen Arbei t u m 26,3 % 

c) Selbstkosten pro umgeschlagener Tonne = 24 
Verringerung gegenüber der Kategorie I I I / B von 35 % 

d) Löschzeit f ü r Schiff S 5,9 Tage 
Ante i l der Kategorie I I I 2 0 % : 

e) effektive Löschzeit f ü r 2.000 t 1,1 Tage 

Die Kosten pro Tonne sind etwas höher als in Küste A , doch ist aus 
folgenden Grimden der Küste C der Vorzug zu geben: 

1. ) Die Betrachtung bei Küste C bezieht sich nur auf einen Teil der 
Arbeit , bei A auf die voile geleistete Arbei t 

2. ) Die Erganzungsmechanisation ist rationeller, weil sie eine Be-
schleunigung des Umschlagsprozesses ermögl icht und zwar von 
1.320 t (A) auf 1.680 t pro Tag, das bedeutet eine Steigerung von 
27 % . 
Dadurch verringern sich die Hafenliegezeiten der Schiffe. 

I n der folgenden Tabelle werden die errechneten Werte der drei 
Küsten und der Unterkategorien, wie Ausladenorm, Leistung pro 
Arbeitsstunde, Kosten pro umgeschlagener Tonne, einander gegen-
übergestellt , der gesamte Aufwand f ü r den Umschlag der Menge von 
10.000 t i n Tagen berechnet. Aus diesen Grossen w i r d nun durch 
anteilmassige Verrechnung der effektive Zeitaufwand an den eninzelnen 
Teilgruppen ermittelt und schliesslich der effektive Zeitaufwand der 
drei Verfahren gegenübergestellt. 
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Auswertung 

Küste A B I B I I B i l l C I C I I c m 

Ausladenorm pro 
Tag in Tonnen 1320 3360 2280 1080 3360 2880 1680 

Leistung pro 
Arbeitsstunde 0,98 8,7 1,9 0,75 8,7 4,3 1,6 

Kosten pro umge
schlagener Tonne 22 5 U 37 5 U 24 

Theoretische A u f -
wand f ü r Umschlag 
v. 10.000 t in Tagen 

7,5 3,0 4,4 9,2 3,0 3,5 5,9 

Effektiver Zeitauf
wand bei anteils-
massiger Verrechnung 

7,5 1,5 1,3 1,8 1,5 1,0 1,1 

Effektiver Zeitauf
wand der einzelnen 
Verfahren 

Effektiver Zeitauf
wand der einzelnen 
Verfahren 

7,5 4,6 3,6 

Aus der angeführ ten Tabelle k ö n n e n folgende Schlüsse gezogen 
werden: A m günstigsten sind die Kategorien B I und C I bezug auf 
die Ausnutzung der Mechanisation; die Leistung ist die grösste (3.360 t , 
bzw. 8,7 t pro Arbeitsstunde); die Umschlagskosten pro Tonne sind 
am geringsten (5), ebenso der Zeitaufwand f ü r den Umschlag. Dann 
fo lg t C I I mi t der halben Arbeitsleistung und doppelt so hohen Selbst
kosten. Werden A und C I I I einander gegenübergestellt , so ware allein 
vom Standpunkt der Kosten aus A der Vorzug zu geben, doch die an
deren Grossen sprechen f ü r C I I I : die Leistung pro Arbeitsstunde ist 
doppelt so gross, die tagliche Leistung ebenfalls höher , der Zeitaufwand 
f ü r den Umschlag bedeutend geringer und schliesslich wiegt der in -
direkte Vorteil der Beschleunigung des Umschlagsprozesses bei weitem 
die etwas höheren Selbstkosten auf. 

Es ist nicht richtig, einen solchen Leistungs- und Kostenvergleich zu 
sehr von den Selbstkosten her zu sehen, ebenso wichtig sind die 
Umschlagsgeschwindigkeiten. 
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Für den Umschlag eines Schiff es von 10.000 t Nutzlast werden an 
der Küste A ohne Mechanisierung mindestens 7,5 Tage bei maximaler 
Benützung zur Entladung benöt igt , wahrend die Zeiten an den mecha-
nisierten Küsten von 3,6 (C) bis zu 4,6 Tagen (B) schwanken. Diese 
Zeiten ergeben sich aus der Annahme der Errechbarkeit der Fracht i m 
Schiff sraum von 50 : 30 : 20 und der dar auf basierenden Einteilung in 
Kategorien. Diese Annahme wurde f ü r das Beispiel deswegen gewahlt, 
weil in der Praxis der Hauptteil der Schiffe noch so ausgestattet ist, dass 
noch menschlicher Arbeitskraft in den Stauraumen nötig ist. 

Wenn man aber die Tendenz zu den moderner ausgestatteten 
Schiffen verfolgt und die Konstrukt ion der 'bulk carriers' mi t 20.000 t 
Ladegewicht und darüber hinaus berücksichtigt , dan ergibt sich die 
Tatsache, dass bis zu 90 % der Fracht i n die Kategorie I fallen, also 
unmittelbar von den maschinellen Umschlagsgeraten erfasst werden 
k ö n n e n ; nur ca. 10 °/o der Güte r fallen noch in die Kategorie I I und die 
letzte Kategorie I I I e rübr ig t sich vollkommen. Daraus w i r d die Lösch
zeit f ü r ein Schiff von 20.000 t Tragfahigkeit folgendermassen er-
rechnet: 

90 % in C I (3.360 t/Tag) 18.000 t i n 5,3 Tagen 

10 % in C I I (2.880 t/Tag) 2.000 t in 0,7 Tagen 

20.000 t i n 6,0 Tagen 

Demgegenüber steht eine Entladezeit an der Küste A v o n über 15 Tagen. 

Diese Aus führungen — und das soli besonders betont werden — 
gelten aber nur fü r den Umschlag von Massengut und nicht fü r General 
Cargo, da hier die Einflüsse der Kais nicht von so ausschlaggebender 
Bedeutung sind. 

c. Wirtschaftliche Leistungserstellung 

Es ergibt sich nun die Forderung, aus den bisherigen Überlegungen 
— und ebenso aus dem Beispiel der verschiedenen Mechanisierungs-
grade dreier Küsten — Folgerungen zu ziehen, denn die Rationali
sierung und ihre Massnahmen soil ja nicht Selbstzweck sein und um 
ihrer selbst wil len du rchge füh r t werden, sondern zur Verbesserung der 
Betriebsleistung, der Rentabilitat und Wirdschaftlichkeit führen . 
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I n einer Verknüpfung der arteigenen Kennzeichen und Schwierig-
keiten des Hafenbetriebes m i t den allgemein geitenden Gesetzen der 
Wirtschaft ergibt sich als erstes die Forderung nach Ermit t lung der 
Produktivi tat seiner Leistungen und der Wirtschaftlichkeit seiner Tei l-
bereiche. Diese 'Teilwirtschaftlichkeiten' lassen sich durch die Be-
ziehung der realisierten Leistungen zu den aufgewendeten Faktoren 
berechnen bzw. dann i m Verhaltnis der Gesamteinahmen zu der 
Summe der aufgewendeten Mi t t e l . Der beste Weg zur Bestimmung der 
Gesamtwirtschaftlichkeit f ü h r t über Einzelerforschungen in den Hafen-
teilbereichen, eben aus den G r ü n d e n der so heterogenen Struktur des 
Arbeitsprozesses i m Hafen. 
Es tauchen nach erfolgter Messung der Beschaftigung und Intensitat der 
Leistung der mechanischen Mi t t e l die ebenfalls bereits erwahnten 
Schwierigkeiten der Zurechnung auf die Produktionseinheit auf, doch 
k ö n n t e hier die Kennzahl der 'Zeittonnage' wertvolle Dienste leisten, 
da sie eine Ausgleichsgrösse f ü r Verschiedenheit der Umschlagsleis-
tungen und die Heterogenitat der Frachten, den Mechanisierungsgrad 
u.a. bildet. 
I n der Messung der Hafenarbeit, besonders beim Umschlag der Massen-
güter , ist gerade der Mechanisierungsgrad ein Faktor, von dem abhan-
gen: die Arbeitsproduktivitat, die Steigerung der taglichen Leistung, 
Selbstkosten usw. Doch ist er von noch grösserer Bedeutung aus der 
Sicht der Gesamttonnage des Hafens. 
Nach der Messung und Kontrolle der Wirtschaftlichkeit i n den ein-
zelnen Bereichen w i r d die Verknüpfung der Teilergebnisse zur Messung 
der Rentabilitat f üh ren . Hier werden die gesamten investierten Mi t t e l 
durch das gesamte investierte Kapital des Hafens erfasst, dat selbst als 
ein Mit te l im grossen gesehen werden kann und so einen wichtigen 
Faktor der Rentabilitat bildet. 

Dies kann i m zwischenbetrieblichen Vergleich zwischen einzelnen 
Hafen, ebenso wie nur f ü r einen Hafenbetrieb, als Indexrechnung f ü r 
langere Zeitperioden wichtige Erkentnisse über die Entwicklung der 
Mechanisierung, der Kapitalverschiebung, der Umschlagsgeschwindig-
keit usw. liegen. Durch anteilsmassige Berechnung unter bezug auf die 
Gesamtrentabilitaten aller Hafen eines Landes k ö n n t e die Entwicklung 
eines jeden einzelnen Hafens, seine relative Verbesserung oder Ver-
schlechterung, erfasst und so das Hafenwesen nicht nur innerhalb des 
gesamten Transportbereiches sondern auch innerhalb der Wirtschaft 
als 'Produktionszweig' herausgelöst werden. 
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d. Anpassung an aussere Einflüsse 

Ausser den bisher aufgezahlten Massnahmen, die im Zuge der Ratio
nalisierung zur Steigerung der Leistungsfahigkeit eines Hafens f ü h r e n 
können , ist nun noch als weiterer Weg seine Anpassung an die ausseren 
Einflüsse zu nennen. 

Die Schiff ahr ist noch bei weitem nicht vollstandig auf moderne 'bulk 
carriers' eingestellt und verlangt so v o m Hafen Erganzungseinrich-
tungen zur Beschleunigung des Arbeitsvorganges, doch besteht die 
Tendenz zu immer grosseren Schiffseinheiten. Die Entwicklung zwingt 
die Hafen, ihre Umschlagseinrichtungen zu vergrössern, die Kaianlagen 
umzustellen, die Becken zu vertiefen, da es nöt ig ist, diese neuen Schiffe, 
die zum Zwecke der Kostenminimierung gebaut werden, anzuziehen. 
Die daraus resultierende Erfordernis von Investitionen und das Vor-
halten einer so grossen Sachapparatur ist in keinem anderen Verkehrs-
zweig zu finden. Mi t t e l und Investitionsfaktoren konzentrieren sich 
immer mehr, und ihre Akkumula t ion bedingt auch den grossen Abhan-
gigkeitsgrad der fixen Kosten vom Umfang der Leistungserstellung. 
Durch die Weiterentwicklung der Arbeitsteilung und die Produkt-
differenzierung i m allgemeinen, w i r d es immer mehr erforderlich, die 
Infrastruktur auszubauen, die Küsten zu vervielfachen oder ihre Trag-
fahigkeit pro Quadratmeter zu steigern, Speziallager zu errichten, die 
Silokapazitat zu vererhöhern , spezialisierte offene Lagerplatze zu 
schaffen, die innerbetrieblichen Transportmittel zu differenzieren und 
bessere Anschlussmöglichkeiten m i t dem Binnentransport zu schaffen. 
Alles das sind wiederum Gründe zur Fixkostensteigerung. 

Der erste Weg zur Leistungssteigerung ausser den Massnahmen zur 
wirtschaftlichen Betr iebsführung, einer guten Kostenrechnung usw., 
ist die 

(1) Spezialisierung zwischen den Hafen 

Durch die Einstellung eines Hafens auf eine bestimmte Frachten-
gattung oder zusammengehörige Gü te rg ruppen kann eine optimale 
Leistungserstellung erreicht werden. Doch erfordern diese Spezialhafen 
ein genügend grosses, konstantes Angebot der speziellen Frachten-
gruppe. Weitaus haufiger und leichter w i r d die zweite Möglichkeit der 
Spezialisierung sein, diese soli 
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(2) innerbetriebliche Spezialisierung 

genannt werden .Es lasst sich eine Spezialisierung f ü r den Umschlag von 
Massengütern und von General Cargo vornehmen. Bei Massengut w i r d 
die Aufte i lung nach Gutarten am zweckmassigsten sein; bei General 
Cargo kann sie nach verschiedenen Gesichtspunkten vor sich gehen 
und zwar 
a) eine Gliederung nach Gutarten 
b) eine Gliederung nach Schiffslinien 
c) eine Gliederung nach Verkehrseinrichtungen. 

Natür l ich ist es wichtig, dass die Grenzen der Spezialisierung 
naherungsweise durch Kostenüberschlage laufend kontrol l ier t werden. 
Die Aufwendungen des Hafens bei Spezialisierung müssen niedriger 
liegen als bei universellem Umschlag. Diese Forderung stellt sich ja auch 
bei den kleinsten Einheiten den Fördermi t te ln , denn mi t der grosseren 
Gewichts- und Raumauslastung und der Verkü rzung der Ladezeit, als 
Resultat der Spezialisierung von Transportmitteln und Umschlags-
anlagen, — die eindeutige Vorteile darstellen — ist zwangslaufig der 
Nachteil der grosseren Warte-, bzw. Bereitstellungszeit verbunden. Je 
spezieller ein Transportmittel auf die Beförderung eines bestimmten 
Gutes ausgerichtet ist und vorausgesetzt, dass nicht dieses gleiche Gut 
zwischen zwei Punkten h in - und he rbe fö rde r t w i rd , desto mehr w i r d 
die Moglichkeit des Anschluss- oder Rück t ranspor tes reduziert. Für 
Mehrzweckfahrzeuge bewirkt die vielseitigere Verwendungsmögl ich-
keit dagegen eine relative Verkü rzung der Vorhaltezeit. Doch daraus 
folgt nur die allgemeine Erkenntnis, dass die Gesamtkapazitat nur dann 
durch Spezialisierung verbessert werden kann, wenn die auslastungs-
massig gesehenen positiven Resultate aus der Gewichts- und Raum
auslastung und der Verkü rzung der Ladezeit die negativen Wirkungen 
aus einer langeren Bereitstellungszeit über t re f fen . 

Durch die innerbetriebliche Spezialisierung w i r d ein mehr homo
gener und kontinuierlicherer technologischer Prozess ermöglicht, eine 
weitgehende Automatisation, Verringerung der menschlichen Arbei t 
und eine Verkleinerung der gesamten Arbeitssumme erreicht. 

Für den Umschlagsbetrieb des Hafens lassen sich folgende Vorteile 
ableiten: Steigerung der Arbeitsproduktivitat, zum Teil als Folge der 
Umschlagsleistungen, aber auch rationelleren Einsatz der vorhandenen 
Fördermi t te l und Spezialisierten Umschlagsanlagen und vor allem 
bessere Ausnutzung der Umschlags- und Lagerkapazitaten. 
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Daraus ergibt sich eine Senkung der Umschlagszeit pro Schiffseinheit, 
eine Verringerung der Liegezeiten der Schiffe, aber auch eine Ver-
kleinerung der Waggon-Stillstandszeiten. 

7. Zusamenfassung 

Abschliessend zu diesen Ausführungen über einige der wichtigsten 
Kostenprobleme des Hafenbetriebes kann gesagt werden, dass wegen 
der verhaltnismassig grossen Starrheit der Kapazitat der Hafenfazil i-
taten und wegen des Erfordernisses, dass sie auf die verschiedene Inten-
sitat der benötigten Leistungen reagieren müssen, den Grossteil der 
Kosten der Hervorbringung der Hafenleistung fixe oder leistungs-
unabhangige Kosten bilden. Die Kosten der standig vorhandenen 
Arbeitskraft und auch die der Mi t te l bleiben relativ unabhangig von 
der Nachfrage nach Leistung. Die Struktur des Umschlagssubstrats übt 
einen bedeutenden Einfluss auf die Gesamtkosten und die Kosten pro 
Einheit aus, denn f ü r die verschiedenen Arbeiten ist auch ein verschie-
dener Einsatz der Einrichtungen pro Einheit nöt ig . 

Es kann weiters geschlossen werden, dass die Verringerung der 
Kosten nicht unmittelbar v o m Verkehrsumfang aller Hafen oder von 
der gesamten Möglichkeit der Angleichung an die wechselnden Mengen 
des Transportsubstrates abhjingt, sondern vielmehr von der ind iv i 
duellen Anpassung und Einstellung des Hafens f ü r sich allein. Verkehrs-
konzentration, relative innerbetriebliche spezialisierung i m gesamten 
Hafensystem und Spezialisierung der Hafenteilbereiche sind wichtige 
Faktoren der Kostendegression. 

(1) Die Konzentration bedeutet eine Steigerung des Umfangs des 
Umschlagssubstrates und somit verteilen sich die Fixkosten auf 
grössere Einheiten 

(2) Die innerbetriebliche Spezialisierung ermöglicht eine optimale 
Ausnü tzung der Hafenkapazitat und somit eine Kostensenkung 

(3) Die Rayonisierung der Hafenbereiche wiederuw lasst eine immer 
grössere Mechanisierung der Umschlags- und anderen Arbeiten 
zu, beseitigt überflüssige Arbeitsgange und steigert die Leistung. 

Was die Hafeninfrastruktur, die aus den Küsten, Molen, Kais, usw. 
besteht, anbetrifft , so bildet sie eines der schwierigsten Probleme: sie 
w i r d von den Hafenunternehmen, den Schiffen, Eisenbahnen und 
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übrigen Verkehrsmitteln in verschiedenem Masse genutzt. 
Theoretisch besteht die Möglichkeit , ihre Entwertung auf dem Wege 

der Abschreibung (durch den Gesamthafenbetrieb) und durch Ge-
bühren und Steuern (auf die anderen Verkehrsmittel) abzufangen. I n 
der Praxis werden jedoch bloss Benutzungsgebühren erhoben, welche 
der Instandhaltung und dem Ausbau der Anlangen dienen, die A b 
schreibung bleibt meist ein strittiger Punkt. 

Es herrschen verschiedene Ansichten bezüglich der Amortisierung: 
entweder keine Abschreibung f ü r die Investitionen, aber Berechnung 
der Zinsen, oder die Forderung nach einer 'vollkommenen' Abschrei
bung. Doch dür fen die Probleme der Infrastruktur zusammen mi t den 
durch die verursachten Kosten nicht mi t ihrer Finanzierung ver-
wechselt werden. 

Wenn die Amortisierung und die Zerzinsung e ingeführ t würde , so 
waren die verwendeten Mi t t e l bald nicht mehr günstig und zusammen 
mi t der Veralterung und Entwertung der Küsten und Kaianlagen durch 
natür l iche Einflüsse nicht mehr wirtschaftlich. Daraus folgt , dass 
Anlagen und Kais trozt ihrer langen Lebensdauer nicht als ewig 
angesehen werden sollen, sie also standig erneuert und verbessert 
werden müssen. Für ihre Abschreibung kann aber nur der 'community 
value', das Gemeinwohl, weiterhelfen, da sonst niemals eine Wirtschaft
lichkeit auch nur minderen Ausmasses zustande kommen könn t e . 

Das Hauptaugenmerk liegt aber doch f ü r den Hafen in der mög
lichst guten Erstellung seiner Leistung im Hinbl ick auf die gesamte 
Wirtschaft. Seine Verkehrspolitik soil nicht der Förderung seines 
Verkehrs als Selbstzweck dienen, sondern vielmehr auf eine Gestaltung 
des Verkehrs mi t der Zielsetzung der Verbesserung der Verrichtungen in 
Hinb l ick auf die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen ausgerichtet 
sein. 

Diese Verbesserung der Leistungen des Hafens hat einen weiten 
Einsatzbereich — Verbilligung des Verkehrs, Verbesserung der Koope-
ration zwischen einzelnen Verkehrstragern genauso wie Verminderung 
der Zeitdauer des Transportes durch E r h ö h u n g der Umschlagsgeschwin-
digkeit, Verstarkung der regelmassigen D u r c h f ü h r u n g der Leistung, des 
zeitgerechten Vollzuges, u.a. 

Wechselwirkungen charakterisieren einen wirtschaftlich angelegten 
und wirtschaftlich geführ ten Hafen — er w i r d nicht nur von aussen be-
einflusst, sondern er beeinflusst selber auch die Wirtschaft. Durch rei-
bungslosen Umschlag zwingt er auch die übrigen Verkehrsmittel zu 
immer grösserer Betriebsleistung. 
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Der Seehafen als eines der bedeutendsten Glieder des Transport-
wesens — und dies soil zum Schluss dieser Aus füh rungen betont 
werden — kann nur in seiner Verbundenheit mit diesem gesehen 
werden; seine Infrastruktur und seine Kostenproblematik wurden zum 
Teil m i t H i l f e von Modellvorstellungen beschrieben, die fundamentale 
Kernfrage aber, die aus der Forderung nach einem schnellen, zuver-
lassigen und wettbewerbsfahigen Umschlag entsteht, kann nur in 
einer harmonischen Verbindung der Charakteristika des Hafenwesens 
mi t der gesamten Wirtschaft behandelt werden. 

ZTJSAMMENFASSUNG DES ZWEITEN ARTIKELS 

EINIGE CHARAKTERISTIKA DES SEEHAFENBETRIEBES 

Nachdem in der ersten Folge dieser Untersuchung über den Hafenbetrieb 
ein Versuch zur Leistungsmessung, zur Kennzahlenermittlung untemommen 
wurde, anschliessend über die Kapazitat des Hafenbetriebes und die nega
tiven Erscheinungen, wie Disbontinuitat des Seehafenumschlages und über-
massige Hafenliegezeiten der Schiffe, gesprochen wurde, werden nun 
Möglichkeiten einer günstigen Koordinierung dieser Faktoren — Rationali-
sierungsmassnahmen im weitesten Sinne — behandelt. 

Nach allgemeinen Uberlegungen zu dieser Problemstellung werden an Hand 
eines Vergleiches dreier Küsten mit verschiedenem Mechanisierungsgrad 
Folgerungen bezüglich der Eignung von Rationalisierungsmassnahmen ge
zogen. Es werden die Küste A ohne Mechanisierungseinrichtungen, die Küste 
B mit Teilmechanisierung und die Küste C mit Vollmechanisierung einander 
gegenübergestellt, an denen jeder die gleiche Leistung erbracht werden soil. 

Die Auswertung dieses Beispiels zeigt, dass die Küste mit Vollmechani
sierung wohl höhere Kosten aufweist, die Leistung pro Arbeitsstunde aber 
doppelt so gross, der Zeitaufwand für den Umschlag bedeutend geringer 
ist. Daraus wird die Prioritat der Umschlagsgeschwindigkeit über die reine 
Selbstkostenbetrachtung ersichtlich. 

Unter Berücksichtigung der immer moderneren Ausstattung der Schiffe 
und die immer gröser werdenden Ladeeinheiten ergeben sich Unterschiede 
in den Löschzeiten für das genannte Beispiel von 6 Tagen für 20.000 t an 
einer vollmechanisierten Küste gegenüber 15 Tagen an einer Küste ohne 
Mechanisierungseinrichtungen. 

Nach einigen Bemerkungen über wirtschaftliche Leistungserstellung im 
Hafen werden weitere Massnahmen zur Steigerung seiner Leistungs-
fahigkeit angeführt, welche als „Anpassung an aussere Einflüsse" bezeichnet 
werden „Spezialisierung zwischen den Hafen" wird ebenso untersucht wie 
„innerbetriebliche Spezialisierung", ihre Vorteile wie auch ihre Grenzen 
gezeigt, so unter anderem: 

335 



1. die Konzenstration bedeutet eine Steigerung des Umfanges des 
Umschlagssubstrats und somit verteilen sich die Fixkosten auf 
grössere Einheiten 

2. die innerbetriebliche Spezialisierung ermöglicht eine optimale 
Ausnutzung der Hafenkapazitat und somit eine Kostensenkung 

3. die Rayonisierung der Hafenbereiche wiederum lasst eine immer 
grössere Mechanisierung der Umschlags- und anderer Arbeiten 
zu, beseitigt überflüssige Arbeitssgange und steigert die Leistung. 

Nach dem Hinweis auf verschiedene andere Problemkreise wird zum 
Schluss betont, dass der Seehafen, als eines der bedeutendsten Glieder des 
gesamten Transportwesens nur in seiner Verflechtung mit diesem gesehen 
werden kann und auch eine mikroökonomische Untersuchung in Hinblick 
auf möglichst optimale Leistungserstellung sich an den Erfordernissen einer 
harmonischen Koordination des Seehafens mit der gesamten Wirtschaft 
ausrichten muss. 

RÉSUMÉ DU SECOND ARTICLE 

Après avoir dans la première partie de cette enquête, essayé de deter
miner la capacité et d'établir des indicatifs et traité ensuite la capacité de 
l'exploitation portuaire et ses aspects négatifs, tels que la discontinuité du 
transbordement maritime et les staries excessives des navires, l'auteur exa
mine maintenant les possibilités d'une coordination avantageuse de ces 
facteurs - leur rationalisation, prise dans le sens le plus large. 

Après des considérations générales au sujet du problème, l'auteur tire, au 
moyen d'une comparaison entre trois cötes ayant un degré de „mécanisa-
tion" différent, des conclusions au sujet de l'applicabilité des mesures de 
rationalisation. I I est procédé a une comparaison entre une cöte A, sans mé-
canisation aucune, une cöte B, partiellement mécanisée, et une cöte C, com-
plètement mécanisée, auxquelles la même opération doit être accomplie. 

Cet exemple démontre que la cöte complètement mécanisée, bien que les 
frais y soient plus élevés, atteint une productivité double par heure de 
travail, la durée du transbordement y étant par ailleurs de loin inférieure. 
La priorité de la rapidité du transbordement sur la simple considération 
des prix de revient apparait done clairement. 

En prenant en considération les installations toujours plus modernes des 
navires et les unités de chargement toujours plus grandes, l'exemple révèle 
des différences dans les délais de déchargement de 6 jours pour 20.000 
tonnes a un cöte complètement mécanisée, contre 15 jours a une cöte sans 
mécanisation. 

Aprés quelques considérations sur la capacité économique du port, 
d'autres mesures en vue d'augmenter sa productivité sont proposées. Celles-
ci sont définies comme étant une „adaptation a des influences extérieures". 
Sont également exminées la „spécialisation entre les ports" et la „spéciali-
sation dans l'exploitation", avec leurs avantages et limites, tels que: 

1. La concentration signifie une augmentation du volume de base du 
transbordement; les frais se répartissent done sur des unités plus im-
portantes. 
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2. La spécialisation de l'exploitation permet une ultilisation optimale de la 
capacité portuaire et, par conséquent une baisse des frais. 

3. L'affectation de certaines zones portuaires a des trafics déterminés, 
permet a son tour une mécanisation croissante des opèrations de trans
bordement et autres, supprime la main-d'oeuvre inutile et augmente la 
capacité. 

Après avoir fait allusion a plusieurs autres problèmes, l'auteur insiste 
pour terminer sur le fait que le port de mer, qui constitue un des éléments 
les plus importants de l'ensemble de la branche des transports en général, 
ne peut être vu qu'en fonction de eet état de fait, et qu'une enquête micro-
économique, en vue de détemüner sa productivité possible optimale, doit 
également s'axer sur les exigences d'une coordination harmonieuse du port 
de mer avec l'ensemble de l'economie.. 

Toekenning Mr. G. H. Dij km an s van Gunst-Prüs 

In het voorjaar van 1967 zal voor de vierde maal de Mr. G. H. Dijkmans 
van Gunst-Prijs worden toegekend. De prijs kan worden verleend aan hem 
of haar die naar het oordeel van de Commissie, hetzij in woord hetzij in 
geschrift, heeft bijgedragen tot de verdieping van de kennis van het vervoer 
van goederen (bij voorkeur in West-Europa) in de ruimste zin des woords, 
mits deze bijdrage is openbaar gemaakt in de periode van ten hoogste twee 
jaren, voorafgaande aan de toekenning van de prijs. De Commissie kan 
het beschikbare bedrag ook bestemmen ter bevordering van de publikatie 
van een belangrijke bijdrage tot de kennis van het vervoer van goederen in 
de ruimste zin des woords. 

De Commissie kan de prijs toekennen, hetzij aan één persoon, hetzij aan 
meerdere personen gezamenlijk, hetzij aan meerdere personen elk een ge
deelte van het bedrag van ƒ 1000,—. 

De Commissie Mr. G. H. Dijkmans van Gunst-Prijs bestaat uit de heren: 

Ir. L . P. Ruys 
Mr. D. van Setten 
Mr. F. E. Spat 
Mr. C. J. G. J. Vinkesteyn 
Drs. D. J. Wansink 

Het secretariaat wordt gevoerd door Mr. A. Greebe, Stadhouderslaan 162, 
Den Haag. 

Den Haag, 27 september 1966. 
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D E S T R U K T U U R H E R Z I E N I N G V A N H E T L A N D E L I J K 
W A G E N L A D I N G T A R I E F D E R N.V. N E D E R L A N D S E 

S P O O R W E G E N P E R 1 A U G U S T U S 1966 

door Drs. A. Parent 

Inleiding 

Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog beschikten vri jwel alle 
europese spoorwegen over een goederentarief voor wagenladingen, dat 
steunde op het z.g. waardebeginsel. I n een dergelijk tarief zijn de ver-
voerprijzen in principe gebaseerd op de waarde van het vervoer voor 
de gebruiker; daar echter deze vervoerwaarde zich moeilijk voor meting 
leent, gaat men in feite uit van de waarde van het vervoerde goed als 
grondslag voor de vervoerprijs. De goederen worden daartoe verdeeld 
in een aantal klassen volgens de waarde. 
De stormachtige ontwikkeling van de vervoertechniek in de verschil
lende vervoertakken na de Tweede Wereldoorlog heeft tot gevolg 
gehad, dat de spoorwegen overal hun tariefstelsels hebben moeten aan
passen aan de volkomen gewijzigde situatie. 

De vrachtauto, die zich aanvankelijk beperkte tot het vervoer van 
relatief kleine ladingen over betrekkelijke geringe afstanden, is thans 
in staat om aanzienlijke hoeveelheden over praktisch alle in Europa in 
aanmerking komende afstanden te vervoeren. 

I n de binnenscheepvaart was de ontwikkeling weliswaar wat minder 
spectaculair, maar ook hier kunnen belangrijke ontwikkelingen gesigna
leerd worden, zoals b.v. de toenemende motorisering, die de concur
rentiepositie beïnvloed hebben. 

Doch ook bij de spoorwegen zelf voerde de ontwikkeling van de 
techniek tot een belangrijke daling van de kostprijzen. Te denken valt 
b.v. aan de overschakeling van stoom op elektriciteit en dieselolie, de 
aanmerkelijke vergroting van het laadvermogen van de wagens en de 
automatisering in verschillende bedrijfsonderdelen. 

Het is voorts van belang in verband met de ontwikkeling der tarie
ven, de aandacht te vestigen op het feit, dat gedurende de laatste tien
tallen jaren de kostprijsberekening in het spoorwegvervoer, dankzij de 
daarvoor geëigende methoden, in belangrijke mate verf i jnd is. 
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Deze ontwikkeling had tot gevolg, dat enerzijds de spoorwegen bij 
hun prijsstelling gedwongen werden zich steeds meer te oriënteren op 
de prijsstelling van hun concurrenten en anderzijds de mogelijkheid 
verkregen hun tariefstruktuur in meerdere mate dan voorheen het geval 
was aan de kostprijsstruktuur aan te passen. 

Beziet men de gehele ontwikkeling in Westeuropa — bij de situatie 
in de communistische landen spelen bijzondere faktoren mede, die hier 
verder buiten beschouwing kunnen blijven — dan is het opmerkelijk, 
dat, ondanks de hierboven gesignaleerde gemeenschappelijke aspecten 
in de ontwikkeling, er zo weinig eenheid valt te constateren in de 
getroffen maatregelen. 

Als uitersten kan men b.v. noemen enerzijds de Britse spoorwegen, 
waar in 1956 een hoog maximum-tarief werd ingevoerd, dat uitsluitend 
nominale betekenis heeft en waar in feite voor ieder vervoer de prijs 
per contract wordt vastgesteld, en anderzijds de Franse spoorwegen, 
die in 1962 een tariefhervorming voltooiden, waarin de vrachtprijzen 
op uiterst verfijnde wijze gedifferentieerd zijn overeenkomstig de d i f fe 
rentiatie van de marginale kostprijzen. 

Tussen deze twee uitersten bevinden zich praktisch alle andere spoor
wegen, die, formeel gesproken, weliswaar hun op het waardebeginsel 
gebaseerde tariefsysteem gehandhaafd hebben, maar door verschillende 
correcties getracht hebben aan de nieuwe omstandigheden het hoofd te 
bieden. I n dit verband moeten met name worden genoemd het samen
voegen van klassen (dit geschiedde o.a. in West-Duitsland), het treffen 
van maatregelen, die een betere aanpassing aan de kostprijsstruktuur 
inhouden en het invoeren van speciale prijzen die zijn aangepast aan 
het niveau van de concurrerende vervoertechnieken. D i t laatste kan 
dan gebeuren in de vorm van gepubliceerde speciale tarieven of in de 
vorm van niet-gepubliceerde contractprijzen (zoals b.v. in Nederland 
en Zwitserland en in mindere mate in Italië). 

De oorzaak van het feit, dat de spoorwegen op zulk uiteenlopende 
wijzen getracht hebben aan de nieuwe situatie het hoofd te bieden, moet 
gezocht worden enerzijds in de zeer uiteenlopende vervoerpolitieke 
concepties, die in de verschillende landen bestaan en anderzijds in het 
feit, dat de concurrentie ondanks zijn universele karakter in de ver
schillende landen naar intensiteit en geografische spreiding sterk uit
eenloopt. 

De gedachte van een zekere mate van eenheid in de tarifaire syste
men der verschillende nationale spoorwegen is overigens bij herhaling 
onderwerp van discussie geweest in de afgelopen jaren. Voorstanders 
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van deze eenheid ontlenen hun argumenten voornamelijk aan de een
wording, die zich op andere terreinen aan het voltrekken is in Europa 
en anderzijds aan de aanmerkelijke vereenvoudiging van de vracht
berekening in het internationaal verkeer, die mogelijk zou worden indien 
de binnenlandse tarieven der verschillende spoorwegen in belangrijke 
mate geünificeerd zouden zijn. 

Hetgeen tot nog toe bereikt is op dit gebied, met name in het kader 
van de U I C (internationale spoorwegunie) betreft voornamelijk de 
formele aspecten van de tarieven en ook ten aanzien daarvan moet 
men vaststellen, dat de verschillende spoorweg-administraties nog 
slechts op zeer beperkte schaal in hun binnentarieven gevolg hebben 
gegeven aan de aanbevelingen, die in de desbetreffende interne regeling 
van de U I C zijn opgenomen. 

Het is bekend, dat de z.g. harmonisatie van de tarieven, die in het 
kader van het EGKS-Verdrag nagestreefd zou worden, tot nog toe 
vr i jwel een dode letter is gebleven. 

Hoewel op dit moment nog niet vast staat welke de inhoud van de 
gemeenschappelijke vervoerpolitiek in het kader van de EEG ten aan
zien van het vraagstuk van de vervoerprijzen zal zijn, is toch wel dui
delijk, dat het eventueel in te voeren systeem wat betreft de grond
slagen voor de tariefdifferentiatie een grote mate van vrijheid zal laten. 

Zolang de onderlinge concurrentieverhoudingen tussen de vervoer-
takken, die ten dele samenhangen met geografische omstandigheden, 
zo uiteenlopen als thans nog het geval is, is het onwaarschijnlijk, dat 
voor de gedachte van een verreikende unificatie van de binnentarieven 
reële mogelijkheden bestaan. 

Nadat in het voorgaande een korte schets is gegeven van de alge
mene situatie op tariefgebied bij de europese spoorwegen gedurende de 
laatste decennia, is thans het ogenblik gekomen om de situatie in Neder
land aan een nadere beschouwing te onderwerpen. 

De ontwikkeling in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog 

Het Nederlandse tarief voor wagenladingen, dat tot 1 augustus 1966 
van kracht is geweest, was een schoolvoorbeeld van een tarief volgens 
het z.g. waarde-principe. Het tarief dateerde uit de periode van om
streeks 100 jaar geleden; het telde aanvankelijk 3 waardeklassen. N a 
de Eerste Wereldoorlog is daar nog een klasse aan toegevoegd. 

Het tarief bevatte voorts enige tientallen z.g. speciale tarieven voor 
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bepaalde goederen in bepaalde relaties. De oorsprong van deze tarieven 
is i n vele gevallen niet meer te achterhalen; deels moet zij klaarblijkelijk 
gezocht worden in concurrentiemotieven, doch in andere gevallen 
schijnt het motief van ondersteuning van bepaalde produkten ook een 
rol gespeeld te hebben bi j de invoering. I n oktober 1962 zijn deze 
speciale tarieven alle opgeheven; er bestond geen behoefte meer aan in 
verband met de mogelijkheid individuele contracten te sluiten en in het 
kader van de politiek van de EEG m.b.t. discriminatie en steun werd er 
de voorkeur aan gegeven deze tarieven op te heffen. 

Afgezien van enkele ondergeschikte veranderingen en de regelmatige 
aanpassingen aan het gestegen kostenniveau, b l i jk t dus dat het wagen-
ladingtarief van de NS gedurende de laatste tientallen jaren geen 
principiële wijzigingen heeft ondergaan. D i t is tegen de achtergrond 
van de in de inleiding geschetste ontwikkeling op het eerste gezicht 
verwonderlijk, doch men moet hierbij in aanmerking nemen, dat het 
tarief sinds 1934 het karakter van een maximumtarief heeft. Bij niet-
gepubliceerde overeenkomst kunnen op di t maximumtarief reducties 
worden verleend. Van deze mogelijkheid is sindsdien met de toeneming 
van de concurrentie in het bijzonder na de Tweede Wereldoorlog in 
toenemende mate gebruik gemaakt, zodat thans in het binnenlands 
verkeer het overgrote deel van het vervoer geschiedt krachtens derge
lijke niet-gepubliceerde prijzen. 

I n het internationaal verkeer wordt eveneens een aanzienlijk deel 
van de vrachtprijzen bepaald bij niet-gepubliceerd contract, terwij l 
voorts voor een deel van dit vervoer bijzondere vrachtprijzen gelden 
krachtens internationale directe tarieven, die reducties inhouden ten 
opzichte van de vrachtprijzen volgens de binnenlandse tarieven der 
deelnemende spoorwegen. 

Men kan zich bij deze feitelijke situatie afvragen of de struktuur van 
het gepubliceerde maximumtarief nog van betekenis is. Indien immers 
voor het grootste deel van het vervoer de prijzen hetzij per contract, 
hetzij bi j internationaal direct tarief worden vastgesteld op een niveau, 
dat gebaseerd wordt op de concurrentie-verhoudingen, maar in ieder 
geval lager ligt dan de vrachtprijzen van het gepubliceerde maximum
tarief, heeft dit laatste tarief toch feitelijk zijn betekenis verloren. Een 
dergelijke conclusie, die voor de hand ligt, gaat echter te ver. 

I n de eerste plaats is er nog al t i jd een deel van het vervoer, waarvoor 
de vracht vastgesteld wordt volgens het gepubliceerde tarief. I n het 
binnenlands vervoer is di t deel procentueel niet groot, maar in absolute 
omvang toch nog van zekere betekenis. I n het internationaal vervoer 
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is de procentuele betekenis van dit vervoer belangrijk groter en ook 
in absolute omvang niet te verwaarlozen. 

I n de tweede plaats is de struktuur van het gepubliceerd tarief in 
verschillende gevallen mede bepalend voor de hoogte van de in de 
contracten overeen te komen prijzen. D i t spreekt het duidelijkst in het 
geval, dat de contractprijs uitgedrukt is in de vorm van een procentuele 
reductie op de tariefprijs, maar ook in andere gevallen blijken bepaalde 
struktuurelementen van het gepubliceerd tarief, zoals b.v. de verhou
ding van de prijzen voor de verschillende tonnageklassen en de z.g. 
afstanddegressie, een zekere invloed op de contractprijzen te hebben. 

Tenslotte zijn de vrachtprijzen van het gepubliceerde maximum
tarief bepalend voor het aandeel van de NS bij de verdeling van de 
vrachtprijzen in de internationale directe tarieven. 

U i t het voorgaande b l i jk t dus, dat zelfs bij de situatie, die in Neder
land bestaat, het niet onverschillig is op welke wijze het gepubliceerde 
maximumtarief is opgebouwd. 

Het wagenladingtarief, dat tot 1 augustus 1966 van kracht was, gaf 
op verschillende punten aanleiding tot kritiek. 

De belangrijkste bezwaren tegen dit tarief waren de volgende: 

1. De indeling der goederen in vier klassen met verschillende 
vrachtprijzen steunde op het z.g. waardeprincipe, hetgeen een bruik
bare grondslag was in de t i jd , dat de spoorwegen nog min of meer over 
een monopolie-positie beschikten. Thans wordt de maximumprijs, die 
de verlader bereid is te betalen, in de meeste gevallen bepaald, hetzij 
door de vervoerprijzen bij de concurrerende vervoertakken, hetzij door 
de kostprijs van het eventueel eigen vervoer door de verlader. 

2. Het tarief bood voor alle goederen 5-, 10-, 15- en (uitsluitend 
voor klasse C en D) 20-tons prijzen aan. 

D i t is irreëel, daar voor verschillende goederen als gevolg van hun 
laag soortelijk gewicht of moeilijke stapelbaarheid de maximale bela
ding in de normale goederenwagens aanzienlijk beneden de 20 ton 
b l i j f t . 

Bovendien was het interval van 5 ton tussen de verschillende tons-
prijzen vr i j groot, hetgeen tot gevolg had, dat de verladers onvoldoende 
stimulans kregen tot het opvoeren van de belading der wagens. 

3. Bepaalde prijzen, namelijk voor de lagere tonnageklassen en de 
korte afstanden, waren i.v.m. het niveau van de marginale kosten niet 
meer aanvaardbaar. 
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4. Het tarief kende in feite slechts 4 variatieniveaus (nl. de prijzen 
van de 4 klassen) voor de prijzen in verband met de goederensoort en 
leverde dientengevolge onvoldoende differentiatiemogelijkheden op. 

Alvorens in wordt gegaan op de wijze, waarop in het nieuwe tarief 
een oplossing is gevonden voor deze bezwaren, volgt hier eerst een 
algemene uiteenzetting over de grondslagen voor de prijsvorming, die 
ook de basis voor dit tarief vormen. 

De grondslagen voor de prijsvorming 

Het Nederlandse tarief voor wagenladingen is, zoals wi j gezien 
hebben, een maximumtarief, waarop voor een zeer groot deel van het 
vervoer bij contract reducties verleend worden, die nodig zijn in ver
band met de marktsituatie. D i t karakter van maximumtarief heeft 
belangrijke gevolgen voor het niveau van de vrachtprijzen in dit tarief. 

In de hierna volgende beschouwing zal in de eerste plaats aandacht 
worden besteed aan de grondslagen voor de prijsvorming, waarbij in 
eerste instantie de vraag of deze prijzen d.m.v. tarieven of per contract 
worden vastgesteld, buiten beschouwing wordt gelaten. Daarna zal 
worden nagegaan welke gevolgen de genoemde grondslagen hebben 
voor het maximumtarief. 

Het vraagstuk van de grondslagen voor de prijsvorming wordt hier 
niet ui t algemeen economisch standpunt behandeld, maar het wordt 
bezien uit het standpunt van de volgens commerciële beginselen geleide 
spoorwegonderneming. 
Deze laatste zal zich bij zijn prijsbepaling baseren op de volgende 
grondslagen: 

1. De bovengrens van de vervoerprijs wordt bepaald door de 
waarde van de vervoerdienst voor de gebruikers. Bij de in Nederland 
bestaande situatie zal de maximumprijs, die de gebruiker bereid is te 
betalen, in het overgrote deel der gevallen bepaald worden door de 
vervoerprijzen van de concurrerende vervoertakken of de kostprijs van 
eventueel eigen vervoer. 

De auto-concurrentie in Nederland is overal aanwezig; de scheep-
vaartconcurrentie beschikt eveneens over een uitgebreid net van water
wegen en in combinatie met de vrachtauto kan men zeggen, dat ook 
het schip vr i jwel geheel Nederland bestrijkt. Het aandeel van de spoor-
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wegen in het binnenlands goederen vervoer (inclusief eigen vervoer) ligt 
in de orde van grootte van 15 °/o. 

De vervoerprijzen van de concurrenten hebben voor een groot deel 
het karakter van vrije marktprijzen en de spoorweg dient zijn prijs
vorming hierbij aan te passen. 

D i t behoeft niet in te houden, dat de prijzen identiek zijn aan die 
van de concurrentie, daar er verschillende faktoren, zoals verschil in 
kwaliteit, de hoogte van aan- en afvoerkosten e.d., zijn, die hier mede 
in acht dienen te worden genomen. 

Voor de vervoeren, waarbij de concurrentie geen rol speelt, zal de 
vervoersprijs gebaseerd moeten worden op de waarde van de vervoer
dienst voor de gebruiker, of, anders gezegd, op de elasticiteit van de 
vraag naar de betrokken vervoerdienst. 

2. De ondergrens voor de vervoerprijs wordt gevormd door de mar
ginale kosten d.w.z. de kosten, die wegvallen indien het desbetreffende 
vervoer verloren zou gaan c.q. de toeneming van de kosten welke ont
staat bij het verwerven van een nieuw vervoer. 

Deze wijze van bepaling van de ondergrens steunt op het feit, dat 
een belangrijk deel der kosten, zolang de vervoerfluctuaties binnen v r i j 
ruime grenzen blijven, geen of slechts geringe wijziging ondergaat. 
Zolang de vervoerprijs de marginale kosten overtreft, wordt een b i j 
drage geleverd tot de dekking van de binnen die grenzen gelijkblijvende 
kostenelementen, hetgeen een verbetering van het financieel resultaat 
inhoudt. 

Aan de hand van studies betreffende de hoogte van verschillende 
kostenelementen bij wisselende omvang van het vervoer worden de 
marginale kosten op empirische wijze vastgesteld. 

Voor zover het om bijzondere vervoeren gaat, waarvoor speciale 
exploitatieve maatregelen genomen worden, worden de marginale kosten 
per geval berekend. Men kan dan b.v. rekening houden met het feit, 
dat bepaalde rangeringen, die bij de normale wijze van vervoer nodig 
zijn, wegvallen, de leegloop van het materieel a fw i jk t van het normale 
patroon enz. 

3. De gezamenlijke opbrengst moet de totale kosten van het vervoer 
dekken, hetgeen inhoudt, dat de som van de excedenten, die de af
zonderlijke vervoeren boven de marginale kosten opleveren, gelijk moet 
zijn aan (of hoger dan) het verschil tussen de integrale kosten en deze 
marginale kosten. 
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De vervoerder zal er in di t verband naar streven juist die vervoeren 
te verwerven, die een zo groot mogelijk overschot boven de marginale 
kosten opleveren. Het is duidelijk, dat de vervoeren, die, als gevolg 
van de bijzondere geschiktheid van de spoorweg daarvoor, een relatief 
lage marginale kostprijs hebben, in di t opzicht de gunstigste perspectie
ven openen. 

Het feit, dat in de Nederlandse verhoudingen in een zeer groot aantal 
gevallen de vervoerprijs moet worden afgestemd op de prijzen van 
concurrenten, die niet of slechts ten dele de kosten van de door hen 
benutte infrastruktuur omvatten, bemoeilijkt in dit verband de positie 
van de spoorwegen. Daar de infrastruktuurkosten van de concurrenten 
niet of onvoldoende worden gedekt, wordt het niveau van de voor de 
spoorweg bereikbare prijzen gedrukt. De spoorweg moet echter uit de 
op die prijzen gebaseerde opbrengsten, mede ui t het goederenvervoer, 
zijn volledige infrastruktuurkosten dekken. 

Hoewel bij het in Nederland geldende systeem van prijsbepaling de 
nadruk valt op de individuele contracten, zal ook het maximumtarief 
gebaseerd dienen te worden op de bovengenoemde grondslag en wel 
op de volgende wijze. 

Voor iedere goederensoort zal bij vervoer van een bepaalde hoeveel
heid (b.v. 20 ton) over een bepaalde afstand (b.v. 150 km) over het 
algemeen een v r i j groot aantal verschillende prijzen bestaan voor het 
vervoer met de concurrerende vervoertakken. Rekening houdend met 
het verschil in kwaliteit van het vervoer, aan- en afvoerkosten enz. 
kan voor alle concurrentiesituaties berekend worden, welke de ver
voerprijs per spoor moet zijn om concurrerend te zi jn. 

Het is mogelijk, dat naast het vervoer waarvoor concurrentie aan
wezig is, ook nog vervoer bestaat, dat niet beconcurreerd is en waar
voor de vrachtprijs dus afhankelijk is van de waarde, die het vervoer 
voor de gebruiker heeft. 

Is di t laatste het geval, dan zal deze vrachtprijs bepalend zijn voor 
het niveau van het maximumtarief. Bestaan dergelijke vervoeren niet, 
dan zal de hoogste der op de bovenstaande wijze berekende concur
rerende vrachtprijzen, verhoogd met een bepaald percentage, de basis 
vormen voor het maximumtarief. 

Deze verhoging met een bepaald percentage is noodzakelijk teneinde 
te voorkomen, dat voor de vervoeren met de hoogste bereikbare prijs, 
de gereduceerde prijs zou dalen onder het ui t concurrentieoverwe-
gingen noodzakelijke niveau. 
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Ten aanzien van het in acht nemen van de marginale kosten als 
ondergrens zal men zich voor het maximumtarief moet baseren op de 
marginale kosten. Deze moeten echter met een v r i j aanzienlijke toeslag 
verhoogd worden, daar zowel in het kader van de contracten, als in 
het kader van de internationale directe tarieven, op de tariefprijzen, 
indien de marktomstandigheden daartoe aanleiding geven, nog reduc
ties worden verleend. Op deze wijze wordt voorkomen, dat geredu
ceerde vrachtprijzen onder de marginale kosten zouden dalen. 

De bovengenoemde derde grondslag, n l . de eis, dat de gezamenlijke 
opbrengst de kosten van het vervoer moet dekken, speelt feitelijk geen 
rol bi j de vaststelling van het maximumtarief. Bij de vaststelling van 
de prijzen op de bovengenoemde wijze, waarbij de hoogste bereikbare 
prijzen bepalend zijn en de bodem van de marginale kosten met een 
belangrijke toeslag verhoogd wordt , zal de opbrengst van het totale 
vervoer berekend volgens dit maximumtarief belangrijk meer bedragen 
dan de totale kosten. 

Het beginsel van de totale kostendekking, resulterende in een zo
danige keuze van de vervoeren, dat een zo groot mogelijke opbrengst 
boven de marginale kosten wordt verkregen, zal in het bijzonder in 
het kader van de contracten nagestreefd dienen te worden. 

De concrete uitwerking in het nieuwe wagenladingtarief. 

Evenals in het vroegere tarief zijn de prijsbepalende faktoren: 
a. de soort goederen; 
b. de vervoerde hoeveelheid per wagen; 
c. de afgelegde afstand. 

ad a. De soort goederen 

Als basis voor de indeling van de goederen is de z.g. N C M gebezigd. 
D i t is de uniforme nomenclatuur, die in 1960 door de U I C werd vast
gesteld. Deze omvat circa 550 posten, terwij l de goederenlijst van het 
vroegere tarief ruim 1200 posten omvatte. Onder de 550 posten van 
de N C M zijn er verschillende, die voor Nederlandse verhoudingen 
feitelijk overbodig zijn, doch deze zijn ter wille van de uniformiteit 
gehandhaafd. Een aantal andere posten moest i.v.m. de noodzakelijk 
geachte prijsdifferentiatie onderverdeeld worden. 
Voor iedere goederensoort van de goederennaamlijst is vastgesteld wat 
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de maximale belading in tonnen in een normale gesloten of op een 
normale open wagen is. Op grond hiervan wordt de z.g. hoofdtonnage-
klasse voor het betrokken goed vastgesteld, waarbij men de keuze heeft 
tussen zes mogelijkheden, n l . 20, 15, 12, 10, 7 en 5 ton. 
De tariefprijs voor de hoofdtonnageklasse bij verschillende afstanden 
wordt op de wijze als aangegeven in het vorige hoofdstuk vastgesteld 
aan de hand van de prijzen, die afgestemd zijn op de concurrentie-
prijzen c.q., voor zover geen concurrentie bestaat, op de voor die ver
voeren rekening houdend met de elasticiteit van de vraag, bereikbare 
prijzen. 

ad b. De vervoerde hoeveelheid per wagen 

Daar de kostprijs van het vervoer per wagen nauwelijks afhankelijk 
is van de belading, zal de prijs per ton moeten stijgen naarmate de 
belading geringer is. I n het oude tarief was de prijsverhouding tussen 
de 20 tons prijs en de 5 tons prijs als 100 : 160 a 181. I n het nieuwe 
tarief is deze verhouding verhoogd tot 100 : 200 en op deze wijze iets 
meer aangepast aan de kostprijsverhouding, hoewel deze nog lang niet 
bereikt is. 

Naast de in het oude tarief reeds bestaande 20, 15, 10 en 5 tons 
klassen zijn thans ook 12 en 7 tons prijzen opgenomen met de bedoeling 
een betere belading van de wagens te bevorderen. Deze maatregel 
betekent overigens voor de spoorweg een vermindering van opbrengsten. 

Bij iedere hoofdtonnage-klasse, die per goederensoort bepaald wordt 
op de wijze als hiervoren is aangegeven, werden de overige lagere 
tonnage-klassen als neventonnage-klassen opgenomen, dus bi j 20 ton 
zijn di t 15, 12, 10, 7 en 5 ton; bij 10 ton 7 en 5 ton enz. 

De verhoudingscijfers tussen de prijzen per ton der verschillende 
tonnage-klassen zijn als volgt: 

20 15 12 10 7 5 
100 110 125 138 168 200 

ad c. De afgelegde afstand 

Met betrekking tot het verband tussen de afgelegde afstand en de 
vervoerprijs zijn 3 typen prijslijnen te onderscheiden n l . zwak-, middel
en sterk-degressief. 
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De struktuur van de middel-degressieve l i jn is identiek aan de kost
prijs, terwij l de beide andere lijnen d.m.v. bepaalde formules werden 
afgeleid uit de middel-degressieve l i jn . Van de zwak- en sterk-degres-
sieve lijnen wordt in het bijzonder gebruik gemaakt bij bepaalde con-
currentiesituaties. 

I n navolging van het systeem, dat de franse spoorwegen reeds vele 
jaren toepassen zijn van ieder der 3 degressie-typen z.g. families ont
wikkeld. Iedere familie omvat 100 prijslijnen (in het tarief vrachtprijs
kolommen genoemd), die achtereenvolgens steeds 2V2 °/o in niveau 
verschillen. 

De snijpunten tussen de lijnen van verschillend degressie-type liggen 
steeds op veelvouden van 50 km, hetgeen de mogelijkheid opent op die 
snijpunten over te gaan van een prijslijn van een bepaald degressie-type 
op een prijslijn van een ander degressie-type. Van deze mogelijkheid 
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is in v r i j grote mate gebruik gemaakt o.a. met het oog op het in acht 
nemen van de door de marginale kosten bepaalde ondergrens der ver-
voerprijzen. 

Ter illustratie van di t systeem zijn in grafiek 1 een aantal prijslijnen 
uit de 3 families getekend, n l . de no.'s 100-109 van de le zwak-degres-
sieve familie, de no.'s 207 t /m 225 van de 2e middel-degressieve familie 
en tenslotte de no.'s 339 t /m 348 van de 3e sterk-degressieve familie. 
Duidelijk b l i jk t hoe deze lijnen elkaar op veelvouden van 50 km snijden, 
zodat daar, indien nodig, kan worden overgegaan op de prijslijn van 
een ander degressietype. 

Nadat de tarief prijs op de hiervoren onder a. en b. uiteengezette 
wijze voor de verschillende afstanden is bepaald, wordt uit de prijs
lijnen van de bovengenoemde 3 families die l i jn of combinatie van 
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lijnen gekozen, die de beste benadering bij de berekende prijs geeft en 
deze wordt in het tarief opgenomen. 

Indien de prijzen, die volgens de bovengenoemde grondslagen zijn 
bepaald, lager liggen dan de marginale kosten verhoogd met een be
paalde toeslag, worden deze marginale kosten verhoogd met die toeslag 
als vrachtprijs in het tarief opgenomen. Uiteraard zijn, overeenkomstig 
de gehele opzet van het systeem, deze marginale kosten verhoogd met 
een toeslag, eveneens uitgedrukt in bepaalde prijslijnen van het eerder 
genoemde systeem. 

I n grafiek 2 is aan de hand van een concreet geval aangegeven hoe 
de tariefl i jn bepaald wordt. Voor de hoofdtonnage-klasse van een 
bepaald artikel geeft prijslijn 131 tot 100 km en prijslijn 247 daarboven 
de beste aansluiting bij de uit de marktsituatie berekende prijzen. Daar 
barême 131 echter tussen 0 en 50 km lager ligt dan de met de eerder 
genoemde toeslag verhoogde marginale kosten, die worden weergegeven 
door prijslijn 242, wordt deze laatste van 0 tot 50 km als tariefl i jn 
opgenomen. De uiteindelijke tariefl i jn is door de streep-punt l i jn aan
gegeven. 

Een correctie uit hoofde van het niveau van de marginale kosten was 
in vele gevallen noodzakelijk bij de 5 en 7 tons prijzen en op de afstan
den tot 50 km. 

Conclusies 

De voornaamste betekenis van de struktuurherziening van het wa
genladingtarief l igt in het fei t dat di t tarief — met behoud van het ka
rakter van maximumtarief — thans overeenkomstig de grondslagen 
van de prijsvorming gebaseerd is op de marktverhoudingen enerzijds 
en de kosten anderzijds. Door het laten vervallen van de goederen
classificatie werd de mogelijkheid geopend voor iedere goederensoort 
afzonderlijke vrachtprijzen in het tarief op te nemen. 

Van de grote mogelijkheid tot prijsdifferentiatie werd reeds in 
beperkte mate gebruik gemaakt bij de opstelling van het nieuwe tarief. 
Op een aantal punten bleek het echter noodzakelijk, teneinde te grote 
schokken te vermijden, rekening te houden met de situatie in het vroe
gere tarief. 

De tariefherziening heeft niet de vooropgezette bedoeling tot een 
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algemene verhoging der opbrengsten te komen, doch de kostenbodem, 
die in het nieuwe tarief is opgenomen heeft tot gevolg, dat de vracht
prijzen op korte afstanden en voor de lagere tonnageklassen in het 
algemeen aanzienlijk stijgen. 

Voor de toekomst is uiteraard van primordiaal belang datgene, 
waartoe in het kader van de EEG met betrekking tot de tariefpolitiek 
tenslotte besloten zal worden. I n ieder geval staat wel vast, dat het 
nieuwe tarief, hoe de beslissingen in EEG-verband ook mogen uitvallen, 
een beter uitgangspunt zal vormen voor de eventueel te treffen maat
regelen dan het voormalige tarief, met name als gevolg van de aan
zienlijk grotere mate van differentiatie der vrachtprijzen, die in het 
nieuwe tarief mogelijk is. 

SUMMARY 

Netherlands Railways revised the structure of their Full Wagon Loads 
Tariff for home transport - new rates as from August 1st, 1966. 

The evolution in competing transport techniques, esp. as regards trucks, 
has during the fast few decades forced upon the Railways a revision of 
their tariff systems, which were based on the value of the goods transpor
ted. In the course of time the Railways had to an increasing degree attuned 
their prices to those of their competitors, at the same time adjusting the 
structure of their tariffs to that of the prime costs. 

In the Netherlands the Full Wagon Loads Tariff based on value remained 
in force until August 1st, 1966. Since 1934, reductions from the published 
maximum rate could be granted by private contract. This much-used faci
lity made it possible for rates to be correlated to the competitive situation 
without formal revision. 

Objections against the value-based tariff became increasingly urgent, 
however. They referred in particular to those transports for which no pr i 
vate contracts could be made. Evantually, they led to the introduction of a 
new Full Wagon Loads Tariff, in operation since August 1st, 1966. 

The new tariff, like the old, is a maximum tariff, from which private 
reductions may be granted by contract if market conditions should render 
such measures desirable. 

In the new tariff, different freight rates are fixed for each commodity. 
There are no longer categories of commodities. 

The freight rates are based essentially on the value which the service of 
transport has for the customer. As things are at present in the Netherlands, 
this value wi l l be mostly determined by the prices quoted in competing 
branches of transport, allowing, of course, for qualitative differences etc.... 
The rate is then based on the highest price quoted by the competitors, in 
creased by a certain percentage. I f there is no competition, the freight rate 
wi l l be based on the elastiaity of demand. However, prices calculated in 
this fashion wi l l not be allowed to drop below the marginal costs plus a 
certain percentage. 
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These principles have cristallized in the new tariff, of which a few 
salient points are relevated below. 

1. For each commodity, the applicable freight rates based on tonnage have 
been determined according to their loadability into or onto normal 
goods vans. There are six possibilities to choose from, viz. 20, 15, 12, 10, 
7 and 5 tons. The relations between the new rates for these different 
categories reflect closer than the old ones the relations between their 
prime costs. 

2. Three price curves represent the relation distance freight rate, respec
tively showing weak, medium and strong degression. The structure is 
such that combinations of these curves are also possible. In each sepa
rate case, that particular curve or combination of curves is chosen 
which follows most closely the rates of freight determined according 
to the leading principles mentioned above. 

SOMMAIRE 

Révision, a partir du Ier aoüt 1966, de la structure des tarifs de la Société 
des Chemins de Fer Néerlandais pour wagons complets, applicables 

aux transports de marchandises a l'intérieur des Pays-Bas 

Le développement des techniques de transports concurrentes, et plus 
particulièrement de celle des transports par camion, a obligé les Chemins 
de Fer a revoir au cours de ces dix dernières décennia, les systèmes tari-
faires basés sur le principe de la valeur, dans lesquels le prix du transport 
dépendait de la valeur de la marchandise transportée. La fixation des prix 
de Chemin de Fer fut basée, dans une proportion croissante, sur celle des 
concurrents, et la structure des tarifs fut accordée a celle des prix de 
revient. 

En Hollande, le tarif pour wagons complets, basé sur ledit principe, est 
resté valable jusqu'au Ier acüt 1966. Depuis 1934 i l était possible d'accorder 
des reductions sur le tarief maximum publié, pour des contrats non publés. 
Cette possibilité largement utilisée, permet un ajustement des tarifs sur 
ceux des concurrents, sans aller jusqu'a une réforme de ces tarifs. 

L'accroissement des difficultés entraïnées par un tarif basé sur la valeur, 
plus précisément en ce qui concerne les transports pour lesquels dl n'y a 
pas de contrats non publiés, a amené l'établissement depuis le Ier aoüt 1966 
de nouveaux tarifs pour wagons complets. 

Le nouveau tarif est également un tarif maximum, sur lequel, lorsque 
les conditions s'y prêtent, i l est possible d'accorder par contrat des reduc
tions du marché non publiées. 

Les prix de transport sont fixés par sortes de manchandises, pour chaque 
sorte séparément, la repartition par catégories étant supprimée. 

Les prix de transport sont initialement basés sur la valeur du service de 
transport pour Tutilisateur; en Hollande, celle-ci est la plupart du temps 
déterminée par le prix de transport des branches concurrentes, compte 
tenu, naturellement, des différences de qualité de transport. Dans ce cas, le 
tarif est basé sur le prix de transport le plus élevé, de la concurence, 
augmenté d'un certain pourcentage. Dans le cas oü i l n'y a pas de concur
rence, le prix de transport est basé sur l'élasticité de la demande. Le tarif 
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ainsi calculé ne doit absolument pas descendre au-dessous des coüts mar-
ginaux, augmenté d'un certain pourcentage. 

Dans l'élaboration du nouveau tarif selon les principes précités, les points 
suivants ont été fondamentaux: 
1. Les prix par tonnage applicables ont été déterminés par catégorie de 

marchandises, et siur la base des possibilités de chargement „dans" ou 
„sur" un wagon de machandises normal. On peut choisir entre six pos
sibilités: 1, 20, 15, 12, 10, 7 et 5 tonnes. La proportionnalité des prix de 
transport pour ces catégories de tonnages, est dans une plus grande 
mesure que dans l'ancien tarif accordée aux prix de revient. 

2. En ce qui concerne la liaison entre la distance parcourue et le prix du 
transport, on distingue trois types de lignes de prix, a savoir des lignes 
de prix faiblement, moyennement ou fortement dégressives. La struc
ture en est telle qu'elle permet également des combinaisons de ces 
lignes. Pour chaque cas partioulier, on ehoisit la ligne ou la combinaison 
de lignes, correspondant le mieux avec les prix déterminés suivant les 
principes de base précités. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die am 1. August 1966 in Kraft getretene Strukturanderung des landlichen 
Wagenladungstarifes der N.V. Nederlandse Spoorwegen 

Die Entwicklung der mit der Eisenbahn in Wettbewerb stehenden Ver-
kehrstechniken, besonders jene des Lastkraftwagens, hat die Eisenbahn in 
den letzten Jahrzehnten gezwungen, ihre auf dem sogenannten Wertprinzip 
basierenden Tarifsysteme, bei denen der Beförderungspreis von dem Wert 
des beförderten Gutes abhing, umzuandern. Die Preisstellung der Eisenbahn 
richtete sich in zunehmendem Masse nach jener der Mitbewerber und der 
Tarifaufbau passte sich an die Selbstkostentruktur an. 

In den Niederlanden ist der auf dem Wertprinzip beruhende Wagen-
ladungstarif bis zum 1. August 1966 in Kraft geblieben. Seit 1934 war es 
möglich, bei nicht veröffentlichten Vertragen Preisnachlasse zu gewahren, 
indem man den veröffentlichten Höchsttarif als Ausgangspunkt nahm. Diese 
Möglichkeit wurde vielfach ausgenutzt, da sie die Gelegenheit bot, die 
Preistellung an die jeweilige Wettbewerbslage anzupassen, ohne au einer 
Tarifanderung überzugehen. 

Die Tatsache, dass der auf dem Wertprinzip beruhende Tarif in zuneh
mendem Masse Unannehmlichkeiten nach sich zog, insbesondere für jenen 
Teil des Verkehrs, fü r den keine unveröffentlichten Vertrage gelten, hat 
den Anlass dazu gebildet, dass man dennoch einen neuen Wagenladungs-
tarif einführte, der am 1. August 1966 in Kraf t trat. 

Auch dieser neue Tarif ist ein Höchsttarif, zu welchem man, wenn die 
Machtstellung dazu Anlass gibt, für den einzelnen Vertrag nicht veröf-
fentlichte Preisnachlasse gewahren kann. 

Die Beförderungspreise werden im neuen System nach der einzelnen 
Güterart festgesetzt; die Einteilung in Klassen ist hinfallig geworden. 

Die Beförderungspreise basieren im Prinzip auf dem Wert, den der Ver-
braucher der Verkehrsdienstleistung beimisst; bei den in den Niederlanden 
obwaltenden Verhaltnissen wird dieser Wert zumeist durch den Beförde-
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rungspreis der in Wettbewerb stehenden Verkehrszweige bestimmt. Dabei 
sind natürlich Unterschdede in der Qualitat der Beförderung u.a.m. zu be-
rücksichtigen. Der Beförderungspreis basiert in diesen Fallen auf dem 
höchsten Beförderungspreis der Konkurrenz und wird um einen bestimmten 
Prozentsatz erhöht. Falls es keinen Wettbewerb gibt, so basiert der Beför-
denungspreis auf der Elastizitat der Nachtrage. Die so basiert der Beför
derungspreis dürfen aber die Marginalkosten nicht unterschreiten und 
werden um einen bestimmten Prozentsatz erhöht. 

Für das Mass, in dem sich die erwahnten Grundsatze im neuen Tarif 
konkret auswirken, sind nachstehende Punkte noch von Bedeutung: 

1. Für die einzelnen Güterarten sind die in Kraft stehenden Tonnage-
beförderungspreise festgesetzt worden, indem man die Beladungsmö-
glichkeiten in oder auf einem normalen Güterwagen zugrunde legte. 
Man kann dabei aus 6 Möglichkeiten wahlen, namlich 20, 15, 12, 10 7 
und 5 Tonnen. Die gegenseitigen Verhaltnisse zwischen den Beförde-
rungspreisen für diese Tonnageklassen sind in starkerem Masse an die 
Gestehungspreisverhaltnisse angepasst als es im alten Tarif der Fall 
war. 

2. Angesichts des Zusammenhangs zwischen der zurückgelegten Strecke 
und dem Beförderungspreis gdbt es drei Typen von Preislinien, namlich 
einen schwach degressiven, einen mittel-degressiven und einen stark 
degressiven Typ. Der Beförderungspreis ist derart strukturiert worden, 
dass man auch verschiedene Verbindungen dieser Linien vornehmen 
kann. In jedem ednzelnen Fall wird jene Linie oder Verbindung von 
Linien gewahlt, die sich möglichst gut an die nach den obigen Grund-
satzen bestimmten Beförderungspreise anschliesst. 
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Nederlands Vervoers Overleg opgericht 

Onder leiding van de heer M. J. Keyzer, oud-Staatssecretaris van Verkeer 
en Waterstaat, heeft gedurende enige t i jd overleg plaatsgevonden tussen 
de verschillende beroepsvervoersorganisaties alsmede tussen de N.S. en de 
K.L.M. Reeds lange t i jd werd de behoefte gevoeld om de algemene vervoers-
belangen van ons land minder individualistisch en meer centraal te be
handelen dan tot nog toe het geval was. Om dit centraal overleg te berei
ken hebben drie en twintig organisaties en beide bovengenoemde bedrijven, 
die tezamen het gehele beroepsvervoersapparaat vertegenwoordigen, beslo
ten tot instelling over te gaan van een Contactorgaan „Nederlands Vervoers 
Overleg". 

Leden van dit Nederlands Vervoers Overleg zijn alle wegvervoersorgani-
saties, de Nederlandse Spoorwegen, de K.L.M., de nationaal en internatio
naal werkende binnenvaartorganisaties, de organisaties van zeescheepvaart 
en kustvaart, de Scheepvaart Vereenigingen Noord en Zuid en de Kamers 
van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam en Rotterdam — die ge
vieren de havenbelangen vertegenwoordigen —, en de overkoepelende expe
diteursorganisaties. 

Het Overleg stelt zich ten doel alle belangen op het gebied van het ver
voer regelmatig bijeen te brengen om Nederlands algemene vervoersbelan-
gen in de ruimste zin van het woord te beharigen. Het Overleg tracht dit 
doel te bereiken door bespreking van economische vraagstukken met be
trekking tot het vervoer, alsmede van economische aspecten van algemeen 
sociale vraagstukken van belang voor het gehele vervoer, door gezamen
lijke meningsvorming daarover en door gezamenlijk verdedigen en uitdra
gen van de gemeenschappelijk belangen, om op die wijze het algemene 
beeld van het vervoer en de invloed ervan te verbeteren. Voorts zal aan
dacht kunnen worden besteed aan het stimuleren van het vervoersweten
schappelijk onderzoek in het bijzonder met betrekking tot de vervoers-
research. 
Terwijl de meeste algemeen economische belangen in ons land reeds ge
bundeld waren in centrale organisaties onder handhaving van de autonomie 
van de afzonderlijke organisaties, was dit voor het vervoer nog niet het 
geval. De belangen zijn niettemin groot: in het vervoer werken ruim 
300.000 mensen; aan deviezen wordt jaarlijks bijna 4 miljard gulden door 
het vervoer ingebracht; de bijdrage van het vervoer tot het nationaal in
komen is 9 °/o — waarvan 4 %> binnenlands vervoer en 5 °/o export —, een 
bijdrage die ongeveer even groot is als die van de kleinhandel of de bouw
nijverheid; 60 %> van de produktiewaarde van het vervoer wordt geëxpoi> 
teerd, hetgeen het op één na hoogste percentage is van alle bedrijfstakken; 
20 °/o van alle investeringen door overheid en bedrijfsleven is voor vervoer 
bestemd. 
Het moet voor deze voor ons land zo belangrijke bedrijfstak met wereld
naam een grote stap vooruit worden genoemd dat thans dit contactorgaan 
tot stand is gekomen. 

Voorzitter van het Overleg is Mr. W. Jonker; plaatsvervangend voorzitter 
is de heer E. van Donkelaar en secretaris/penningmeester Drs. H. H. 
Horsting. 
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V E R N I E U W I N G V A N S P O O R W E G P O L I T I E K 

door Dr. J . B. van der Kamp 

I. Ontwerp-Anpassungsgesetz en witboek „Transport Policy" 

Ongeveer gelijktijdig hebben — medio van dit jaar — de Duitse en 
de Engelse regering de parlementen van hun landen hun visie doen 
toekomen op de belangrijkste vervoerspolitieke vraagstukken. Beide 
regeringen blijken in de eerste plaats te willen afrekenen met de lasten 
die om niet meer te accepteren redenen op de spoorwegbedrijven druk
ken; daarnaast w i l men de voorwaarden vaststellen waaronder o.m. 
de spoorwegbedrijven op gezonde basis en tot voordeel van de gemeen
schap werkzaam kunnen zijn. D i t laatste, de betekenis van de spoor
weg voor de gemeenschap, l i j k t een kernpunt te worden van de nieuwe 
spoorwegpolitiek die er moet komen, zoals trouwens de grote betekenis 
van het gehele vervoer voor de gemeenschap de hedendaagse vervoers-
politiek tot zo'n belangrijke zaak maakt. 

Het Duitse wetsontwerp, het Bundesbahn Anpassungsgesetz x ) , be
perkt zich tot de spoorwegen. Het Engelse Witboek, dat onder de titel 
Transport Policy 2 ) is gepubliceerd, bestrijkt het gehele veld van het 
vervoer, maar met een sterk accent op het spoorwegvervoer. 

Onafhankelijk van de vraag, hoe de parlementen over deze visies 
oordelen zijn deze stukken de aandacht waard. Het zijn regeringsvisies 
ten aanzien van kernvragen der vervoerspolitiek. Voor tal van landen 
zijn die vragen identiek, misschien tot in hun beantwoording. Dat bl i jk t 
ook hier. Uitgekristalliseerd, kan men zeggen, uit de overstelpende 
stroom van gepubliceerde en niet-gepubliceerde studies en gedachten, 
tonen deze visies in grote l i jn veel onderlinge overeenkomst. 

*) Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Deutschen Bundesbahn an 
die Veranderungen auf dern Verkehrsmarkt. Drucksache 243/66 (juni 1966) 

*) Transport Policy, H. M. Stationery Office, London, July 1966. 
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I I . Hoofdpunten 

Om vergelijking mogelijk te maken en er voor eigen land conclusies 
aan te ontlenen, is het doelmatig het spoorwegvraagstuk te laten ui t 
eenvallen in 5 hoofdpunten, omvattende het hieronder sub a t / m e ver
melde. I n de een of andere vorm kan men de vragen van de dag, en ook 
het in genoemde documenten behandelde, tot die hoofdpunten terug
brengen. Men zou, verder overkoepelend, 2 beginselparen kunnen 
onderscheiden, namelijk het commercialiteitsbeginsel, dat het beheers-
beginsel tegenover zich v ind en het individualiteitsbeginsel, dat men 
kan stellen tegenover het integratie-beginsel. He t volgende overzicht 
kan dan worden opgesteld: 

Commercialiteits- tegenover beheersbeginsel 

Het commercialiteitsbeginsel eist een dynamisch opgevatte commer
ciële doelstelling. Het beheersbeginsel staat een meer statische doel
stelling toe. Bij het commercialiteitsbeginsel liggen de belangrijkste 
actuele vraagstukken voor de spoorwegen op het gebied van: 
a. bedrijfsdoel, met als belangrijkste aspect rentabiliteitsstreven (finan

cieel rendement of alleen sluitende rekening), c.q. verantwoorde
lijkheid voor exploitatie volgens commerciële normen. 

b. ontvangsten 
markt-, product- en investeringsselectie; vergoedingsregelingen voor 
commercieel (nog) niet of niet meer verantwoorde doch maatschap
pelijk verlangde prestaties. 

c. kosten 
rationalisatie, productiviteitsgroei; compensatie voor te hoge kost
prijzen ingevolge institutioneel ongelijke concurrentie-verhoudingen 
of opgelegde bedrijfsvreemde lasten. 

Individualiteits -tegenover integratie-beginsel 

Hiermee kan ten aanzien van het bedrijfsbeleid een onderscheid in 
bedrijfsontwikkeling worden aangeduid, waarbij enerzijds ervan wordt 
uitgegaan dat het eigen bedrijf ten opzichte van ontwikkelingen in 
andere vervoertakken en daarbuiten geheel zelfstandig moet blijven, 
waartegenover in het andere geval ervan wordt uitgegaan, dat grotere 

357 



of kleinere delen van het eigen bedrijf moeten worden geïntegreerd met 
ontwikkelingen in andere vervoerstakken en/of in andere sectoren van 
het maatschappelijk leven. Wat deze keuze betreft, liggen de belang
rijkste actuele vraagstukken der spoorwegen op het gebied van het 
integratiebeginsel en wel in de volgende vormen: 

d. integratie binnen het vervoer: 

B.v. het doen deel uitmaken van het eigen vervoersaanbod van 
een geïntegreerd aanbod van openbare vervoersdiensten in de con-
urbaties. 

e. integratie van delen van het eigen bedrijf met projecten buiten het 
vervoer: 

Het laten opgaan (bij ontwerp, bouw, financiering) van eigen 
spoorwegoutillage in grotere projecten (b.v. aanleg van nieuwe 
industrieterreinen of havenbekkens) of het doen samensmelten van 
spoorvervoer met een andere, daarop aansluitende activiteit (b.v. 
vervoer en recreatiebestemming, vervoer en opslagfuncties). 

Met behulp van deze hoofdpunten laten de genoemde regerings
stukken zich „gericht" lezen. Er kan dan nog als prealabele vraag 
aan toegevoegd worden: wat zijn de oorzaken van de huidige zeer 
ongunstige financiële positie der spoorwegbedrijven? 

I I I . De Duitse en de Engelse visie vergeleken 

1. Oorzaken van de verliessituatie 

I n de Duitse visie zijn de belangrijkste oorzaken: 
— de structurele wijzigingen in de grondstoffen-sector met afnemende 
vraag naar massavervoer (o.m. kolen); 
— de sterke groei van het gemotoriseerd wegverkeer, zowel in het 
goederen- als in het reizigersverkeer; 
— beter gebruik van de vervoermiddelen door nieuwe, kortere weg
verbindingen. 

Het Engelse Witboek legt het accent op de motorisering. Zover als 
mogelijk aanvaardt men het verschijnsel: „ . . . .roads w i l l continue to 
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have the dominant role in the movement of passengers and goods; they 
carry almost 90 percent of the passengers t raff ic and almost 60 per
cent, of the freight". 

2. Rentabiliteitsstreven 

Beide regeringen houden zich voor de spoorwegen aan het rentabili-
teitsbeginsel. De DB mag zijn rechtsvorm als betrekkelijk autonoom 
vervoerslichaam van de Bond niet verliezen; zij moet geen „regie-
bedrijf" van de Staat worden. Men w i l het uitgangspunt handhaven, 
dat de DB „wie ein Wirtschaftsunternehmen mit dem Ziel bester Ver-
kehrsbedienung nach kaufmannischen Grundsatzen" werkzaam is. De 
leiding moet verantwoordelijk blijven voor een „kaufmannisch richtige 
Geschaf tsführung". 

Het witboek acht commerciële levensvatbaarheid belangrijk, maar 
secondair ten opzichte van de betekenis van de spoorwegen in maat
schappelijke zin. I n omvang en prestaties moet het bedrijf zich richten 
op maatschappelijke behoeften. Het deel van die behoeften, waarin niet 
op commerciële basis kan worden voorzien, moet worden gedefiniëerd 
en de tekorten die erdoor ontstaan, aan het spoorwegbedrijf worden 
vergoed. Tot die behoeften behoren vele forensenverbindingen in con-
urbaties (waarvan opheffing de verkeerscongestie op de wegen zou 
vergroten) en bepaalde diensten in perifere gebieden, waar redelijke 
alternatieven ontbreken of te kostbaar zijn. De dan nog resterende ver
liezen moeten worden geëlimineerd door sluiting van lijnen en stations. 
Op die basis moet het mogelijk zijn realistische financiële doelstellingen 
voor het spoorwegbedrijf te formuleren. Het witboek verwerpt de eis, 
neergelegd in de Transport Act van 1962, dat het bedrijf begin 1968 
op rentabiliteitsbasis moet zijn gebracht; die eis wordt onrealistisch 
genoemd, in vele gevallen in strijd met gemeenschapsbelangen en incon
sistent met de vervoersplannen en andere diensten die de regering bezig 
is tot ontwikkeling te brengen. Men w i l bepaald een situatie van finan
cieel evenwicht bereiken, maar men acht dat niet mogelijk noch wen
selijk langs de weg van uitsluitend ondernemersoptreden. 

Voor de DB wordt het vraagstuk van maatschappelijk onmisbare 
onrendabele lijnen op soortgelijke wijze benaderd. De instanties die 
onrendabele, voor sluiting in aanmerking komende lijnen willen open
houden, dienen de betaling van de tekorten op zich te nemen. 
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Beide regeringen houden vast aan het commercialiteitsbeginsel. Z i j 
zoeken een kader, dat het nastreven van exploitatie zonder verliezen 
mogelijk maakt. Z i j gewagen niet van winst of van rendement op ge
ïnvesteerd vermogen. Een sluitende rekening l i j k t het hoogst bereik
bare. 

3. Markt-, product- en investeringsselectie. 

Markt- en productselectie. 

Het commercialiteitsbeginsel betekent dynamisch bedrijfsbeleid, dus 
continue aanpassing van doeleinden en middelen bij nieuwe situaties. 
Het ontwerp-Anpassungsgesetz richt zich alleen op aanpassing door 
afschaffing: binnen de geldigheidsduur van deze wet van 5 jaar zou, 
verdeeld over 3 étappes, 8000 k m van het net moeten worden gesloten, 
waarvan gedurende de eerste twee étappes (vóór eind 1967) circa 
5800 km. Zoals vermeld, kan sluiting worden afgekocht als locale 
belangen of als „Gründe des allgemeinen Wohles" dit motiveren. 
Laatstgenoemd begrip omvat behalve elementen van verkeers- en ver-
voerspolitiek, ook elementen op het gebied van planologie, structuur
politiek, sociale politiek en landsverdediging. Opgemerkt kan worden, 
dat de DB ten aanzien van nieuwe taken (b.v. in voorstads verkeer) het 
standpunt inneemt, dat zulke taken aanvaard kunnen worden mits zij 
de bestaande financiële positie niet verder verslechteren. 

Het witboek richt zich meer op de toekomst. Thans moet worden 
beslist over de rol van de spoorwegen in de nieuwe maatschappij. 
Lijnen die geen werkelijke maatschappelijke functie meer hebben, zullen 
inderdaad moeten verdwijnen, maar belangrijker is, aldus de engelse 
zienswijze, dat de bedrijfsleiding in staat word t gesteld zich te con
centreren op verbetering van het bedrijf eerder dan op inkrimping tot 
een bedrijfseconomisch aanvaardbare dimensie. Die verbetering moet 
uitgaan van de noodzaak van specialisatie. 

Daarom zal in investeringsactiviteit vooral geconcentreerd moeten 
worden op: 
— hoofdlijnen, speciaal te ontwikkelen als verbindingen tussen de 
voornaamste centra van woon vestiging, industrie en handel; 
— belangrijke secundaire voedingslijnen, waarvan sommige te ontwik
kelen voor een te verwachten groei van het vervoer; 
— bepaalde forensenverbindingen in en rond de stedelijke agglome
raties; 
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— bepaalde lijnen, die nog steeds essentieel zijn voor leven en werken 
in perifere gebieden. 

Tekorten op onrendabele, maar maatschappelijk onmisbare activi
teiten zullen (conform het duitse wetsontwerp) door de centrale of de 
locale autoriteiten moeten worden gedekt. Een speciale commissie zal 
door middel van een „joint review" o.m. moeten trachten: een aan
vaardbare basis vast te stellen voor de kostenberekening mede in het 
licht van vergoedingen voor essentiële maar onrendabele lijnen; de 
categorieën van diensten (reizigers zowel als goederen) aan te wijzen, 
die hun kosten niet dekken; de categorieën aan te geven die potentieel 
levensvatbaar zi jn; de overblijvende „loss-makers" te onderzoeken; 
daarvan af te zonderen degene die geen uitzicht hebben op levensvat
baarheid en in detail de verliezen te calculeren op iedere blijvend 
onrendabele reizigersdienst, teneinde de regering in staat te stellen te 
beslissen of zij op grond van maatschappelijke overwegingen het spoor-
wgebedrijf voor die diensten vergoedingen w i l verlenen. Deze com
missie zal ook onderzoekingen verrichten op het gebied van het prijs
beleid ten aanzien van de vraag of en zo ja in welke mate de kosten 
van spoorweginfrastructuur een element van „s tandby capacity" be
helzen. D i t is de vraag naar de waardering van het beschikbaarheids-
nut naast het gebruiksnut. 

Voor het goederenvervoer legt het witboek grote nadruk op „freight 
in bulk". I n tegenstelling tot vervoerskwantiteiten van maximaal een 
wagenlading, liggen in dat vlak nog kansen op winstgevende exploi
tatie. Mede met het oog daarop moet een betere taakverdeling tussen 
rai l en weg worden nagestreefd, waartoe de maatschappelijke kosten 
van beide nader onderzocht moeten worden, inclusief de invloed van 
verschuivingen in de onderlinge verhouding als gevolg van wijzigingen 
in de verdeling van het vervoer over rai l en weg. Aan het in ons land 
van spoorwegzijde centraal gestelde vraagstuk van de ongelijke con
currentievoorwaarden i.e. wat de door-belasting aan gebruikers van de 
kosten van de weg betreft, wordt hier niet een even belangrijke plaats 
ingeruimd. 

Investeringsselectie 

Scherpe selectie van investeringen wordt door beide regeringen nood
zakelijk geacht. De DB zou voortaan met haar „Wir tschaf tsplan" ren-
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tabiliteitsberekeningen moeten overleggen voor alle nieuwe projecten 
met totaaluitgaven boven D M 2 miljoen. De Minister van Verkeer zou 
deze berekeningen en hun financieringsmogelijkheden moeten onder
zoeken, waarna — zo nodig in overleg met de Minister van Finan
ciën — zekerheid zou moeten worden verkregen, dat het effect van het 
onderzoek ook feitelijk tot uiting komt. 

Ook het witboek kondigt een onderzoek aan van de investerings
programma's van de Railways Board en naar de criteria voor de 
beoordeling van de verschillende investeringsprojecten. 

Duidelijk spreekt de regering zich uit voor coördinatie van investe
ringen in het verkeer. Deze moeten worden beoordeeld in hun totaliteit 
en in relatie tot de regionale economische plannen. Voor de stedelijke 
gebieden wordt gesteld dat „ town planning and transport planning 
must go hand in hand". Mede daarom wordt de gedachte gelanceerd 
van „a single authority responsible for all forms of transport in each 
conurbation". De London approach wordt ook voor andere conurbaties 
aanbevolen. 

4. Rationalisatie en productiviteitsgroei 

Het Duitse wetsontwerp als geheel komt neer op 3 maatregelen: 
drastische inkrimping van het net, herziening van de organisatie, rege
ringssteun voor de noodzakelijke rationalisatie- en moderniserings
investeringen. De herziening van de organisatie zal ook inkrimping 
betekenen, o.m. van het aantal Direktionen. Voor een ander deel moet 
zij dienen om het effect van de rationalisatiemaatregelen zo groot mo
gelijk te maken. Ook de investeringssteun van de regering zal daarop 
gericht zijn. D i t duidelijk doel: het breken met functies die hun t i jd 
gehad hebben en het zich concentreren op functies van de toekomst, 
t ref t men eveneens aan in het witboek. Ook daar de inkrimping van 
het net (zij het minder ver dan Beeching wilde gaan), de herziening van 
de organisatie („to consider the suitability of the Board's management 
structure" als tegenhanger van de „notwendige Rationalisierung und 
Umstrukturierung der Verwaltungsorganisation der DB, einschliesslich 
der Neugliederung ihrer Verwaltungsaufbaues") en een in uitzicht ge
stelde financiële steun op het investeringsvlak ten behoeve van de taken 
waarvan de spoorweg het meest geschikt is (freight in bulk, inter-city 
passenger services, commuter services in conurbations). Hierbi j sluit de 
eis aan van verbetering van de productiviteit en de efficiency. Het 
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gehele arbeidsklimaat, aldus eveneens het witboek, moet gezuiverd 
worden van de deprimerende invloed der voortdurende bedrijfsver
liezen. Automatiseringsstudies worden in beide documenten nodig ge
acht. Vooral door de DB wordt aan verkleining van de personeelssterkte 
grote waarde gehecht. 

5. Integratie binnen het vervoer. 

I n het ontwerp-Anpassungsgesetz komt men niet de overigens in 
Duitsland sterk levende gedachte tegen van integratie van het openbare 
vervoer door samengaan van vervoersbedrijven in de conurbaties. Het 
witboek bevat de uitspraak, dat het openbaar vervoer in de conurbaties 
moet worden gereorganiseerd. Als gevolg van de nog bestaande situaties 
op bestuurlijk gebied zijn de busbedrijven vaak te klein en is er te 
weinig onderlinge samenwerking. Met name ontbreekt een centrale 
leiding. Daarom moeten in de verschillende regio's de openbare ver
voersdiensten geïntegreerd worden. Er moeten ontstaan „regional or 
subregional transport authorities, responsible for alle public passenger 
transport services in the area". 

6. Integratie van delen van het eigen bedrijf met projecten buiten 
het vervoer. 

D i t is het aspect, dat in het Anpassungsgesetz ten grondslag ligt aan 
de formulering, dat in bepaalde gevallen maatschappelijke belangen 
buiten het vervoer (planologie, structuurpolitiek, sociale politiek, lands
verdediging) bedrijfscommercieel niet verantwoorde investeringen of 
vervoersprestaties wenselijk kunnen maken. I n wezen wordt dan het 
vervoer tezamen met het desbetreffend buiten het vervoer liggend 
belang als een eenheid gezien en als zodanig behandeld. Deze situatie 
zal zich o.i. met name voordoen in grote havengebieden, bij grote ont
wikkelingsplannen op het gebied der industrialisatie en in de grote 
conurbaties. D i t zijn ook juist de sectoren waar voor de spoorwegen 
belangrijke functies voor de toekomst liggen. Het witboek stelt, dat 
„ t ranspor t must be planned as part of the national effor t as a whole 
and of the regional contributions to that ef for t" . Het stedelijk vervoer 
neemt het witboek afzonderlijk in beschouwing, waarbij financiële 
steun wordt toegezegd voor de bouw van belangrijke verbeteringen van 
de openbare vervoersoutillage, voor zover deel uitmakend van alom
vattende stedelijke vervoersplannen. Genoemd worden spoorlijnen, 
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nieuwe vormen van een eigen weg, stations en overstapgelegenheden. 
Cost-benefit-studies zi jn in dit verband van groot belang; zij zullen 
een rationeel kiezen uit alternatieve oplossingen moeten mogelijk maken, 
o.m. door voor het vervoer ook die meetbare en onmeetbare factoren 
in aanmerking te nemen, die naast het nut waarvoor de reiziger betaalt, 
het totale nut bepalen dat het vervoer in kwestie afwerpt voor de ge
meenschap. Het witboek gaat hier niet verder op in . Het belang van 
zulke studies is ook door de Europese Ministers van Verkeer in het 
licht gesteld. I n een rapport 3 ) over de vraagstukken van het stedelijk 
vervoer onderschreven zi j met zoveel woorden, dat een afzonderlijk en 
in absolute cijfers bezien van investeringen in de infrastructuur van het 
verkeer, tendeert naar een onderschatting van hun betekenis en van de 
prioriteit die eraan moet worden toegekend. 

I V . Slot 

De Duitse en de Engelse regeringsvisies tonen grote paralleliteit en 
zijn in enkele opzichten identiek. Voor een deel, — de „negatieve ratio
nalisatie" door middel van inkrimping — wordt aanbevolen wat in 
ons land reeds jaren geleden als eerste saneringsmiddel werd toegepast. 
Daarnaast wordt nu duidelijk de financiële verantwoordelijkheid der 
overheden gesteld ten aanzien van tekorten op essentiële, doch onren
dabele vervoersverrichtingen. Aan het commercialiteitsbeginsel, inhou
dende de prikkel tot doelmatig en efficient produceren, wordt vast
gehouden; het Engelse witboek trekt er ook de consequenties uit voor 
wat betreft de noodzaak van een dynamisch toekomstbeleid. De be
schouwingen en aanbevelingen beperken zich tot het vervoer; een 
mogelijke versterking van de rentabiliteitspositie door uitbreiding van 
concernactiviteiten ook buiten het vervoer b l i j f t onaangeroerd. De 
praktische betekenis van het witboek zal voornamelijk afhangen van 
de onderzoekingen die nog verricht moeten worden om verschillende 
kwalitatieve uitspraken in hun kwantitatief effect voor ogen te krijgen. 
Hiervoor ligt het zwaartepunt bedrijfseconomisch bi j een acceptabele 
toerekening van de (gemeenschappelijke) kosten aan de verschillende, 
zich thans duidelijker dan vroeger aftekenende specifieke functies en 
algemeen-economisch bi j het opstellen van modellen, waarin het spoor-

3) Conseil des Ministres, Résolutions, Lisbonne juin 1965; Paris nov. 1965. 
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vervoer in zijn maatschappelijke kosten en zijn totale maatschappelijke 
nutsprestaties is opgenomen. 

Hoewel elk land (al was het alleen vanwege de verschillen in geo
grafische omstandigheden, i n fase van motorisering, in vormen van 
verstedelijking en in de mate van industrialisatie) op een eigen wijze 
aanpassing van de spoorwegpolitiek bij de gewijzigde omstandigheden 
moet nastreven, kan men toch stellen dat de aanpassing voor wat de 
belangrijkste vraagstukken betreft, langs gelijke lijnen l i j k t te verlopen. 

Ook in Nederland wordt vastgehouden aan het commercialiteits
beginsel terwille van een „vervoerbestel dat tegelijk evenwichtig en 
efficiënt is". Daarnaast is ook bij ons het oog gericht op het integratie
beginsel, want onderzoek is nodig — aldus de Verkeersbegroting 
1967 — naar de functie van de spoorwegen bij een zo rationeel moge
lijke afwikkeling van de toekomstige verkeersstromen, mede in het 
licht van de ruimtelijke ontwikkeling van ons land; in streek-, struc
tuur- en bestemmingsplannen zullen verkeers- en vervoersplannen 
moeten zijn opgenomen. Ook het element van het vergoeden van on
rendabele maar maatschappelijk onmisbaar geachte activiteiten heeft 
de aandacht, hetgeen als consequentie daarvan ook het geval is met 
het probleem van de toerekening van gemeenschappelijke kosten aan 
de verschillende categorieën vervoer of aan bepaalde treindiensten. 
Voorts bestaat ook in ons land het inzicht dat in de komende jaren 
omvangrijke investeringen in het spoorwegbedrijf nodig blijven ( in
standhouding, diepte-investeringen, veiligheid). Het is alles in nog zeer 
algemene termen geformuleerd. 

Wat opvalt in de Engelse en in de Duitse aanpak in vergelijking met 
de Nederlandse tot op dit moment, is de kennelijke w i l om op basis 
van de uitkomsten van nuchtere analyse van de bestaande situatie, op 
korte termijn geëigende maatregelen te beramen voor het bereiken van 
duidelijk geformuleerde vernieuwde doelstellingen voor het toekomstige 
spoorvervoer waarover nu beslissingen moeten worden genomen. Wat 
treft , zijn vooral de durf en de op de toekomst gerichte fantasie, die 
voor het in goede banen leiden van de verdere verkeersontwikkeling 
„even hard nodig zijn als grond, geld en werkkracht". 
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RESUME 

Le projet de loi allemand - Anpassungsgesetz - pour la D.B. et le Livre 
blanc anglais au sujet de la „Transport Policy" sont analysés au moyen 
d'un certain nombre de points capitaux de la politique des chemins de fer, 
qui sont également valables pour la politique ferroviaire actuelle d'autres 
pays. L'auteur cite les rubriques suivantes: 

a. but de l'exploitation; 
b. facteurs ayant trait aux recettes; 
c. facteurs ayant trait aux frais; 

pouvant être résumés dans la question: choisira-t-on le principe de la com
mercialisation ou celui de la gérance? 
Les autres point sont: 

d. l'intégration dans le transport; 
e. l'intégration avec des projets se situant en dehors du domaine du 

transport; 

ces deux points pouvant, eux également, être résumés dans la question; met-
tra-t-on l'accent sur le principe de l'individualité ou sur celui de l'intégration! 
I I est un fait certain, que ce demier principe, plus que le premier, sera ou 
devra être le pilier d'une politique des chemins de fer contemporaine, 
c'est-a-dire renouvelée. 

Les points de vue des Gouvernements allemand et anglais font apparaitre 
un grand parallélisme et sont - sous certains rapports - identiques. Le Livre 
blanc se prononce de facon plus concrète pour une politique d'avenir dyna-
mique. Comparée a la nécessité, qui se fait également sentir aux Pays-Bas, 
en vue d'une adaptation de la politique des chemins de fer aux conditions 
changées, i l semble que pour les problèmes les plus importants, I'adaptation 
se fasse parallèlement dans les trois pays. La facon d'entamer le problème 
en Angletere et en Allemagne témoigne cependant, plus que celle employée 
jusqu'a présents par les Pays-Bas, de la volonté manifeste - en partant 
d'une froide analyse de la situation existe - de preparer a court terme des 
mesures adéquates pour en arriver a établir des buts renouvelés et claire-
ment formulés pour le futur transport ferroviaire, qui permettraient a 
chacun de savoir a quoi se tenir. Les projets anglais et allemand font preuve 
d'audace et de fantasie axée vers l'avenir et qui sont, pour la bonne con
duite de l'évolution future du transport, aussl importants que les terrains, 
l'argent et la main-d'oeuvre. 
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T H E C O N T A I N E R R E V O L U T I O N 

On May 12th, 1966, a one day conference was organized in London 
by the Junior Chamber of Commerce in that city w i t h the fol lowing 
subject: 

„The Container Revolution, a fundamental change in international 
transport". Papers were presented by M r . P. S. Henman Esq., Chair
man of the Transport Development Group („The Inland Operation"), 
by M r . J. MacNaughton Sidey Esq., Director of Ferrymasters L t d . 
(„The Sea Operation") and by M r . D . Perkins, Director-General of 
the Port of Londen Author i ty („The Role of the Port Author i ty i n 
the Container Age"). 

Thanks to the kindness of these speakers and of the Board of the 
London Junior Chamber, the f irst two lectures (altered a little) are 
published here. The th i rd lecture w i l l appear in the next issue. 

E D I T O R I A L C O M M I T T E E . 
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T H E C O N T A I N E R R E V O L U T I O N - T H E I N L A N D O P E R A T I O N 

by 

P. S. Henman 

Introduction 

There certainly has been an explosion in thinking about the con
tainer, but essentially containerisation is part of a development in the 
transit of unit loads which stretches back over twenty years or more. 
Unless spectacular failures are to be the order of the day, evolution 
rather than revolution is essential. 

The shipping companies have undertaken much research to establish 
the proport ion of t ra f f ic which might be amenable to containers 
and their plans fo r container ships and terminals are now emerging. 
The inland operation w i l l be conditioned by these factors and any 
thought on the subject must be somewhat tentative. 

A recent report of research undertaken by the Nord-Deutscher 
L loyd Line is however interesting in that i t apportioned the door-to-
door cost of transit by present methods. Taking a 5,100 ton ship 
w i t h general cargo of 200,000 packages f r o m various United States 
inland points, via New York-Bremerhaven, the apportionment of cost 
was: 

37 °/o U.S. Inland Transport 
12 % Handling and Storage in both Ports 
25 % Loading and Discharging 
11.5 % Ocean Transport 
14.5 % German Inland Transport 

Thus more than half the total cost was accounted fo r by the 
inland transit. I t is realised that this is only a selected instance but i t 
emphasises the importance of considering the inland transit very 
carefully in any container operation. 

I n the inland operation, road, rail and in some instances, waterway 
carriers w i l l be involved, but almost every container transit w i l l begin 
and end w i t h a road journey. These remarks mainly refer to the road 
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operation, many apply equally to transport by rail or water. Let us 
then consider the present use of containers on the inland transit, and 
the type of container most suited to these operations. Secondly, i t 
would then be helpful to look at the inland carriers' participation on 
the short sea ferries and the consequences of containerisation on the 
deep sea routes. The question of ownership of equipment and the 
setting up of container assembly and customs clearance centres are 
also highly relevant to the inland operation. 

Use of containers on the inland transit 

On the practical aspects, there is no doubt in the minds of ex
perienced vehicle operators that the containerisation of a vehicle load 
is l ikely to be advantageous only i f the goods require handling 
between the points of despatch and reception. I n a straightforward 
door-to-door operation, the introduction of any uni t loading device 
inevitably increases the costs of transport by reducing f lexibi l i ty i n 
the use of the vehicle, reducing carrying capacity and adding the 
capital costs of the uni t load device and of the heavy l i f t equipment 
w i t h which the operator w i l l service his depot. 

Seldom w i l l this extra cost be offset by a saving in vehicle tu rn -
round time, by security fo r the load against pilferage, damage or the 
elements, or by the encouragement of a standard pattern of loading 
and offloading at the customer's premises. Even where trans-shipment 
of a load en route is necessary, containers at present make no great 
contribution, though the advent of the British Rail „liner trans" is 
tending to change this situation. I n the United Kingdom overall 
distances are short and (despite some views to the contrary) transport 
services well integrated, the expense of handling, both in terms or 
lagour costs and vehicle delay, has been minimised to a large extent 
by the use of pallets and articulation. 

I n America and in Australia transits over *<ong land distances w i t h 
interchange between road and rail have resulted in various types of 
container service being devised. For example, a movement of goods 
f r o m Adelaide to Darwin involves interchange between four separate 
railways employing three different gauges, a road haul in the middle 
of the journey of 660 miles and a road collection and delivery at 
either end. For such an operation containers have immense advantages 
and are widely accepted and used. 
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One of the problems of using closed containers i n the United King
dom, although not so much on the Continent of Europe, has been the 
fact that, fo r generations, loading and unloading facilities in the 
majori ty of industrial concerns have been geared to the f la t p la t form 
road vehicle. This is shown time and again by the d i f f icu l ty operators 
of box vans have in f inding suitable return loads or business when the 
work for which the vans were bought is temporarily not available. 
Many manufacturers w i l l need to rethink their loading arrangements 
and after their premises to enable them to load and to handle loaded 
containers as easily as they now load flat p la t form vehicles. I f a 
container revolution is to succeed i t must make an impact right down 
to this level. 

Thus the use of containers for internal movement in the United 
Kingdom would be severely l imited but for the influence of impor t 
and export traffics. 

Design of containers 

N o w let us deal w i t h standardisation of the dimensions and design 
of uni t loading equipment in relation to the inland operation. 

The International Standards Organisation recommendation for 
container sizes is, in general terms, 10, 20, 30 and 40ft. by 8f t . wide 
by 8f t . high. There is, however, still an element of thought which 
supports lengths between 20ft. , 30ft., and 40fts., because British 
Construction and Use Regulations fo r road vehicles and indeed those 
applying in certain other countries are not i n line w i t h the recom
mended I.S.O. standards. I t would be entirely wrong to construct 
containers of a non-standard size solely because of such l imi t ing 
regulations, fo r i t is to be hoped that they w i l l be amended in the 
near future to permit vehicles suitable fo r the carriage of 40ft . con
tainers or combinations comprising 2 x 20ft . containers. 

So far as the shipping company is concerned, i t would seem that the 
larger the container and the heavier the load, the more economic 
w i l l be the handling and, presumably, the faster w i l l the ship be 
turned round. From the road transport viewpoint i t does not fo l low 
that the very large container w i l l be the most economical. The bigger 
the container the more d i f f i cu l t i t w i l l be to ensure that i t is regularly 
f u l l y freighted. The problems of manoeuvrability too in congested 
city areas are manifold. W i t h these difficulties i n mind, the most 
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suitable standard, having regard to I.S.O. recommendations, is the 
20ft. container which is ideal fo r short hauls fo r city deliveries, and 
should permit a maximum dead weight load of up to 20 tons. 

The present Construction and Use Regulations in Great Britain 
permit p la t form lengths of vehicles slightly in excess of 30ft. There 
are advantages therefore in having a proport ion of 10ft. containers 
so that over longer distances vehicles could be operated w i t h a com
bination of one 10ft. and one 20ft container, ensuring maximum 
utilisation of carrying capacity and, w i t h trans-shipment of one or 
both containers to smaller vehicles, the necessary manoeuvrability in 
a congested delivery area. I t is also the case that the 10ft. and 20ft . 
containers are two modules that have been catered for by the British 
Rail liner trains and by many of the Railway systems of Europe. Over 
certain routes, these services w i l l play an important part as an alter
native to the long distance vehicle. 

A year ago interest in containerisation was just beginning; today 
container manufacturers have d i f f icu l ty coping w i t h the enquiries 
they receive. This sudden development gives operators the unique 
opportunity of securing new equipment designed to suit the funct ion. 

Possibly the f irst consideration should be the handling facilities on 
the container. Accepting that the basic container is to I.S.O. specifi
cation w i t h corner castings, additional fitt ings w i l l be necessary for 
l i f t i ng by f o r k l i f t t ruck and by other speciale l i f t i ng devices generally 
used fo r the transfer of loaded containers. There could also be fittings 
f o r corner support legs to raise the container f r o m the vehicle and 
leave i t fo r loading or unloading. 

One of the problems in deciding the type of f i t t i ng to be attached 
to the container is the l imited facilities available fo r handling 20 ton 
unit loads at the present time. The tendency is therefore to construct 
a container w i t h fi t t ings additional to corner castings in order to 
cater fo r any type of mechanical handling equipment: this increases 
the capital cost. Surely we must have standardisation in handling 
equipment in order that cost can be kept to a min imim. There is no 
doubt that we must accept the corner casting as the primary handling 
facili ty, decide which of the many devices that are available lend 
themselves to acceptable standard l i f t i ng fitments, and then incor
porate these fitments i n the design of standard containers. 

Another important part of container design is the protection of 
goods. I t seems to be widely accepted that general goods containers 
should be lined w i t h plywood or constructed to give a flush finish 

371 



and that securing rings, etc. should be inset to prevent protrusions. 
Decking in the containers may be necessary fo r specific purposes 

and there is also much to be achieved in standardisation of specialised 
equipment such as refrigerated and tank containers so that they can 
carry as wide a range of products as possible. 

Unit loads on short sea ferries and deep sea routes 

Great Britain has witnessed over recent years the introduction of 
sea ferry unit load services which have extended door-to-door road 
services far beyond its own shores. Pioneered by Colonel Bustard w i t h 
the Atlantic Steam Navigation service to Nor thern Ireland, the 
service was brought into being in the belief that i t would meet the 
needs, not so much of the professional haulier as of the carrier of his 
own goods. I n point of fact i t was the haulier who played the major 
role as shipper and this has proved to be the case w i t h every ferry 
service subsequently inaugurated between British and Continental 
ports. I t seems likely that when the deep sea container services now 
contemplated are available the professional haulier w i l l also play a 
major role in their operation. He is well equipped to provide f lex i 
b i l i ty of service, economy in the use of equipment and an under
standing of the shippers' requirements. 

The short sea ferry services employ three forms of unitisation; the 
semi-trailer, the container and the large pallet commonly known as 
the Lancashire f lat . Each has its own particular advantages. 

The Semi-trailer offers the benefit of a true door-to-door service 
wi thout l i f t i ng or handling of the load and can be designed to incor
porate a superstructure compatible w i t h the requirements of the 
goods and of continental customs authorities. Its disadvantage is cost 
— incorporating as i t does the means of motivation. 

The container offers security to the goods w i t h the attendant dis
advantage that i t needs to be l i f ted and is unsuitable fo r certain types 
of freight. 

The Lancashire flat again requires to be l i f ted and imposes problems 
of customs control but offers very substantial savings over the trailer 
and container, not only in capital cost, but also in economy of sea 
freigt expenses, because several can be moved empty at the same 
freight cost as one trailer or one l i f t van, thus reducing the effect of 
any imbalance of t raff ic . 
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Almost 80 % of the ferry movements between Great Britain and 
Nor thern Ireland are today by pallet or container whereas probably 
less than 40 % of continental ferry movements employ these devices. 
The percentage however is increasing. I t would be a mistake to get 
into the habit of th inking that the container is the sole answer to the 
problem of unit load services by sea. Where t ra f f ic is compatible w i t h 
container operation in both directions, as i t appears to be on the 
N o r t h American route, then containers may be the answer. On many 
of the traditional deep-sea routes operated by British ship owners this 
is far f r o m being the case, and we may see developments in the use of 
large post-pallet flats which offer many of the advantages of con
tainers, plus much greater f lexibi l i ty , at lower capital cost. 

I t was in 1956 that Sea-Land carried the f i rs t deck load of 60 
containers and the time taken fo r the development to mature in 
Europe may seem slow as compared w i t h development on the short-
sea routes. There are a number of good reasons fo r this: 

a. The overall advantage to the shipper must be a saving in cost 
in one f o r m or another. To achieve any major reduction in sea freight 
charges on deep-sea routes merely using drive-on/drive-off vessels, 
would be impossible in present circumstances. 

b. The container ship demands the creation of extensive new 
facilities fo r handling, customs clearance and storage of containers fo r 
the inland operation, involving a very large capital outlay. 

c. The deep-sea freight carriers' protection of rates by conference 
rules has so far largely prevented the introduction of tariffs attractive 
to the shipper using containers. There are d i f f i cu l t problems to be 
overcome by the shipping companies i f we are to have speciale con
tainer tariffs operating in competition w i t h or parallel to those appli
cable to the conventional cargo-carrying vessel. 

To accelerate the growth of containerisation of deep sea freight, 
co-operation w i l l have to be secured on a number of vital issues 
affecting the inland transit as well as the sea routes. This applies par
ticularly to the ownership and control of the container equipment. 

Ownership of containers 

The inland transport operator hitherto engaged in import/export 
movements, either wholly, or as a substantial part of his business, w i l l 
certainly seek to protect his interests. He may want to provide his 
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own unit load equipment and handling facilities and he may seek to 
widen his field of activity so as to ensure the maximum and most 
economic utilisation of this equipment. To do this he may want his 
containers to be interchangeable between both short-sea and deep-sea 
traffics and perhaps also to use them fo r road-rail services. He may 
t ry to establish co-operative agreements w i t h road and, in some 
instances, rail carriers abroad. He w i l l need expertise in customs pro
cedure and a knowledge of international licence regulations. 

To a great extent the inland carrier has already measured up to 
these problems in dealing w i t h movements between Great Britain and 
the continent of Europe, including the I ron Curtain countries. 

I f all the projected developments of container ships come into being, 
then the initial requirement of containers w i l l be fast. One can well 
understand the shipping lines feeling obliged to safeguard their inte
rests by ensuring an adequate supply of containers, and forming 
consortia for this purpose. Nonetheless, i t is the haulier who w i l l 
collect and deliver at the beginning and end of each transit and who 
w i l l come into closest contact w i t h the customer. I t is the haulier who 
has the experience of the groupage and distribution services which 
w i l l be so essential i f maximum utilisation of containers is to be 
secured. I t seems obvious therefore that the ownership and control of 
the equipment w i l l , as the container revolution gets under way, come 
to vest in the haulier far more than is at present realised. 

This is a wide and complex subject and i t is perhaps to early to 
come tot any f inal conclusions. I t is signaficant however that the 
present ferry and container services operating between British and 
Continental ports are almost entirely dependent upon equipment 
supplied by the transport operator. This has enabled the shipping 
companies to avoid the problems of maintenance, storage and control, 
and the necessity for substantial capital outlays. 

Of course there w i l l be a need fo r containers supplied by the i m 
porter and exporter, shipping companies, shipping and forwarding 
undertakings, and container leasing organisations, but the participant 
in the service best able to secure the greatest efficiency and economy 
in equipment utilisation is in fact the professional haulier. 

N o w this view may be in conflict w i t h that of some shipping com
panies, who consider that ownership of equipment should be entirely 
vested in them. I t w i l l be immediately obvious that the restricted use 
of the containers in such circumstances could substantially increase 
operating costs. 
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Assume for the moment, that we have a deep-sea container service 
w i t h units of standard size. To overcome the problem of loss of 
carrying capacity, the haulier w i l l operate vehicles specially designed 
so that the container is loaded on to a skeleton chassis. Hence, we 
have two items of equipment specially designed and constructed for 
container services. This in itself restricts f lexibi l i ty of use, but restric
t ion is increased when the containers or unit loading devices are not 
available to the haulier fo r general use. I f the container arrived at the 
por t w i t h a f u l l load destined fo r a town say 100 miles f r o m the port 
i t would be expected that, in the normal course of events, the con
tainer would be landed directly on to the vihicle, be cleared by 
customs at the dock and be delivered to destination by the fol lowing 
morning, i f not on the same day. Even were a return load immediately 
available time would not permit the container to be loaded, cleared 
by customs and delivered to the same vessel fo r its return sailing. 
Hence the load would need to be lef t over un t i l the next vessel was 
ready to receive, perhaps a week later. I f the use of the container for 
another internal or overseas movement was restricted, then the 
haulier might have to return wi thout a load due to the special design 
of his vehicle, or he would bring the container back to a suitable 
container park to t await allocation of an outward load for the next 
sailing. In this case of course there would be extra expense to the 
owner of the container. 

I f , on the other hand, the container either belonged to or was leased 
to the haulier, he would be able utilise i t for an internal movement or 
fo r an export load via an alternative service, either to the point f r o m 
which i t originated or to another destination over a route normally 
served by the haulier. 

There is the possibilty of container pool arrangements operated by 
consortia of inland transporters in Great Britain, Europe, the United 
States and perhaps even as far afield as Australia and the Far Est. 
Container pools would allow flexible utilisation of equipment, both 
in terms of the motive units of the transporter and of the containers 
themselves. 

Centres for assembly and customs clearance 

Having considered ownership and design let us move to the prac
tical aspect of integrating the road transport operation w i t h the 
formalities of Customs examination. 
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Some deep-sea shipping companies envisage a marshalling yard 
where containers can be assembled in preparation fo r the ship's arrival 
and where impor t containers can be sorted to avoid causing congestion 
on the quay. Whilst discharge and re-loading of the container ship 
w i l l have to be so arranged that the containers in no way impede the 
timed turn round, any marshalling yard should be as close to the 
ship's berth as circumstances would permit so that transport between 
the yard and ship is the very min imum attainable. 

The setting up of the proposed customs clearance centres w i l l alter 
the character of road transport distribution, particularly in Great 
Britain, where under the existing system the clearance of impor t and 
export goods, save in certain exceptional circumstances, is effected at 
the port . Part loads are at present assembled by the carrier at his 
premises and delivered to the export berth but seldom can deliveries 
be made wi thout visiting several receiving points. W i t h containeri
sation the assembling and unitisation of export part loads at the 
clearance centre w i l l require great co-ordination to ensure f u l l uni t 
loads and avoid unnecessary empty running. The ideal situation is one 
in which the container carrier offloads imports fo r clearance at the 
depot, then moves to the loading point and reloads the container w i t h 
cleared exports. Since this w i l l not always be possible, due to t iming 
of loads, ownership of the container, or delays, i t w i l l be important 
to have a container park either wi th in , or close to, the clearance 
centre. 

Consignments which constitute a f u l l uni t load are comparatively 
simple to handle. The carrier w i l l collect his load f r o m ship or nearby 
marshalling yard w i t h the intention of delivering to destination, 
wi thout trans-shipment. Such an operation presents no great problem 
in most countries but i t is to be hoped that procedures in Great Britain 
w i l l be simplified and that prompt examination at the dock or marsh
alling yard by the Customs authority w i l l obviate the necessity for 
such containers to be moved again fo r clearance to a clearance centre. 
Otherwise the advantages of unitisation w i t h f u l l load traffics w i l l be 
substantially reduced. On present unit load services a container or 
trailer w i t h one or two consignments can, provided documents are in 
order, be cleared through customs on the day of arrival at the port . 
The transporter only attaches a vehicle to the container when clearance 
has been given and the goods are available for direct delivery to the 
consignee. I f this freight was directed via an inland clearance centre, 
either the vehicle would be delayed while clearance was effected, or 
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the container would have to be off-loaded, either of which would add 
to the transport costs. I t would be reasonable that f u l l load freight 
should be moved to an inland clearance centre only i f customs exa
mination could not be effected w i t h i n a reasonable period and i t was 
essential to clear the por t areas. We must hope that this w i l l not 
happen. 

There are conflicting views about the location of clearance centres, 
and to some extent these must be governed by the selection of ports 
as container terminals. There has been a tendency to think in terms 
of locating centres near the great centres of population, a pattern 
already in being in many countries on the continent of Europe. Such 
centres w i l l certainly be of value i f the volume of t raf f ic arriving or 
terminating in the region is sufficient to just i fy them. 

For maximum efficiency in the inland transport operation however 
location of a major clearance centre in the region of the container 
berth has many advantages, provided the site is not utilising expen
sive industrial land, or subject to the industrial influences that add to 
labour costs. We may expect unit loads to arrive made up of consign
ments fo r widely separated destinations. I f these loads are broken 
down at the earliest opportunity distribution can be dealt w i t h by 
the existing road haulage and rail facilities which radiate f r o m the 
major port areas. 

Regulations and documentation 

One of the principal advantages of containerisation, speed of transit, 
creates documentation problems. Most uni t load transport companies 
attempt to organise the documentation before the goods arrive. Where 
documents are not available, delays occur and i f mixed cargo is in 
one container the inabili ty to clear one consignment can delay the 
whole container load. 

The International Road Transport Union (I.R.U.) has ironed out 
most of the difficulties i n relation to European road transport. There 
is an accepted code of practice w i t h clearly defined liabilities, and the 
T.I.R. convention permits the free passage of sealed vihicles through 
fronties, w i t h customs clearance only being required in the country 
of f inal destination. This can also apply to containers providing they 
are certified fo r T.I.R. use and providing they stay on the same road 
vehicle or trailer throughout the journey. Obviously this last condition 
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is not satisfactory to container operation and in any event the facili ty 
at present is l imited to Europe. Under present legislation too, the 
British carrier is not permitted to use containers for the carage of 
internal freights if the containers are foreign owned. 

There is need fo r governments to appreciate the speed w i t h which 
change is occurring in the f ield of international transport and the 
necessity for removing anomalies and securing, on an internationally 
reciprocal basis, facilities which w i l l ease the f l ow of t raff ic . I t seems 
also that there is call for the closest co-operation by all potential users 
and for pressure at the highest level for standardisation of practice and 
operating conditions. Only in this way w i l l the community secure to 
the f u l l benefits which the substantial investment in containerisation 
now being undertaken can undoubtedly provide. 

There is an urgent need fo r a wider spread of understanding of its 
possibilities and of the demands which i t w i l l make. 

The providers of the inland transport sevices are taking active 
steps to play their f u l l part and they w i l l make a major contribution. 

SUMMARY 

The Container Revolution — The Inland Operation 

Containerisation is part of the evolution in the transport of the last 20 
years. The shipping companies have made research to find out the possi
bilities of containerisation. In door-to-door transport from the U.S.A. to 
Western-Germany more than half of the total transport costs were some
times on account of inland transport. Therefore it is important to consider 
inland transport in container operations. 

The containerisation of a vehicle load is only advantageous if the goods 
require handling between the points of despatch and reception. I n a 
straightforward door-to-door operation introduction of any unit loading 
device increases the costs of transport and reduces the flexibility and 
carrying capacity. Distances in the U.K. are short and the expense of hand
ling has been minimized by the use of pallets. In the U.S.A. and Australia 
where distances are long and interchange between road and rail is neces
sary, container operations have advantages. A problem in the U.K. is that 
the majority of industrial concerns have been geared to the flat platform 
road vehicle. Thus the use of containers for movements in the U.K. would 
be limited but for the influences of import and export traffic. 

As a result of I.S.O. recommendation for container sizes, not all the road 
vehicles are in line with I.S.O. standards, so it is to be hoped that in future 
the vehicles are made suitable to carry I.S.O. containers. The larger the 
container, the more economic the handling wi l l be and the faster the turn-
round of the ship, but the more difficult i t wi l l be to f i l l the container. 
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A combination of 10 and 20 f t . containers guarantees maximum utilisation 
of the carrying capacity. Also standardisation of the container is important 
for the standardisation in handling equipment and the protection of goods. 

The short-sea ferry services employ three forms of unitisation, every 
type having its advantages: 

1. Semi-trailer 2. Container 3. Lancashire flat. 
In the ferry movements between Great Britain and Northern Ireland 

80 °/o are by pallet or container, in continental movements 40 °/o. The deve
lopment on the deep-sea routes is slow as compared with the development 
on the short-sea routes: 

1. Major reductions are impossible in present circumstances; 
2. Investment in a container-ship requires a very large capital; 
3. Conferences rules. 
The owner of containers tries to maximize the economic utilization of 

his equipment. He may want his containers interchangeable. I t is possible 
that the shipping companies form consortia to quarantee adequate supply 
of containers. In fact i t is the haulier who has to secure the greatest e f f i 
ciency and economy in equipment utilisation. 

The marshalling yard where containers can be assembled, should be as 
close as possible to the ship's berth. Continerisations requires great co
ordination to ensure f u l l unit loads at the clearance centre. Is wi l l be im
portant to have the container park either within or close to the clearance 
centre, so it is necessary to have the location of a major clearance centre in 
the region of the container berth. 

To maximize the possibilities in international transport, i t is necessary 
that the government, the I.R.U. and the T.I.R. organize the co-ordination 
in international container transport. 
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T H E C O N T A I N E R R E V O L U T I O N - T H E SEA O P E R A T I O N 

by 

J . MacNaugheon Sidey 

Today in all movement of freight the seller and buyer want their 
goods moved: 

a. As cheaply as possible 
b. As speedily as possible 
c. W i t h safety 
d. W i t h lowest extra packaging costs. 
To achieve this transport operators both land, sea or air, must use 

the most economical equipment and this usually means the largest 
possible and they must keep that equipment moving. Again, ways 
must be found to reduce the number of times individual freight con
signments are handled in the through door-to-door movement chain. 
Put another way, what is required is intensive use of equipment and 
the reduction, as far as possible, i n the handling by manual labour at 
terminals. 

Let us look at what happens today in this f ield. Firstly ships spend 
a great deal of time in ports, often over 50 °/o, and the per day costs 
of the ship in por t is about the same as when she is at sea. 

Secondly, we handle and re-handle freight an incredible number of 
times. Take the simplest f o r m of movement, a f u l l load moving f r o m 
one factory to one consignee. This w i l l be: 

a. Loaded to land carrying vihicle 
b. Unloaded f r o m land carrying vehicle 
c. Moved into and stacked in dock shed 
d. Moved f r o m shed to ship's side 
e. Loaded into sling and craned on board 
f. Unloaded f r o m sling, moved to stowage position in ship's hold 

and stowed. 
A t least six handlings and the process w i l l be repeated at the other 

end, making twelve in all — and I stress that this is a simple 
movement under the best conditions. Many are much more com
plicated. 
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A few years ago, a French cargo handling consultant working in 
America found that on average exports were being handled twenty 
six times between leaving the manufacturer and being delivered to 
the overseas companies. The worst cases he found were handled over 
f i f t y times, but i n striking his average he excluded these examples. 

This whole matter has been worsened in recent years by the increase 
in cartoning of goods w i t h the resultant reduction in package size. 
Savings have been made in packing, but at the expense of higher 
terminal costs. 

A few years ago, an American railway company commissioned a 
f i r m of transportation consultants to investigate the basis facts under
lying the making of freight rates. Natural ly the physical characteris
tics of any given type of freight must affect the rate wich are applied 
to i t . I n considering this aspects of rate making, the consultants 
decided that there are three factors which must be taken into con
sideration. The first is the weight of the shipment, the second the 
volume and the th i rd is the number of individual pieces or packages 
in the shipment. N o w , in the rate making fo r both land and shipping 
companies the weight and the volume have been, to a greater or lesser 
extent, taken into account fo r many years, but this th i rd point, the 
number of individuel pieces w i t h i n a shipment has largely been over
looked. I n this American investigation i t was found that in many 
case this t h i rd factor is costwise the most important of the three, the 
second being volume and the th i rd being weight. 

Of recent years much thought has been given to this problem. The 
speedily rising cost of labour makes i t imperative that answers be 
found, or increasingly, goods w i l l not move freely because of trans
port costs and the savingh possible f r o m mass manufacture w i l l be 
wasted. 

The basic requirement is to move goods mechanically in as large 
lumps as possible. Hence the f o r k l i f t truck, the straddle carriers, the 
freight liner train and the container or trailer ship. 

For some years now, we have had ordinary shipping services into 
which a few containers have been loaded. This has really been „a 
security box" type of operation which has been of use but only to a 
l imited degree. The usual savings of packaging, a greater safety against 
pilferage and lower insurance premiums have accrued, but the ship's 
turnround has not been improved and the handling of these containers 
in ordinary breakbuik shipping operations has not been easy or satis
factory, either to the ship operator or to the container owner. 

381 



Container damage in particular has been and is a real problem. This 
has been a half-way house, not really satisfactory, but better than 
nothing. 

I t is the coming of the 100 °/o container or trailer ship which really 
represents the breakthrough, the big, worthwhile change. 

The Sea-Land operation is the largest i n the wor ld in this f ield. 
This company has just started a weekly Transatlantic service, the f irst 
of its k ind . 

This remarkable company is the creation of Malcolm McLean, a 
remarkable man. Starting f r o m modest beginnings he created the 
McLean Trucking Company, a large road haulage operation working 
up and down the East Coast States of the U.S.A. In pre-war days 
coastal shipping carried much of this freight, but the rising port 
costs practically kil led the business in the immediate post war period. 
Even then often the longshoring expenses cost more than half the 
total costs of transportation. 

McLean believed that the detachable t ruck trailer — which could 
act as an intermodel uni t of transportation on land on sea — would 
be the key to solving the problem of repetitive freight handling. The 
trailer could be loaded at the shipper's door, sealed, trucked to the 
port , l i f ted o f f its chassis and stowed on board ship, where i t would 
act as a storage unit un t i l i t arrived at the port of destination; here, 
i t would be again l i f ted o f f the ship onto a t ruck chassis and delivered 
directly to the consignee, who would break the seal. 

Initial Planning Stage 

McLean Industries Inc., was founded in January, 1955, when Mal 
colm McLean purchased Waterman Steamship Corporation and its 
subsidiary, Pan Atlantic Steamship Corporation. The purchase gave 
h im een fleet of 37 C-2 vessels w i t h the th i rd largest dry cargo 
carrying capacity of U.S. Flag Fleets. 

His immediate plans concerned converting six of the C-2's, which 
were cargo passenger vessels, into trailerships and devising some 
method fo r efficiently transferring the trailer f r o m truck to ship. 
A t f irst he considered a „rol l -on, r o l l - o f f " method, but in the Spring 
of 1956, the s.s. M A X T O N , an unconverted T-2 carried 60 t ruck 
trailers on a t r ia l run f r o m New Y o r k to Houston. The trailers were 
l i f ted onto the specially constructed spar deck of the M A X T O N by a 
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dockside gantry crane. This „ l i f t -on, l i f t - o f f " methode permitted 
better use of the vessel's carrying capacity then the „rol l -on, ro l l -o f f " 
method originally considered, since i t did not entail intransit storage 
of the chassis along w i t h the trailer. I f was that each of the C-2's 
being converted would be equipped w i t h a set of its own cranes, one 
forward and one aft of the vessel's superstructure. 

Some three years later, Pan-Atlantic was offering a complete trailer-
ship service along its coastal (Newark to Houston) and Puerto Rico 
routes. 

Intercoastal trade revived 

Service continued along coastal and Puerto Rican routes un t i l 1962. 
Dur ing the year, Pan-Atlantic, which had changed its name to Sea-
Land Service Inc. began service in the intercoastal trade between 
Newark, New Jersey and Long Beach and Oakland, California. For a 
year and a half, the company operated conventional break bulk cargo 
ships, while four T-2 tankers were being converted in „ J u m b o " trailer-
ships. 

The f i rs t of the Jumbos, the s.s. „Elizabeth Port" was christened 
i n September, 1962. She was f i t ted w i t h a new, German-built m id -
body, could carry 476 trailers (more than twice the number carried 
by the C-2's) and was the f i rs t trailership to navigate the Panama 
Canal. 

I n 1964, Sea-Land moved f r o m temporary quarters at Port Newark, 
New Jersey, to permanent headquarters at Elizabeth, New Jersey. 
The new headquarters are on 98 acres of a 203 acre harbour area being 
developed by the Port of New Y o r k Author i ty . O n this site was bui l t 
a Truck Maintainance Garage and an 1100-foot General Cargo 
the system can be plotted by a 1440 computer; a Marine Operations 
building overlooking a berthing channel w i t h berths fo r six vessels; 
a Truck Maintainacnce Garage and an 1100-foot General Cargo 
Warehouse. A 61 acre marshalling yard that can hold 2,600 trailers 
and that can be maintained at daylight brightness around the clock 
was also part of the original construction. Later, a special terminal for 
handling perishable cargo was bui l t . This terminal has its own marsh
alling yard, wired w i t h special outlets to maintain refrigeration in 
parked trailers. 
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New Dockside Cranes 

I n the fa l l of 1965, Sea-Land began installing dockside cranes at 
major por t locations in the United States and Puerto Rico. These 
cranes are electrically operated and have a l i f t capacity of 27.5 tons 
(35,000 lbs.). They vary in height depending upon port restrictions 
f r o m 80 f t . 6 inches to 206 f t . 9 inches. 

There were essentially two reasons fo r the Company's decision to 
change f r o m shipboard to dockside cranes: first , shipboard cranes are 
unproductive while a vessel is at sea, whereas the dockside crane, 
which moves on tracks along the berthing channel, can service any 
number of vessels in succession; second, because of its greater reach, 
the dockside crane allows fo r an added level of trailers above deck. 

The first of the dockside cranes were installed at Sea-Land head
quarters in October, 1965, w i t h plans for the installation of 22 more 
at 12 other ports during the next year. 

The key points of ship operation of this k ind are: 

a. The containers are hold in vertical cells, into which they are 
lowered by gantry crane, either ship or shore based. 

b. The only way that freight can be carried is i n containers. 

c. The turnround of the ship is rapid, each crane can handle up to 
30 container movements per hour so that a ship can be 
discharged and loaded in under 24 hours. 

The ships operating this atlantic service carry 226 containers, 35 f t . 
long, 8 f t . 6 ins. high and 8 f t . wide. These are various types, box 
fo r dry cargo w i t h a capacity of 2,088 cubic feet and 20 tons, soft 
topped w i t h the same cube, f la t bed, bulk l iquid, insulted/ventilated 
and controlled temperature. The latter provides exact and constant 
control f r o m minus 15° Fahrenheit to plus 60° Fahrenheit. They are 
carried on deck where they can be regularly examined. Whilst at sea 
their refrigeration equipment is worked o f f the ship's electrical 
supply whilst on land they use either propane gas or diesel motors. 

I t is d i f f icu l t to carry these special containers below hatches, since 
the standard condensers are air cooled only. However, a Pacific Coast 
Operator, Matson Navigation, handle this in a different way. Their 
refrigerated containers have air cooled/water cooled condensers and 
they have one ship equipped w i t h a heat exchanger so that they can 
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carry them below deck. This means a lot of extra w o r k on loading 
and discharge, coupling and uncoupling water lines and electric supply 
lines etc. and i t w i l l be interesting to see i f they equip more ships in 
this way. Undoubtedly there is a problem here since in some trades 
the requirement fo r refer containers is too large fo r them all to be 
stowed on deck. 

The Sea-Land containers are l i f ted f r o m the tops of the corner posts. 
I n fact the vertical strength which allows f o r these containers when 
f u l l to be stacked five high, lies in the corner posts. The modern ship
ping container must have this stacking capability and i t must be 
liftable f r o m the top. The cellular f o r m of construction makes this 
essential. You may have wondered at the container size I mentioned, 
35 f t . long, 8 f t 6 in . high and 8 f t . wide. Af t e r many years of delibe
ration, the International Standards Organisation was laid down a 
height and w i t h of 8 f t . and lengths of 10 f t . , 20 f t . , 30 f t . , and 40 f t . 
Sea-Land started in this business ten years ago. They were the f irst 
and, therefore, naturally there were no standards, so they picked the 
sizes that seemed best to them. Matson did the same at about the same 
time and arrived at 24 f t . long w i t h same height and wid th as Sea-
Land. They are the companies w i t h the experience, who is to say 
they are wrong? The whole question of container size is complex and, 
therefore, interesting. The t idy arithmetic of the I.S.O. may well not 
be the right answer f o every shipping route. 

Objections and Difficult ies 

I n talking about containered freight a number of objections and 
difficulties often are raised. 

The first and most important one is that of regular and sufficient 
container supply. This has been and is a headache. Largely this has 
stemmed f r o m unbalanced freight flows, so that a lo t of empty run
ning is necessary. 

W i t h 100 %> cellular operation, the supply and empty running 
difficulties are much more easily solved. I f a ship of this type loads 
a given number of containers i t must discharge the same number 
since i t always sails w i t h a f u l l complement of containers. W i t h their 
speedy turnround, these ships can carry containered freight at rates 
which would not be possible fo r container operators using a break-
bulk shipping service. So the container supply w i l l be much better 
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organised and unless the ships be f u l l , should present li t t le i n the way 
of problems. 

Again, one often is to ld that certain freight is unsuitable for con
tainers. Obviously some are, but i f the shipment w i l l load into 
standard dimension lorries, then i t can be shipped in containers. 

Again, one hears that there is a very large waste of space in con
tainer ships. This is so w i t h containers loaded into breakbuik ships, 
but w i t h specially bui l t ships the waste is minimised and really is 
unimportant, since the turnround savings are large and, in any case, 
i t is not expensive to increase the cubic capacity of a ship either when 
being converted or as a newbuilding. 

Ports 

Again, ports fo r containers ship operations are very different f r o m 
the ones we know today. Firstly, behind each ship's berth eight to 
twelve acres of space are needed fo r marshalling and holding con
tainers. I f the boxes are always held on wheels, as w i t h the Sea-Land 
system, then the larger area is needed. On the other hand, Matson 
use straddle carriers and hold theirs stackes two high, saving space. 

Also one must not have sheds alongside the quays. Transit shed 
space is only needed for groupage containers and even w i t h them, the 
w o r k may well be done away f r o m the quay. I n any case alle sheds 
must be well away f r o m the waterside so that there is a clear circu
lation room fo r loading and discharge of containers. These new ports 
are better away f r o m city centres. They need to be well connected, 
both by rail and road, but there is no need fo r them to be in heavily 
populated and, therefore, congested areas. Ti lbury w i l l be the first 
deep sea container port in Britain and w i l l have suitable berths ready 
this summer. Located well outside London, when the planned r ing 
roads round the N o r t h of England are completed, i t w i l l be just what 
is required. 

These ports w i l l be intensively used. Ships of increasing size w i l l 
discharge and load i n a day. Each ship's berth w i l l be capable of 
handling more than half mi l l ion tons of freight a year, approximately 
f ive times the current throughput. 

So in deep sea shipping we stand on the edge of change. The Port 
of New Y o r k Au thor i ty who are very experienced in this f ield, have 
given their opinion that by 1975, half the world's general merchandise 
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freight w i l l be carried in containers. H o w w i l l the shipping scene 
look as this develops? 

The ships and the ports w i l l be much more intensively used so fewer 
w i l l be needed. Also the ships are likely to be larger and thus more 
economic, possibly much lager and this again w i l l reduce the numbers. 
W i t h larger ships i t w i l l not be economic to call direct at many ports, 
but w i t h containers, cheap, safe and speedy transhipment can be done 
so feeder services w i l l develop. The whole w i l l give cheaper, faster 
and safer freight movement, i t w i l l give integrated door-to-door 
movement over land and water and the change certainly w i l l be very 
great. 

Air Freight 

The coming of the 100 °/o container ship service w i l l change the 
competitive position w i t h air freight. A i r freight is sold today on speed, 
saving in packing cost, port charges and ancilliary charges generally. 
The container ship obviously cannot compete on speed, but i t w i l l on 
all other counts. I f commodities have a fashion content, are perishable 
or are very urgently needed, then air is the obvious answer. W i t h 
regular flows i t is just a question of stocking the pipe line and the gap 
between containered and air freight costs is amply large enough to 
take care of this cost. For example, an electronic component moving 
across the Atlantic in quantity by air costs over 6 times its surface 
containered cost. 

A i r freight, of course, is moving toward containering. As airplanes 
get bigger and more costly so the cost per hour during loading and 
discharge time rises dramatically. Some three years ago, the Port of 
New Y o r k Author i ty stated that i t then cost between $ 35 and $ 67 
per ton to load and discharge airfreight. Take the lower figure of $ 35 
one has a total of $ 70 nearly enough to move the airfreight 1,000 
miles. N o t only are airlines looking to containers but also to expensive 
roller conveyor systems. 

The British Railway container service 

The Railways of Britain pioneered the containering of freight some 
f o r t y years ago. Today the freight liner service w i t h high capacity 
containers carried on permanently coupled sets of wagons operating 
between f u l l equipped terminals are bringing the old concept right 
into the van of progress. 
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Because of its quick and cheap transfer potential, the high capacity 
container draws the various modes of transport together. Over runs 
of reasonable length, the freight liner w i l l handle the heavy flows of 
freight at very reasonable costs, certainly lower thans those of road. 

You w i l l note that I stipulated „ the heavy flows of freight". By 
their size ships generate heavy flows of freight, which under the right 
circumstances w i l l be handled efficiently and economically by rail . 

British Rail are very well aware of this, not only f r o m the view
point of deep sea shipping, but also in connection w i t h their own 
numerous short sea shipping routes. 

The British Railway ships have long handled short sea freight in 
containers and in through wagons shipped „roll-on, ro l l -o f f " on the 
train ferry services. These also are being brought up to date and as 
f irst step high capacity container services across the Irish Sea w i l l come 
into operation next year. Developments for extending this are cur
rently being planned. 

Particularly f r o m experience w i t h train ferry services, the B.R. 
shipping management have long been conscious of the need fo r more 
and better inland Customs clearance centres. I n the past there have 
been but two, at Bricklayers Arms and Bishopsgate, both in London. 
The lack of them elsewhere has led to much waste and extra cost, 
since train ferry wagons in transit to, say Manchester, have to be 
partly discharged and reloaded and delayed at Harwich for Customs 
clearance. 

Today this position is changing. This month an inland depot was 
opened at Lawley Street in Birmingham and i t is planned to have a 
similar terminal working in Mancherster before the end of the year. 
Both of these w i l l be in suitably converted existing buildings. 

I n addition to that, a new purpose bui l t depot on a 30 acres site in 
London, at Stratford, is now being buil t . I t w i l l come into use early 
next year and w i l l handle both container and train ferry wagon 
t raff ic . I t is confidently expected that these three facilities at Strat
fo rd , Birmingham and Manchester w i l l make a major contribution to 
speedy and economical Continental freight t raf f ic handling. They 
w i l l be the f irst in Britain and more are currently being planned. 

W i t h his „Re-shaping of British Railways" L o r d Beeching launched 
British Rail into the field of high capacity container services. This 
was in 1963. 

As we all know, there have been certain difficulties in the path of 
this development, but progress has been made. Freight liner services 
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are moving and are giving very good service. These w i l l be expanded 
in the near future, not only fo r internal t ra f f ic but also for deep sea 
and cross-Channel container freight movements as they develop. 

A l l this adds up to change and change in a very big way. Change is 
a d i f f icu l t thing to bring about. We all th ink that the other fellow 
should be changed but not ourselves. I n this case the basic decisions 
fo r change have been taken and now are being implemented. We are 
in very interesting times, not least in the f ield of transport. 

SUMMARY 
The Container Revolution - The Sea Operation 

The author points out the necessity to reduce the number of times indi
vidual freight consignments are handled in the door-to-door movement 
chain. During transport from manufacturers to overseas companies more 
than 6 actions have to be made. Investigations made in America, proved 
that 3 basic factors lie at the rood of the freight rate: 

1. Weight of shipment 
2. Volume of shipment 
3. Number of individual piecies or packages of shipment. 
The third factor is costwise most important. The change to the 100 °/o 

containership offers the possibility to lower the transport costs. The Sea-
Land company is the largest in this field, founded by Malcolm McLean. 
He started with detachable truck trailers in order to solve the problem of 
repetive freight handling. At first the roll-on/roll-of method was used on 
the C-2 ships, later on he changed over to the l if t-on/l if t-off method to 
make better use of the carrying capacity of the T-2 ships with cranes. After 
the „Jumbo" trailerships (with a capacity of 476 trailers) were put into 
service, Sea-Land began installing dockside cranes (lift capacity 27,5 tons) 
because: 

1. Shipboard cranes are inproductive at sea. 
2. The dockside crane has a greater reach. 
The key points of ship operation of this kind are: 
A. The containers are stowed in vertical cells, into which they are 

lowered by gantry cranes, either shipbased or shore-based; 
B. The only way freight can be carried, is "by container; 
C. The turnround of the ship is rapid, it can be unloaded in less than 

24 hours. 
The dimensions of the containers are 35 f t . long, 8 f t . wide and 6 inches 

high for all kinds of cargo. There are special containers refrigerated by air-
cooled/water cooled condensers which are carried below deck. The cellular 
form of the ship makes i t necessary that the container can be lifted by its 
upper side. The dimensions of the Sea-Land containers differ from the 
dimensions of the I.S.O. but Sea-Land was first and practice wi l l prove 
who is right. 
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Containerised freight has a lot of drawbacks and difficulties. The most 
serious difficulty is that there is no regular and sufficient container supply, 
but the problems are to solve with 100 °/o cellular operations. „The waste 
of space is also minimedzed by special construction of a container ship. The 
ports for container ships are different and need more space than others; 
they must be connected by rail and road and they should be built densely 
populated areas. In future each berth wil l have a capacity of millions of 
tons of freight a year, and according to the Port of New York Anthority 
half the world's general merchandise freight wi l l be carried in containers 
in 1975. 

The 100 % container ship ought to change the competitive position with 
air-freight. Air-freight too is moving toward containers. 

British Railways has experimented with containers for over forty years. 
In future deep sea and cross-Channel container freight movements wi l l 
take up an important place. 
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D E R I J N V A A R T C O M M I S S I E E N H A A R M O G E L I J K H E D E N 

V O O R D E T O E K O M S T 

Voordracht van Mr. J . J . Oyevaar op 12 oktober 1966 voor de 

Stichting Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut 

De aanleidig tot de uitnodiging om over de Rijnvaartcommissie en 
haar mogelijkheden voor de toekomst te spreken, zal wel moeten 
worden gezien in het feit, dat de Rijnvaartcommissie i n deze oktober
maand 150 jaar oud wordt . „Cet te vieille dame" noemde wijlen mi jn 
vriend en collega-Rijnvaartcommissaris Schaepman de Rijnvaart
commissie graag. Er word t beweerd, dat de gemiddelde levensduur 
van internationale instituties een stuk lager ligt dan die van de mens 
van tegenwoordig (nieuwere instellingen zoals E.E.G., K.S.G. enz. 
natuurl i jk nog niet meegerekend). Een ouderdom van 150 jaar is dan 
alléén al een goede reden om wat werk van haar verjaardag te maken. 
Maar daarvoor is nog meer grond als men bedenkt dat de oude dame, 
ondanks haar veelbewogen leven, springlevend en kwiek ter been is. 
Z i j is helemaal niet de oude waarvan Anatole France zegt: „elle v i t , 
mais si peu". Daartoe in staat gesteld door de grote gastvrijheid in de 
lid-staten, gaat de Commissie eind van de maand haar unieke jubileum 
vieren. Dat kan wel een genoegelijk feest worden, want de verstand
houding tussen de Commissarissen is — als van oudsher — uitstekend. 
A l i n 1906, bi j het 75-jarig jubileum, getuigde een feestredenaar van 
de „stets aangenehme ausserdienstliche Beziehungen, die eine Quelle 
von Aufregung, geistiger Auffr ischung und schoner Geselligkeit b i l -
deten". He t feestterrein, hoe kan het anders, is de Ri jn , van Bazel 
jusque dans la mer. 

Wij kunnen bestaande, zeer oude instituties niet goed begrijpen, als 
wij geen terugblik werpen op hun historische basis. Daarover dus eerst 
een enkel woord. 

Geschiedenis 

Ik zou dan bi j de Middeleeuwen moeten beginnen, en de romanti
sche t i j d van de Rijnbaronnen, die met heffingen, tollen en brand-
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schattingen de eerzame scheepvaart-bedrijvenden uitbuitten. Daar
tegen verzette zich reeds de in 1254 opgerichte Rheinische Stadte-
bund en drie eeuwen later de vereniging van Rheinische Kur fü r s t en . 
Deze vereniging, met haar permanente organisatie kan eigenlijk als 
vroege voorloper van de Centrale Rijnvaart Commissie worden gezien. 
De eerste codificatie van internationaal scheepvaartrecht mag genoemd 
worden het in 1804 te Parijs ondertekende octrooi-verdrag tussen 
Frankri jk en Duitsland, dat zeven jaar later tot Nederland werd ui t 
gebreid. Dat was dan wel de vroegste aanloop to t internationale 
ordening van de als gemeenschappelijk verklaarde Ri jn , te verzekeren 
door een met vérgaande macht beklede internationale administratie: 
een directeur-generaal met vier inspecteurs. Deze octrooi-administra
tie zou in plaats van de tollen, officiële scheepvaartheffingen instellen. 
Z i j was — reeds toen — appèl-gerechtshof dat in octrooi- en politie
zaken op de Ri jn in laatste instantie te beslissen had. 

De val van Napoleon bedreigde deze aanloop van internationale 
ordening, maar de dreiging werd bezworen eerst door het Parijse, iets 
later vooral door het Wener Congres. A l i n het Parijse Vredesverdrag 
gold dat „de scheepvaart op de R i jn v r i j en aan niemand verboden zal 
z i jn" . Als er dan heffingen van de oeverstaten moeten zijn, dan zou 
een volgend Congres zich moeten bezighouden met de vraag welke 
grondslagen zouden moeten gelden, opdat deze zo gelijkmatig mogelijk 
zouden zijn en voor de handel van alle oeverstaten het meest bevor
derlijk. Van die taak heeft het Wener Congres van 1815 zich gekweten. 
Men moet niet gering denken over de vèrziendheid van di t Congres. 
Het heeft de grondbeginselen van een internationaal Europees binnen-
scheepvaartrecht vastgesteld, waarbij met name de vrijheid van alle 
rivieren die meer dan één staat doorstromen of scheiden, werd gecon
cretiseerd. Aan de oeverstaten werd, bi j de Slotakte van Wenen van 
1815, opgedragen een Centrale Commissie in te stellen aan welke de 
leiding van de octrooi-administratie zou overgaan en die tot taak had, 
naast de functie van permanent overlegsorgaan over Rijnvaartvraag
stukken tussen de Rijnoeverstaten, een verdrag voor de gehele R i jn 
te ontwerpen op de grondslag van de vrijheid. Bi j het ontwerpen van 
een reglement rezen echter onvoorziene moeilijkheden, die het voort
bestaan van de Commissie in ernstig gevaar brachten. Niemand die 
over deze prille jeugd van de Commissie spreekt, verzuimt eraan te 
herinneren dat de eerste permanente zi t t ing van de Commissie daar
door niet twee maanden, zoals destijds de Nederlandse gevolmachtigde 
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voorzag, maar v i j f t i en jaar heeft geduurd. De oorzaak daarvan was 
een geschil tussen Pruisen en Nederland over de vraag waar de con
ventionele Ri jn eindigt en het Nederlandse zeegebied begint: het 
befaamde verschil tussen „jusqu 'a la mer" en „jusque dans la mer". 
Bi j het van kracht worden van de Mainzer Akte , waarbij dit geschil 
tot oplossing kwam, nam de voorlopige status van de Commissie een 
eind, om over te gaan in een definitieve. 

Zo kan dan na „Mainz" de ontwikkeling beginnen die de vrijheid 
van de R i jn tot werkelijkheid zou maken. De oude beurten op mono
polistische grondslag werden afgeschaft; de scheepvaartrechten ver
dwenen, de volledig gelijke behandeling van alle schepen en hun la
dingen werd gewaarborgd. Er waren intussen sedert de Mainzer Akte 
zóveel verdragen tot stand gekomen, dat het noodzakelijk werd een 
geheel nieuw verdrag op te stellen, waarin op basis van de beginselen 
van 1815 en 1831, de verdere ontwikkeling van het rivierenrecht werd 
vastgelegd. 

Dat werd de Akte van Mannheim van 1868, waarin het beginsel der 
vrije concurrentie volledige verwezenlijking vindt . Onder vigueur van 
di t verdrag, waarin de drie grondbeginselen van vri jheid van vaart, 
gelijkheid van behandeling en het verbod van heff ing van scheep
vaartrechten werden verankerd, is de Rijnvaart to t ongekende bloei 
gekomen. Door het verdwijnen der beurtdiensten en het opkomen 
van de vrije mededinging konden de vrachten dalen. Het volume van 
het grensoverschrijdend vervoer nam met reuzenschreden toe. Het 
bedroeg in het jaar 1836 330.000 ton, i n 1900 was di t cijfer gestegen 
to t 13 millioen ton, in 1938 56 millioen ton, i n de jaren '50 gemiddeld 
50 millioen, en in 1965 bijna 81 millioen ton. Hiervan ging 52V2 m i l 
lioen in opwaartse en 28,2 millioen in afwaartse richting. 
Het totale Rijnvervoer, d.w.z. alle lading die in alle Rijnhavens gelost 
en geladen werd, bedroeg in 1965 225 millioen ton en met de belang
rijkste zijrivieren en kanalen medegerekend 284 millioen ton. 

Als men, zoals klaarblijkelijk de Nederlandse Regering, en ook de 
communis opinio in de Rijnvaart, een directe relatie aanwezig acht 
tussen het kolossale groeicijfer van het Rijnvervoer en de werking van 
het Rijnregime onder de Centrale Rijnvaart Commissie, dan zal men 
reeds zonder veel verdere argumentatie de stelling willen onderschrij
ven van het z.g. Memorandum Keyzer van 1964: Als de C.R.C. niet 
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bestond, zou zij onmiddellijk in het leven moeten worden geroepen. 
Natuur l i jk is de groei van het Rijnvervoer niet door het Rijnregime 

veroorzaakt. Die groei liep parallel met de economische expansie van 
de oeverstaten. Belangrijke momenten waren de totstandkoming van 
de Duitse Tolunie in 1833, de industrialisatie van het Ruhrgebied, de 
afschaffing van de doorvoer- en scheepvaartrechten in de periode van 
1849—1868, en in het algemeen de snel voortschrijdende industriali
satie van Duitsland en Nederland in de tweede helf t van de 19e eeuw. 

Intussen was door de liberale principes van de Herziene Akte van 
Mannheim van 1868 één van de oorspronkelijke hoofdtaken van de 
Commissie, namelijk als autoriteit voor de scheepvaartheffingen, 
inhoudsloos geworden, want de principiële bevrijding van heffingen 
was in artikel 3 van de Ak te vastgelegd. En toch nam de betekenis 
van de Commissie in de volgende decaden hand over hand toe, vooral 
ook op het gebied van het internationale scheepvaartrecht. Met de 
toename van de Rijnscheepvaart werd ook de omvang van haar be
moeiingen steeds groter. De Commissie overleefde de schok van de 
Frans/Duitse oorlog; zij werkte rustig door, ook nadat Frankri jk in 
1872 was uitgetreden. En ook toen de machtsverhoudingen aan de 
R i jn op het einde van de eerste wereldoorlog zo sterk waren gewijzigd, 
is daardoor het bestaan van de Commissie niet geschaad: bi j het Ver
drag van Versailles van 1919 werd integendeel bepaald, dat de Akte 
van Mannheim van kracht zou blijven. I n de samenstelling van de 
Commissie kwam toen de verandering, dat alle Rijnoeverstaten daar
toe voortaan zouden behoren en ook enkele niet-oeverstaten. Daar
mede kwam een eind aan de anomalie dat Zwitserland, een landlocked 
land dat voor toegang to t de oceanen op zijn buren is aangewezen, 
geen l i d was van de Commissie, en kon ook België to t de Commissie 
toetreden. Van de andere toegelaten niet-oeverstaten is Groot-Bri t -
tannië overgebleven, nadat de vertegenwoordiger van de Verenigde 
Staten ul t imo 1964 ui t de Commissie werd teruggetrokken. 

Taken 

I n de loop van de jaren hebben de taken van de Centrale Rijnvaart 
Commissie zich verdiept en verbreed. Z i j zi jn meervoudig. Z i j heeft 
in de eerste plaats een economische taak: het toezicht op de vereiste 
gelijkheid in economische zin, die in het begin bestond ui t het toezicht 
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op de scheepvaartheffingen, maar ook toezicht i n meer gedetailleerde 
zin, zoals het vaststellen van kraan, haven- en opslaggelden en de 
gelijkheid van behandeling, ook hierin. Z i j heeft i n de tweede plaats 
een rechtsprekende taak: voor het eerst in de historie is hier een 
beroepsinstantie geschapen op een permanente internationale recht
bank. I n de derde plaats is aan de Commissie een nautisch-technische 
taak toebedeeld. Aanvankelijk stonden de voorschriften gedetailleerd 
in de Akte zelf (de Akte van Mainz). Maar de Mannheimer Akte 
bepaalde zich meer to t de hoofdzaken, waardoor de nautisch-tech
nische taak van de Commissie zich breder ging ontwikkelen. He t 
betreft hier het gehele brede vlak van de vaarwegverbetering (regu-
larisatie en normalisatie), het vraagstuk van de bouw van vaste spoor
bruggen ter vervanging van de schipbruggen (het vraagstuk werd 
omstreeks 1850 in verband met een spoorbrug bi j Keulen voor het 
eerst acuut), en de opstelling van politie-reglementen. Die zijn thans 
zeer uitgebreid, en bestrijken een groot gebied. W i j denken hier aan 
het vaarreglement, voorschriften omtrent de bouw der schepen en 
hun inrichting, eisen ten aanzien van de (sterkte en kwaliteit van) 
bemanningen, het vervoer van gevaarlijke stoffen e.d. U i t deze nau
tisch-technische taak heeft zich de vierde taak van de Commissie ont
wikkeld, namelijk de sociale. Hier komen w i j weer op het gebied van 
de bemanningssterkte en, zeer actueel, op voorschriften inzake de 
vaartijden. Tussen haakjes mag nog wel worden opgemerkt dat de 
C.R.C.-organisatie aan het alziend oog van Parkinson moet zijn ont
snapt, want de hele veelomvattende arbeid van de Commissie word t 
al tientallen van jaren verzorgd door een uiterst beknopt apparaat, 
dat drie leidende en veertien hulpkrachten telt. 

He t behoeft geen betoog dat al deze taken een doorlopend karakter 
hebben; op deze gebieden kan nooit iets af zijn. De voortdurende en 
buitengewone expansie van het volume van het vervoer, de sterke 
voortschrijding van de techniek en de evolutie i n de exploitatie-me
thoden die daarvan het gevolg is, de eisen die aan de verbetering van 
de sociale omstandigheden en de arbeidszekerheid van de beman
ningen moeten worden gesteld, maken het verordende werk van de 
Commissie tot een continue taak. Deze evolutie zet zich in de toe
komst voort , en de toekomst b l i j f t dus een regel-gevende autoriteit 
voor de R i jn op alle vier gebieden: economisch, rechtsprekend, nau-
tisch-technisch en sociaal vereisen. Voor de rechtsprekende taak word t 
thans beschikt over een afzonderlijk college, los van bestuurlijke taken. 
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Op nautisch-technisch gebied is de C.R.C. nauw betrokken bij tech
nische uniformisatie op Europees niveau (E.C.E.) ook al i n verband 
met de Main-Donau verbinding, en ook op het gebied van de voor
schriften op het vervoer van gevaarlijke stoffen — men denke aan 
allerlei nieuwe chemische produkten — valt nog het één en ander te 
verrichten. 

Tenslotte ligt er op sociaal gebied een groot terrein braak. De ont
wikkeling wordt hier geremd door een tekst in de Akte van Mann
heim, die slechts spreekt van „poli t ie-reglementen". Naar Duits inzicht 
moet deze term eng geïnterpre teerd worden, aan welke interpretatie 
de andere landen gebonden zijn. Er zijn derhalve naast de Akte van 
Mannheim zelfstandige verdragen gesloten, namelijk het Verdrag 
Arbeidsvoorwaarden Rijnvarenden en het Verdrag Sociale Zekerheid 
Rijnvarenden. Deze geven de C.R.C. geen taak en kennen evenmin 
zelf een permanent bestuurscollege. D i t kan de goede uitwerking van 
de verdragen remmen, en dat schijnt vooral bij het eerste Verdrag in 
feite ook het geval te zi jn. Zo wacht di t Verdrag (het Verdrag Arbeids
voorwaarden) al jaren op uitvoering. Het Internationaal Arbeids
bureau te Genève komt er maar niet toe een Technische Regerings
conferentie daarvoor bijeen te roepen, en het zou dus aanbeveling 
kunnen verdienen de C.R.C. een taak te geven, opdat er een perma
nent bestuurslichaam is dat toepassing en voortgang van regelingen 
op sociaal gebied kan waarborgen. 

De belangrijkste taak van de Centrale Rijnvaartcommissie ligt 
echter, naar mi jn gevoelen — hoe belangrijk de andere taken ook 
zijn — ook voor de toekomst op economisch gebied. D i t was haar 
oudste taak en het is en zal ook blijven haar belangrijkste taak. 

En hiermede ben ik dan ook aangeland b i j de problematiek van 
het heden, dat zijn schaduwen naar de toekomst vooruitwerpt. 

He t gaat dan vandaag om de stabilisering van de Rijnvaartmarkt 
aan de ene kant, en om de verhouding tussen de aloude C.R.C. en de 
bij het Verdrag van Rome van 1957 geschapen E.E.G. aan de andere 
kant. 

Economische problematiek van vandaag 

I k mag dan eerst het actuele economische probleem van de markt
ordening aan een korte beschouwing onderwerpen. D i t is sedert jaren 
bekend als de „crise latente et permanente", gevolg van de permanente 
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overcapaciteit van de Rijnvloot . He t is een probleem dat aan de R i jn , 
en feitelijk aan de R i jn alléén, inherent is. De Rijnvervoersmarkt 
wordt gekenmerkt door grote schommelingen in de vraag naar ver
voer, i n zoverre als di t verlengd zeevervoer is (aankomst van steeds 
grotere zeeschepen die om onmiddellijke overlading vragen), en door 
grote schommelingen in het aanbod van vervoermiddelen of -ruimte 
als gevolg van wisselende waterstanden of weersomstandigheden. 

Merkwaardig is dat i n de prakt i jk deze twee golven veelal juist 
tegenovergesteld werken. Verder kenmerkt de markt zich door speci
fieke economische marktverhoudingen: enerzijds een beperkt aantal 
zeer grote verladers die over eigen (werk-)rederijen beschikken, ander
zijds vrije, particuliere rederij-ondernemingen en een groot aantal 
„part icul ieren". Men leze hierover de studies van Professor Vonk. 

De benuttingsgraad van de scheepsruimte in de periode 1853—1960 
voor het internationale Rijnvervoer varieerde tussen 49 en 59 percent. 
De verhouding tussen opvarend en afvarend vervoer verloor hoe 
langer hoe meer het aanvankelijk evenwicht. 

Er bleek hoe langer hoe duidelijker een capaciteitsprobleem te 
bestaan. Reeds lang vóór de tweede Wereldoorlog waren talrijke po
gingen gedaan om te komen to t opheffing van onevenwichtigheden 
in de vrachtprijsvorming en van ongelijkmatigheid in de bezettings
graad van de schepen. Aangezien zij to t niets leidden, bleek meer en 
meer dat hier een taak lag voor de C.R.C. De Commissie, beseffend 
dat een voor de toekomst nuttige oplossing van dit probleem voor 
de Rijnvaarders en de verladers belangrijker is dan juridische strijd
vragen, riep in 1951 een Economische Rijnvaartconferentie i n het 
leven, als overleg-orgaan tussen Overheid en bedrijfsleven. De R i jn 
vaartconferentie in het leven, als overleg-orgaan tussen Overheid en 
bedrijfsleven. De Rijnvaartbedrijven zelf sloten zich in overgrote 
mate aaneen in een werkgemeenschap voor de Rijnvaart. 

Er is in Nederland nog geen volstrekte overeenstemming bij alle 
belanghebbenden. I k meen dat de Nederlandse „par t icul ieren" hier 
genuanceerd over denken, (het zou mi j te ver voeren hierop diep in 
te gaan), maar in ieder geval heeft de Nederlandse Regering (omdat 
éénmaal de deliberaties to t een conclusie moeten leiden) haar stand
punt behaald. Vastgesteld kan worden dat het plan voor een capaci
teitsregeling door stillegging van schepen bi j overaanbod van vracht
ruimte vaste grond heeft gevonden. I n j u l i 1966 hield de C.R.C. zich 
in een speciale z i t t ing op realistische wijze bezig met de definitieve 
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status van di t z.g. U.I.R.-plan (U.I .R. = Internationale Rijnvaart 
Unie), en de verankering daarvan door middel van een staatsverdrag 
tussen de lid-staten van de Centrale Commissie. De stillegging van 
schepen wordt volgens di t plan gecompenseerd door een verplichte 
bijdrage der aangeslotenen aan een vereveningskas. U i t deze kas wor
den vergoedingen gegeven: in de eerste fase ter compensatie van v r i j 
wi l l ig stilliggen gedurende een beperkt aantal dagen: in de tweede fase 
i n acute noodgevallen, ter compensatie van een verplicht stilliggen, 
waarbij de organisatie het percentage bepaalt van de vloot, dat moet 
worden stilgelegd. He t is duidelijk dat dergelijke ingrijpende maat
regelen medewerking en toezicht van Overheidszijde vereisen, en het 
ligt voor de hand om — vrucht als de regeling is van nauw overleg 
tussen bedrijfsleven en C.R.C. — met di t toezicht de Centrale R i jn 
vaart Commissie te belasten. 

Het U.I.R.-plan is nu in twee gedeelten uitgewerkt: 

— ontwerp-statuten van de U.I.R.-organisatie, zoals die door de 
Werkgemeenschap voor de Rijnvaart is gedacht, 

— ontwerp-verdrag to t wijziging en aanvulling van de Akte van 
Mannheim, welk verdrag betrekking moet hebben op zowel de 
mogelijkheid van verplicht stellen tot bijdragen aan een vereve
ningskas, als op bevoegdheden van de C.R.C. tot toezicht op de 
organisatie, met name goedkeuring en vernietiging van besluiten 
der organisatie. 

D i t laatste is niet zo maar een „ technische" wijziging van de Akte, 
maar bepaald wel een principiële: bewijs dunkt m i j dat de C.R.C. met 
haar t i jd meegaat. 

En daarmede ben ik dan aangeland op het hoofdthema: de toe
komstmogelijkheden van de Rijnvaartcommissie. 

Verhouding E.E.G./C .R .C. 

U i t het werk en de opvattingen van de Commissie zelf — dat b l i jk t 
u i t het élan en de voortvarendheid waarmede zij thans to t een beslis
sende fase in de economische ordening op de R i jn is gekomen (nog
maals — als één harer vele taken — ) vloeit voor haar geen dubium 
omtrent de toekomst voort . 

Er is een probleem omdat de E.E.G. er is. 
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N u ontkent geen verstandig mens, dat de E.E.G. een taak heeft op 
het gebied van de formulering en de toepassing van een gemeenschap
pelijk vervoerbeleid voor het E.E.G.-gebied. 

De vraag is, of de R i jn moet wachten tot zulk een beleid er is en of 
de Centrale Rijnvaart Commissie op het gebied van de capaciteits
regeling geen ro l heeft, dan wel of de C.R.C. haar werk nu rustig 
moet voortzetten en afmaken, waarbij i k dan voor het ogenblik even 
in het midden laat of zij op de lange duur i n het kader van een — laat 
ons zeggen over 5, 10 of 15 jaar, to t stand gekomen Europees vervoer
beleid — nog een ro l heeft te spelen. 

I k mag geloof ik wel zeggen — en ik vestig hier de nadruk erop dat 
ik niet spreekt in mi jn functie van Rijnvaartcommissaris — dat het 
wel zeker is dat de Nederlandse Regering op het standpunt staat dat 
er nu niet langer gepraat maar dat er gehandeld moet worden, en dat 
nu de C.R.C. paraat b l i jk t te zijn, zij haar werk moet voltooien. De 
patient kan anders wel overleden zijn voor de geneesheer eraan te pas 
komt, hoewel dat ook wel weer zal loslopen. 

I k meen ook dat de Nederlandse Regering haar volle medewerking 
wenst te geven aan de totstandkoming van een communautair ver
voerbeleid in E.E.G.-kader. Dat is overvloedig gebleken, zij het dat 
het tijdstip waarop daarover algehele overeenstemming to t stand zal 
zijn gekomen, nog vèr in de toekomst l i j k t te liggen. 

He t kan wel zijn dat men er zich in Nederlandse Overheidskring 
daarom vandaag de dag nog niet zo druk over maakt of in de verre 
toekomst de C.R.C. nog reden van bestaan heeft. 

Toch ben ik persoonlijk de mening toegedaan dat ook als een com
munautair algemeen-Europees vervoerbeleid tot stand is gekomen, de 
C.R.C. een rol zal houden, want zij heeft nu eenmaal een aantal spe
cifieke taken (die ik bi j herhaling noemde), maar ook in het economi
sche vlak, en dan als uitvoeringsorgaan. 

O m welke reden dan ook — ik kan daarop hier niet te diep i n 
gaan — is de E.E.G. met het algemeen vervoerbeleid nog niet erg ver 
gevorderd, in tegenstelling to t andere deelsectoren van het Europese 
beleid. 

N u komt de E.E.G.-commissie aan de vooravond van de pr inci
piële aanvaarding door de C.R.C. van het U.I.R.-plan, plotseling met 
een memorandum waarvan Staatssecretaris Posthumus in de Eerste 
Kamer zegt „da t het misschien wat vroegtijdig en wat onrijp is ver
schenen, omdat men in Brussel bang was dat men in Straatsburg te 
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snel opschoot". I n Rijnvaartkringen heeft men het memorandum wel 
„een schot voor de boeg" genoemd. O m vi j f minuten voor 12 t rekt 
de Commissie aan de bel, en vraagt het werk van Straatsburg op te 
schorten. 

Dat is m. i . een heilloze gedachte. 
Van Nederlands standpunt u i t — zoals ik mi j veroorloof het te inter
preteren — is de gedachte heilloos, omdat waar het hier om gaat naar 
mi jn overtuiging in laatste analyse een verschil in denkwereld, in 
philosofie is tussen Nederland en de E.E.G.-commissie. He t U.I .R. -
plan behelst juist die mate van Overheidshulp en -toezicht, en het 
maakt gebruik juist van dat internationale toporgaan, als nog past bi j 
de Nederlandse vrijheidsopvattingen. Wat er terzake uiteindelijk van 
E.E.G.-zijde tot stand zal komen, moet nog afgewacht worden. 

I k ga thans eerst nog even op enige, wat ik zou willen noemen 
„technische" wrijvingsvlakken in . 

De bezorgdheid van de E.E.G. ten aanzien van de bestrijding van 
discriminatie is anders gericht dan de onze. Zo is er lang gediscussi
eerd over discriminaties naar gelang van herkomst- en bestemmings-
land van bepaalde goederen, een discriminatie die op een vrije markt 
als de Ri jn o.i. nauwelijks kan voorkomen. Z i j leidde tot de bekende 
Verordening nummer 11, waarmede de C.R.C. zich tenslotte verenigd 
heeft voor toepassing op de Ri jn , onder haar toezicht, en met behulp 
van een apart Verdrag. O m voor mi j onnaspeurlijke redenen bleek 
later voor de E.E.G. de noodzaak tot toepassing van deze regeling voor 
de R i jn verdwenen, zodat er ook geen Verdrag getekend hoefde te 
worden. 

Ten aanzien van het mededingingsbeleid geldt al evenzeer een ver
schillende gerichtheid. Hoewel dat beleid in E.E.G.-kader nog in de 
kinderschoenen staat, hebben w i j over pools en conventies in de R i jn 
vaart een uitgesproken overtuiging van hun noodzaak. Aan Neder
landse en C.R.C.-kant meent men dat zij zelfs gestimuleerd moeten 
worden. U i t niets is gebleken dat de E.E.G. ook over die hump zal 
kunnen komen. 

Dan is er het zeer principiële punt van de vrijheid van prijsvorming 
in de binnenvaart, waarvan de Nederlandse Regering, m. i . terecht, een 
geloofsartikel heeft gemaakt, recht tegenover de these van de rigide 
tariefregeling. W i j staan in Nederland een min of meer soepele capa
citeitsregeling voor, waarbij men de capaciteit zo ongeveer kan regelen 
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naar de behoefte waardoor er geen excessieve afwijkingen in de markt 
voorkomen. 

N u is het waar, al is het curieus vanwege het moment waarop 
daarvan bleek, (ik sprak al over „he t schot voor de boeg"), dat in 
haar memorandum de E.E.G.-commissie een vorm van capaciteits
regeling nu ook wel aanvaardbaar is gaan achten, nadat de Commissie 
al eerder met een regeling op basis van margetarieven was gekomen, 
welke toen vierkant was afgewezen. Op het punt van de margetarie
ven werd toen een compromis aanvaard (waaraan ook de Nederlandse 
Regering heeft meegewerkt): de prijsvorming werd vrijgelaten; de 
prijzen buiten de referentiemarge moeten worden gepubliceerd. I n 
het Memorandum wordt het onderscheid tussen maatregelen op korte 
en op lange termijn gemaakt. 

He t is nodig — al stel i k het geduld van mi jn hoorders misschien 
wat erg op proef — hierop iets dieper in te gaan. He t arbeidsveld van 
de E.E.G. is de gehele binnenvaart in West-Europa. De E.E.G.-com
missie ziet in dat de omstandigheden, juist b i j de binnenvaart, radicaal 
kunnen verschillen naar vaargebied. Z i j voorziet daarom maatregelen 
op lange en op korte termijn, wat allemaal juist is. Die op lange ter
mijn: daar waar er structurele overcapaciteit is. Die op korte termijn: 
waar de overcapaciteit door seizoensinvloeden wordt veroorzaakt. I k 
heb de indruk, maar helemaal zeker ben ik nog niet, dat daaruit ook 
voor de E.E.G.-commissie volgt dat de maatregelen dus niet uniform 
over de hele linie toegepast kunnen worden, maar dat gedifferen
tieerd zal moeten worden naar vaargebieden. Zelf onderscheidt de 
E.E.G.-commissie daarbij al de Po, de Donau, de Franse kanalen, en 
de rest van Europa. 

De noodzaak van differentiatie kan met het voorbeeld van de 
Nederlandse binnenvaart vergeleken met de Rijnvaart worden ge
adstrueerd. 

Aan de vraagzijde naar vervoer: 
— de grote invloed van de aankomst van zeeschepen en de prijzen 

(erts, kolen) op de wereldmarkt bi j het Rijnvervoer, 
— bi j het binnenlandse vervoer hebben bouwactiviteiten (zand en 

grind) en de bietencampagne de grote invloed. 
Aan de aanbodzijde: 

— op de Ri jn zeer sterke schommelingen door de waterstand, terwij l 
die in het binnenland veel constanter is. 
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Ten aanzien van de economische omstandigheden: 
— op de R i jn enkele zeer grote verladers, die de markt met hun eigen 

vloten kunnen beïnvloeden, terwij l in de Nederlandse binnenvaart 
de verladers veel meer gespreid zijn. 

Verder kennen wi j in Nederland natuurli jk de evenredige vracht
verdeling, terwij l op de R i jn vrije prijsvorming heerst. 

Zonder twi j f e l is de E.E.G.-commissie, als het haar ernst is met de 
erkenning van de noodzaak van differentiatie en maatregelen voor de 
lange en voor de korte termijn, op de goede weg. Misschien gaat het 
op de Ri jn wel alléén om schommelingen als gevolg van seizoens
invloeden en is er geen probleem van structurele overcapaciteit. Dan 
zou immers aan maatregelen voor de lange termijn geen aandacht 
behoeven te worden geschonken. Maar de l i jn zal verder doorgetrok
ken moeten worden; verfi jning is nodig. 

Het is voor de toekomst misschien een gunstig teken dat de afstand 
tussen de standpunten van de E.E.G.-commissie en Nederland, bij de 
uitvoering van een zeker beleid, blijkbaar vatbaar is om verkleind te 
worden. 

Niets kan ons aangenamer zijn. 
Maar daarmede is niet verdwenen de noodzaak van de spoedige 

invoering van de capaciteitsregeling op de Ri jn , zoals ik hoop aan
getoond te hebben. Ook is daarmede niet verdwenen de noodzaak van 
een eigen orgaan voor de Ri jn , zeker zolang wi j niet weten hoe de toe
komstige gestalte van het Europees vervoerbeleid eruit gaat zien. Ook 
wordt het verschil in philosofie van waaruit het beleid moet worden 
gevoerd daarmee niet opgelost. 

Het eigen orgaan 

Waarom volgt de noodzaak ui t de these van de gedifferentieerde 
vaargebieden? 
— I n de eerste plaats omdat, zeker in het begin, lang niet in elk vaar-

gebied het accent op maatregelen voor de korte dan wel voor de 
lange termijn zal liggen. 

— Vooral ook, omdat juist maatregelen voor de korte termijn een 
nauwlettend volgen van de betrokken markt vereist (o.a. de con
statering of bepaalde voor een groot gebied geldende criteria plaat
selijk vervuld zijn, zodat snel kan worden gereageerd.) 
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— Voor de hantering van de referentie-prijzen is al evenzeer behoefte 
aan het aparte multilaterale lichaam. W i l de referentie-prijsmarge, 
juist in de Rijnvaart, zin hebben, dan moet hi j veelvuldig gewijzigd 
kunnen worden. 
Een marge die bijvoorbeeld eens per jaar wordt vastgesteld, riskeert 
zeven maanden per jaar boven de feitelijke dagvrachten te liggen 
en v i j f eronder. 

Hoe dit alles zou kunnen werken indien de hantering wordt over
gelaten aan een sterk centralistische autoriteit als de E.E.G., is niet 
duidelijk. Evenmin is duidelijk waarom dit zou moeten gebeuren. 

Grote flexibiliteit moet van het uitvoerend orgaan geëist worden, en 
een doorlopende vinger-op-de-pols-activiteit. 

Want, waar ik in het bgein van de geweldige groei van het Ri jn
vervoer kon spreken, voltrekken zich in deze t i jd zulke grote verande
ringen in de economische structuur in West-Europa, dat het vertrouwde 
groeibeeld binnen een aantal jaren wel eens een heel ander aspect zou 
kunnen krijgen. 

Wat de natte lading betreft: voor het ruwe-olievervoer is er de pi jp
leiding van Wilhelmshaven naar de Ruhr, en neemt de pijpleiding van 
Rotterdam naar de Ruhr al geruime t i jd de plaats in van de Rijnmotor-
tankers en tanklichters. 

Er zijn sterke aanwijzingen dat deze pijpleiding zal worden ver
dubbeld, en het zou mij niet verbazen als één van deze pijpleidingen 
dan voor produkten zal worden gebruikt. 

En wat de droge lading betreft: de ontwikkeling van het aanvan
kelijk agrarische Ruhrgebied tot industrieel wereldcentrum op kolen-
basis, kon in de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw tot de 
enorme groei van het kolen- en ertsvervoer leiden. Wat de toekomst 
van het Ruhrgebied (en van het Ruhrgebied niet alleen) gaat worden 
nu kolen in snel tempo vervangen worden door andere bases voor 
energie-opwekking — ik denk natuurlijk aan aardgas en atoom
kracht —, de hoogovens meer en meer op de kusten worden gelokali
seerd, en de industrieën zich verplaatsen, valt vandaag nog niet te 
overzien. En evenmin wat dat voor het Rijnvervoer bij het sterk terug
vallen van het vervoer van erts en kolen betekent. Het opwaartse Ri jn
vervoer in 1965 van 52% millioen ton bestaat voor ruim éénderde (18,7 
millioen ton) uit ijzererts. Hier komt nog bij dat de vooruitgang in 
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vaartechnieken en de evolutie in de sociale structuur op de Ri jn tot 
belangrijke verschuivingen in het jedrijfsleven zouden kunnen leiden. 
Dat is dan in die zin dat ik het 1 >or mogelijk houd dat geleidelijk de 
vele kleine bedrijfseenheden in de toekomst plaats zullen maken voor 
grotere bedrijfseenheden. 

Het is nog te vroeg om daarover een gefundeerd oordeel ui t te spre
ken, maar in ieder geval zijn di t mijns inziens alle argumenten temeer 
voor een capaciteitsregeling en zeker voor een flexibel toporgaan. 

Het apparaat ligt klaar; er is een multilateraal orgaan met ervaring; 
dat orgaan, overeenkomstig haar traditie, toont flexibiliteit en aan
passingsvermogen. Een apparaat dat daarenboven toch andere belang
rijke Rijnvaartbelangen bij voortduring te verzorgen heeft; i k herhaal 
ze nog eens: nautisch-technisch, sociaal, rechtsprekend, naast de oor
spronkelijke economische taak. Een orgaan dat alle betrokken landen 
omvat, niet alleen de leden van de Zes. Ook Engeland en Zwitserland 
hebben immers recht van medespreken op de R i jn , op de gehele Ri jn , 
dus niet alleen voor wat betreft het verkeer met Engeland of met 
Zwitserland. I n dit verband mag de vraag gesteld worden of het niet 
juist en nuttig zou zijn dat de toetreding van Italië tot de C.R.C. wordt 
bevorderd. Tenslotte maakt de Italiaanse industrie (evenals de Zwi t 
serse) van de Rijn een groot gebruik (overlading Bazel). Verder zou de 
aanwinst van nog een E.E.G.-land in de C.R.C. de positie van de laatste 
kunnen versterken — in de hoop althans dat de Italianen daarvoor 
niet een tegenprestatie vragen, waarin zij sterk schijnen te zijn. Dat 
ook Luxemburg in het C.R.C.-milieu thuishoort, is dunkt mij bijna 
vanzelfsprekend. 

En zo komt ik dan tot het element in mijn betoog waarop ik doelde 
toen ik zei dat m.i . het probleem in laatste analyse een kwestie van 
conceptie, van mentaliteit is. 

I k dacht dat Nederland het Verdrag van Rome heeft ondertekend 
omdat w i j daarin zagen een eerste stap; omdat w i j verwachtten dat de 
toetreding van Engeland en de Scandinavische landen binnen afzien
bare t i jd zou volgen. De consequente stellingname van onze Minister 
van Buitenlandse Zaken in het brede politieke, en van onze Staats
secretaris Pothumus en zijn voorganger Keyzer in het vervoerpolitieke 
vlak waarnemende, meen ik dat Nederland daar vandaag nog zo over 
denkt. Het betekent voor ons dat de E.E.G. naar reikwijdte, omvang, 
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bij wijze van spreken „kwant i ta t ief" verre van voltooid is. In de wereld 
van het verkeer, het inland transport in de eerste plaats, komt Neder
land herhaaldelijk in duidelijke botsing met opvattingen die ik „con
tinentaal" zou willen noemen, in tegenstelling tot onze in deze sector 
eerder als „mari t iem" te kenschetsen visie. 

N u is de Ri jn bij uitstek de grote verkeersader van het verlengde 
zeevervoer; hij is als het ware een maritieme enclave. Zolang de con
tinentale geest krachtig is, zou ik persoonlijk met een definitieve vast
stelling van een Westeuropees vervoers- en verkeersbeleid liever wach
ten tot de E.E.G. kwantitatief voltooid is, en dan natuurlijk niet in de 
laatste plaats vanwege de steun aan de „mari t ieme" gedachte die ik 
daarvan verwacht. Van betekenis is ook dat men enerzijds het Europese 
integratieproces nogal eens ziet van de napoleontisch-centralistische 
gedachtengang en prakti jk uit, terwij l de andere, speciaal Nederlandse, 
kant van oudsher vertrouwd is met een gedecentraliseerd staatsbestel. 

Maar niet alleen in kwantitatief, ook in wat ik zou willen noemen 
„kwali ta t ief" opzicht is de E.E.G. — hoe kan het anders — nog verre 
van voldragen. Er is wat mij betreft ook in dat opzicht geen enkele 
reden een alomvattend Europees vervoersbeleid te forceren. De jonge 
E.E.G. ondergaat vooralsnog zijn wordingsweeën van compromis, van 
mammoetzitting tot mammoetzitting, en omtrent zijn uiteindelijke 
internationaal-publiekrechtelijke status bestaat, om het voorzichtig uit 
te drukken, geen overeenstemming. Dat is helemaal niet bijzonders 
— onwillekeurig denk ik aan de vertraging die het eigenlijke werk van 
de C.R.C. ondervond door een 15 jaar durend geschil tussen Nederland 
en Pruisen, waaraan ik u in het begin herinnerde. Bezwaarlijk is dat 
de besluiten van de E.E.G. doortrokken is van polit iek; men denke 
aan de Landbouw. De rechtsordening op de Ri jn daarentegen wordt 
onder auspiciën van de C.R.C. — die zich in haar 150-jarig bestaan bij 
mijn weten nimmer met politiek heeft ingelaten — gedragen door de 
gedachte van de internationale samenwerking. 

Is er dan soms strijd tussen het Verdrag van Rome en de Akte van 
Mannheim? I k zou zeggen dat w i j onze t i j d er eigenlijk maar niet mee 
moeten verdoen daarover te kibbelen, want als de w i l aanwezig is, kan 
daarvoor natuurlijk alt i jd een oplossing gevonden worden. Maar ik 
meen dat er geen strijdigheid is. Bi j elk van de beide verdragen is een 
internationaal lichaam in het leven geroepen, waarvan de taken in 
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grote lijnen zijn vastgesteld. Er zijn raakvlakken, wellicht overlap
pingen, maar dat w i l niet zeggen dat de verdragen met elkaar in strijd 
zijn. Alleen, men zal op de raakvlakken tot overeenstemming met elkaar 
moeten zien te komen. 

Het zal U , na wat ik vanmiddag mocht opmerken — en ik hoop dat 
ik niet te véél heb willen bewijzen, in ieder geval ga ik nu eindigen — 
het zal U duidelijk zijn, dat ik meen dat „la vieille dame vivra" . De 
Rijnvaart Commissie heeft een ondubbelzinnig-duidelijke taak op veler
lei gebied, daarbij in begrepen het economische gebied op de Ri jn , een 
taak die zij met voortvarendheid vervult. Z i j heeft op dat economisch 
gebied een urgente taak, die zij nu moet voltooien. Z i j heeft daar ook 
een permanente taak, zeker zolang er geen algemeen Westeuropees 
verkeers- en vervoersbeleid is tot stand gekomen, met medewerking 
dan, naar ik hoop, van verder toegetreden landen, wat nog heel wat 
jaren zal vergen. Maar ook als zo'n Europese regime er voor de water
wegen zou zi jn, zou naar mi jn opvatting de C.R.C. als uitvoerings
orgaan voor de Ri jn een taak houden. 

Als ik stelde dat „la vieille dame vivra" , heb ik daarmede niet gezegd 
dat aan de Commissie het eeuwige leven beschoren is. Het zou trouwens 
dwaas zijn in deze tweede helft van de 20e eeuw de verre toekomst in 
zijn prognoses te willen bereiken. Wat ik geprobeerd heb vanmiddag 
aan te tonen is dat een toekomstprobleem ten aanzien van de Rijnvaart 
Commissie gewoon niet aan de orde is, niet vandaag, niet morgen, en 
nog vele overmorgens niet. 

SUMMARY 

The Central Rhine Shipping Committee (C.R.S.C.) 
and its possibilities for the future 

The author describes the historic developments which eventually led to 
the setting up of the C.R.S.C. Especially important was the Vienna Congress, 
which established the principle of free navigation on all rivers crossing 
or severing more than one State. A Central Committee consisting of repre
sentatives of Riparian States along the Rhine was given the following 
tasks to perform: 

1. to manage the administration of licences 
2. to serve as a permanent discussion college 
3. to draft a Rhine Shipping Treaty on the principle of liberty. 
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Developments after the Treaty of Mainz made i t necessary fully to realize 
free competition in the Treaty of Mannheim: 

1. free navigation 
2. equal treatment 
3. interdiction of the levying of navigation dues. 

The enormous expansion of Rhine Shipping entailed extension of the 
Commitee as well as of its activities. A l l riparian States and a few others 
were henceforth represented in the Committee. 

The present C.R.S.C. has tasks in the field of 

1. economy 
2. jurisdiction 
3. nautical technics 
4. social conditions. 

Meaning no disparagement to the others, the author sees the economic 
tasks as the principal ones, especially in respect of the interference of 
both the C.R.S.C. and the E.E.C. in the Rhine shipping market. 

The great fluctuations in supply and demand and the capacity problems 
inherent to the variable circumstances have eventually brought about the 
U.N.I.R.-plan arranging for voluntary and obligatory lying up, and for the 
setting-up or a central equation fund to compensate those affected, under 
supervision of the C.R.S.C. 

The author gives as his opinion that the C.R.S.C. still has a task to 
f u l f i l l in respect of the common transport policy within E.E.C. Apart from 
its specific activities the Committee can be useful in a wider economic field 
and as an executive body. The time has come to get active in the field of 
transport policy. 

There are differences of opinion between the C.R.S.C. and the E.E.C. as 
to the merits of the U.N.I.R.-plan, particularly with reference to 

1. the fight against discrimination 
2. competition policy 
3. determination of prices. 

The Netherlands government are holding to the principle of free determi
nation of prices. The E.E.C. Commission proposes measures to fight over
capacity 

1. in the long term (structural overcapacity) 
2. in the short term (seasonal overcapacity). 

I t wi l l be necessary soon to introduce these measures on account of the 
important changes that have occurred in the economic structure of "Western 
Europe. Their application should vary according to navigation zone. 

The young E.E.C. is still having growing-pains and its decisions have 
been mostly political up t i l l now, but i t w i l l be essential to find a common 
solution for problems covered by both the Rome and Mannheim Treaties. 

In this evolution the C.R.S.C. is ready to f u l f i l l its future tasks, which 
wi l l be important and permanent. - -
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RÉSUMÉ 

La Commission Centrale du Rhin (C.C.R.) et ses 
possibilités pour l'avenir 

L'auteur trace l'histoire de la naissance de la C.C.R. C'est a la suite du 
Congrès de Vienne que fut adopté le principe de la liberté de toutes les 
rivières traversant ou séparant plusieurs Etats et que fut créée une Com
mission composée de commissaires des pays riverains. Cette Commission 
fut chargée. 

1. de gérer l'administration des patentes. 
2. de servir d'organe permanent de délibération. 
3. de rédiger un proj et de Convention réglant la navigation sur le Rhin 

suivant le principe de la Mberté. 

Les développements intervenus après l'Acte de Mainz engagèrent a réali-
ser entièrement la libre concurrence, ce qui aboutit a l'Acte de Mannheim 
(1868), ayant pour but 

1. d'assurer la libre navigation 
2. d'assurer le traitement égal 
3. d'interdire la perception de droits sur la navigation. 

La forte expansion des transports rhénans comporta, pour la Commission, 
des activités accrues et un nombre plus élevé de commissaires: désormais 
tous les Etats riverains et quelques Etats non-riverains étaient représentés 
dans la Commission. A présents la C.C.R. a des taches sur les plans. 

1. économique 
2. juridiqiue 
3. nautique 
4. social. 

L'auteur croit que les taches économiques sont plus importantes que les 
autres, sans vouloir rien retirer a celles ci; i l relève notamment les positions 
prises par la C.C.R. et la C.E.E. au sujet du marché des transports rhénans. 

Les grandes fluctuations de l'offre et de la demande et les problèmes de 
surcapacité soulevés par des conditions toujours changeantes ont abouti au 
plan U.N.I.R., qui prévoit l'immobilisation volontaire ou obligatoire d'un 
certain tonnage et la mise en place d'une Caisse centrale de péréquation 
destinée a indemniser les entreprises intéressées, scus la surveillance de 
la C.C.R. 

L'auteur est d'avis que la C.C.R. se doit de jouer un röle important aussi 
dans le domaine de la politique commune des transports de la C.E.E., non 
seulement pour ce qui ooncerne des transports de la C.E.E., non seulement 
pour ce qui concerne les taches spécifiques qui lui incombent a présent, 
mais sur un terrain économique plus étendu et comme organe exécutif. 
Au sujet de la politique commune des transports le moment est venu de 
procéder a Taction. Cependant, i l existe entre la C.C.R. et la C.E.E. des 
divergences d'opinion sur le plan U.N.I.R. 
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Ces divergences se rapportent a 

1. la suppression des discriminations 
2. les régies de concurrence 
3. la formation des prix. 

Quant a la formation des prix le gouvernement néerlandais tient au 
principe de la liberté. 

Pour résoudre les problèmes de surcapacité la Commission de la C.E.E. 
prévoit des mesures 

L a long terme, pour remédier a la surcapacité structurelle 
2. a court terme, pour remédier a la surcapacité saisonnière. 

Ces mesures devraient être appliquées différemment selon le bassin de 
navigation (rhénan, frangais ou italien) et ce a bref délai, étant donné les 
profonds changements dans la structure économique en Europe occidentale. 

La C.E.E. a encore a vaincre des difficultés de naissance; souvent encore 
ses décisions ont un caractère politique. Cependant i l faudra se mettre 
d'accord sur les questions tombant sous le coup des deux traités ici en 
cause: les traités de Mannheim et de Rome. 

Dans le cadre de tous ces développements, la C.C.R. est prête a remplir. 
aussi a l'avenir, des taches importantes et permanentes. 

ZTJSAMMENFASSUNG 

Die Rheinzentralkommission und ihre künftige Möglichkeiten 

An Hand der geschichtlichen Entwicklungen wird beschrieben, wie die 
Rheinzentralkommission eingesetzt wurde. Besonders dem Wiener Kongress 
kommt grosse Bedeutung zu, da wahrend dieses Kongresses festgelegt 
wurde, dass alle Flüsse, die mehrere Staaten durchströmen oder trennen, 
freie Flüsse sind. Eine Zentralkommission, die sich aus Vertretern der 
Rheinuferstaaten zusammensetzte, wurde mit nachstehenden Aufgaben be-
traut: 

1. sie hatte die Leitung der Patentverwaltung zu übernehmen 
2. sie sollte eine standige Beratungsstelle sein 
3. sie sollte auf fretiheitlicher Grundlage einen Rheinschiffahrtsvertrag 

entwerfen. 

Die Entwicklung, die vor sich ging, nachdem die Mainzer Akte in Kraft 
getreten war, liess er als geboten erscheinen, den freien Wettbewerb inder 
Mannheimer Rheinschiffahrtsakte (1868) vollstandig zu verwirklichen. Das 
bedeutete: 

1. Freiheit der Schiffahrt 
2. Gleichheit der Behandlung 
3. Verbot der Erhebung von Schiffahrtsabgaben. 
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Die starke Ausdehnung des Rheinschiffahrtsverkehrs hatte eine Erwei-
terung des Tatigkeitsbereiichs sowie der Zusammensetzung der Kommission 
zur Folge. Die Kommission setzte sich fortab aus Vertretern aller Uferstaaten 
und einige Nicht-Uferstaaten zusammen. Die heutige Kommission über-
nimmt Arufgaben in folgenden Bereichen: 

1. im wirtschaftlichen Bereich 
2. im Bereich der Rechtsprechung 
3. im nautisch-technischen Bereich 
4. im Sozialbereich. 

Die wirtschaftliche Aufgabe ist die bedeutendste, was keine Schmalerung 
der Bedeutung der sonstigen Aufgaben heissen soil. Besonders dem Ver-
haltnis der Rheinzentralkommission zur EWG im Rahmen des Rheinschif-
faiirtsmarktes kommt grosse Bedeutung zu. 

Die starken Angebots- und Nachfrageschwankungen und die Kapazitats-
problemen, die sich infolge der sich immer wandelnden Verhaltnisse 
ergeben, haben zu dem Entwurf des U.I.R.-Planes geführt. Dieser Plan 
beinhaltet die Regelung der freiwilligen und verpflichteten Stillegung und 
die Ernichtung einer zentralen Ausgleichskasse zum Ausgleich etwaiger 
Nachteile unter Beaufsichtigung duch die Rheinzentralkommission. 

Auch im Rahmen der EWG hat die Rheinzentralkommission eine die 
gemeinsame Verkehrspolitik betreffende Aufgabe zu erfüllen. Diese be-
schrankt sich nicht nur auf den Bereich ihrer besonderen Aufgaben, son
dern betrifft auch ihre Rolle als Durchführungsorgan. 

In bezug auf die Verkehrspolitik gilt, dass der Worte genug gewechselt 
sind und man endlich Taten sehen möchte. Die Rheinzentralkommission 
und die EWG sind verschiedener Meinung im Hinblick auf den U.I.R.-Plan. 
Diese Meinungsverschiedenheiten betreffen besonders 

1. die Bekampfung der Diskriminierung 
2. die Wettbewerbspolitik 
3. die Preisbildung. 

Die niederlandische Regierung befürwortet den Grundsatz der freien 
Preisbildung. 

Die EWG-Kommission sieht Massnahmen zur Bekampfung der Uber
kapazitat vor: 

1. langfristige, welche die strukturelle Uberkapazitat betreffen 
2. kurzfristige, welche die durch Saisoneinflüsse bedingte Uberkapazitat 

betreffen. 

Es sind verschiedene, auf die einzelnen Fahrgebiete abgestimmte Mass
nahmen zu treffen. Durchgreifende Anderungen der westeuropaischen Wirt-
schaftsstruktur, der Binnenschiffahrt sowie anderer Verkehrszweige, lassen 
die baldige Durchführung solcher Regelungen als notwendig erscheinen. 

Die junge EWG kampft noch mit den mit ihrem Werdegang verbundenen 
Schwierigkeiten und ihre Entscheidungen haben noch veilfach einen politi-
schen Anstrich, aber man wird sich in bezug auf jene Punkte einigen 
müssen, wo der Romvertrag und die Akte von Mannheim sich berühren. 

Die Rheinzentralkommission ist bereit, im Rahmen dieser Entwicklungen 
ihre künftighin so wichtige und standige Aufgabe zu übernehmen. 
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A A N T E K E N I N G 

SYMPOSIUM O V E R D U W V A A R T , 
gehouden te Oost-Berlijn van 20 to t 23 september 1966 

Enige weken geleden heeft er te Berlijn een internationaal sym
posium over duwvaart plaatsgevonden. D i t congres, dat door ver
tegenwoordigers u i t 14 landen werd bijgewoond, heeft van 20 to t 23 
september geduurd, en is to t stand gekomen op initiatief van het 
„Industr ie Zweigverband Schiffahrt" van het „Fachverband Fahrzeug-
bau und Verkehr" deel uitmaken van de (Oostduitse „ K a m m e r der 
Technik".*) 

De voorzitter van het I .Z .V. „Sch i f fahr t " Dr . Push heeft i n zijn 
toespraak de keuze van het thema van di t symposium nader toegelicht 
en hi j stelde met betrekking to t de duwvaart vast, dat „ein über -
nationaler Erfahrungsaustausch mehrere Jahre nach E i n f ü h r u n g der 
Schubschiffahrt in den meisten Binnenschiffahrt treibenden Landern 
allseitig begriisst werden d ü r f t e " . 

Gezien het grote aantal rapporten, dat op di t symposium ter dis
cussie werd gesteld, mag worden geconcludeerd, dat de keuze van het 
onderwerp een goede is geweest. Helaas moet daaraan echter worden 
toegevoegd, dat van deze rapporten ongeveer driekwart afkomstig 
was van Oostduitse deskundigen, zodat het internationale karakter van 
het congres niet zo goed tot zi jn recht is kunnen komen. Ook in een 
ander opzicht is het congres minder internationaal gebleken als de 
initiatiefnemers zich wellicht hadden voorgesteld: van de circa 200 
congresbezoekers waren slechts weinigen van buiten de D.D.R. ge
komen. West-Europa werd vertegenwoordig door slechts 16 personen, 
te rwi j l de Oosteuropese landen 35 afgevaardigden naar Berlijn hadden 
laten komen. Het heeft dan ook niet kunnen uitblijven, dat b i j de 
discussies de problematiek met betrekking to t de invoering van de 
duwvaart vaak werd bezien vanuit Oostduits standpunt. Toch hebben 
de Westelijke afgevaardigden zich door de diverse rapporten, de 
discussies en niet in de laatste plaats door de persoonlijke contacten 

*) Te vergelijken met het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. 
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met de vertegenwoordigers ui t de communistische wereld een goed 
beeld kunnen vormen van de moeilijkheden, waarmede men achter 
het IJzeren Gordi jn bij de invoering van duwvaart wordt geconfron
teerd. Gebleken is overigens, dat men aldaar vaak overeenkomstige 
problemen heeft als in de Westeuropese landen. 

I n verband met het bovenstaande zullen w i j ons in dit verslag in 
hoofdzaak bepalen to t de bespreking van de duwvaart in de D.D.R., 
enkele Donau-staten, Polen en de Sovjet-Unie. 

Met betrekking tot de rapportering heeft men de onderwerpen als 
volgt gegroepeerd: 

1. Algemene bijdragen over de ontwikkeling, de stand en de ui t 
zichten van de duwvaart in de verschillende landen. 

2. Scheepsbouwtechnische bijdragen. 

3. Bijdragen, handelend over technologische en waterbouwtechnische 
problemen. 

4. Bijdragen over organisatorische, economische en juridische vraag
stukken. 

W i j zullen onze aandacht concentreren op de onder ad. 1 en 4 
vallende rapporten en aansluitende discussies. 

Ter inleiding geven w i j samengevat in een tabel enige kerncijfers, 
waaraan de betekenis van de binnenvaart voor de in di t verslag te 
bespreken landen valt te ontlenen. 

Land Aandeel binnenvaart op basis Vervoerd Vervoers-
gewicht prestatie 

tonnen tonkilometers min . ton mln . tkm. 

Sovjet-Unie 2.0 % 5.7 % 230.3 109862 
Polen 0.8 — 1.1 — 3.0 822 
D.D.R. 2.0 — 4.8 — 11.4 2162 
Tsjecho-Slowakije 0.5 — 3.5 — 3.9 1975 
Hongarije 12 — 6.7 — 2.4 1132 
Bulgarije 0.7 — 5.6 — 1.6 622 
Nederland 47.7 — 71.7 — 153.6 20281 
(ter vergelijking) 

(Deze gegevens werden ontleend aan de nationale statistieken, en zijn 
alle gebaseerd op het jaar 1962). 
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Hoewel de relatieve betekenis van de binnenvaart in de Sovjet-Unie 
niet groot is, mag de absolute waarde van de vervoersprestatie niet 
verwaarloosd worden. Interessant is de vergelijking van de Russische 
cijfers met de Nederlandse gegevens! I n de overige landen heeft de 
binnenvaart slechts een bescheiden aandeel i n het totale vervoer van 
die landen. 

Wanneer wi j over de binnenvaart spreken dienen w i j in het algemeen 
onderscheid te maken tussen de vaart op kanalen of kleinere rivieren 
zoals de Elbe en de Oder, de vaart op de grote rivieren zoals de Donau 
en de Wolga en de vaart op zeewaterstraten zoals het Stettiner Ha f f . 
I n al deze gevallen worden aan de scheepvaart dusdanig uiteenlopende 
eisen gesteld, dat bi j invoering van duwvaart in vele gevallen van 
verschillende typen duwboten gebruik moet worden gemaakt. Gesteld 
kan worden, dat de nautische omstandigheden op de grote rivieren 
relatief het voordeligst zijn voor de invoering van duwvaart: afwezig
heid van sluizen, grote breedte van de vaarweg en de eventueel voor
komende rivierkrommingen hebben meestal grote boogstralen. (vaak 
groter dan 1000 meter). 

I n de Sovjet-Unie werden van 1931 to t 1935 de eerste proeven met 
duwvaart op de Wolga en de Dnjepr genomen. Daarbij werd gebruik 
gemaakt van daartoe omgebouwde conventionele vaartuigen. Hetzelfde 
geschiedde op de Donau, waar van 1931 to t 1938 door de Bayrische 
Lloyd met de duwboten „Isar" en „ U h u " proefnemingen werden ver
richt ten behoeve van de tankvaart. 

He t gebrek aan ervaring b i j de bouw van duwboten en het gebruik 
van conventionele vaartuigen heeft er toe geleid, dat de voordelen van 
de duwvaart in die jaren nog niet duidelijk konden worden aangetoond. 

Na de Tweede Wereldoorlog heeft men de noodzaak tot weder
opbouw van de binnenvloot vaak aangegrepen to t modernisering van 
de binnenvaart; er werden nieuwe motorschepen gebouwd en daartoe 
geschikte sleepschepen gemotoriseerd, (met z.g. „ Z - A n t r i e b " of 
Schottels). I n de daarop volgende fase heeft men in vele landen de 
eerste proeven met duwvaart genomen of deze proeven weer hervat. 

I n de Sovjet-Unie heeft di t na 1950 geleid to t een grootscheepse 
invoering van duwvaart. (Tot dat jaar was er voornamelijk sprake van 
sleepvaart). Deze ontwikkeling bleef ditmaal niet beperkt to t de 
Wolga en de Dnjepr, doch strekte zich ook ui t to t de Kama, de Don, de 
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Irtysch, de Ob en de Angara. Uitgedrukt i n tonkilometers, bedroeg in 
1965 het aandeel van de duwvaart i n de vervoersprestatie van de 
binnenvloot zonder aandrijving meer dan 70 °/o. Dankzij de vervol
making van manoeuvreertechniek bleek de duwvaart ook geschikt voor 
de bochtenrijke rivieren in de Russische vlakten. Thans schrikt men 
er niet voor terug de stuwmeren te bevaren, wanneer zich daar golf
hoogten van 2V2 meter voordoen. Begunstigd door het lange afstands
vervoer werden vanaf 1963 de motorschepen bij de duwvaart inge
schakeld. I n 1965 had men zodoende tenslotte de beschikking over 
acht verschillende duwbootseries met motorvermogens van 150 tot 
4000 pk, grote aantallen duwbakken met laadvermogens variërend van 
300 tot 2850 ton en 57 motorschepen met laadvermogens tussen 800 
en 1000 ton gelegen, die geschikt waren voor de duwvaart. 

Wellicht onder invloed van de successen, die men in de S.U. bi j de 
invoering van duwvaart heeft kunnen boeken, werden omstreeks 1953 
door Hongarije en Bulgarije de eerste proeven op de Donau genomen. 
I n Hongarije had men daar te maken met een door katarakten 
bemoeilijkte vaarweg. Men heeft nog niet alle problemen tot een op
lossing weten te brengen en de duwvaart verkeert thans in dit land nog 
volledig in het studiestadium. I n Bulgarije heeft men sedert 1964 een 
bescheiden begin gemaakt met de bouw van duwbakken en -boten. I n 
1965 had men de beschikking over 4 duwboten en 23 bakken. I n ver
band met de grote stroomsnelheden van de Donau en de thans tekort 
schietende manoeuvreertechnieken moeten de duweenheden bi j leeg-
vaart in stroomafwaartse richting worden gesleept. (De hoofdgoederen
stroom is Oostwaarts gericht). Zodoende zijn de duwboten tevens 
ingericht voor de sleepdienst (Schubschlepper). Zowel in Hongarije als 
in Bulgarije vormen de sterk wisselende waterstanden van de Donau 
(een niveauverschil van 5 to t 7 meter) een extra complicatie. 

I n Polen is de duwvaart i n 1958 ingevoerd op de Oder en Weichsel. 
Op bepaalde delen van deze vaarwegen heeft men te kampen met 
grote stroomsnelheden en elders bemoeilijken de vele sluizen (lengte 
180 m, breedte 9.6 m en diepgang 1.60 m), de scherpe krommingen in 
de rivier (straal min . 300 m), de plaatselijk voorkomende ondiepten en 
de soms smalle vaarweg de invoering van duwvaart in hoge mate. Toch 
heeft men deze moeilijkheden weten te overwinnen. I n 1965 had men 
de beschikking over niet minder dan 80 duwboten en een veelvoud 
daarvan aan duwbakken. Op de Oder doen thans 28 motorschepen 
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dienst, die voor de duwvaart geschikt zijn gemaakt, (z.g. „Kombi -
Verbande). 

I n Oost-Duitsland dateren de eerste proefnemingen u i t 1963. 
Ondanks het feit , dat de kanalen in de D.D.R. gekenmerkt worden 
door vele krommingen, geringe vaarbreedte en talrijke kleine sluizen 
(lengte tussen 72 en 85 meter) waren de resultaten van de proefvaarten 
blijkbaar van dien aard, dat i n 1964 de eerste seriebouw van duwboten 
en -bakken gerechtvaardigd werd geacht. Voorlopig heeft men zich 
beperkt tot de duwvaart op de kanalen; in een later stadium zal de 
duwvaart worden uitgebreid to t de grote rivieren en de zeewater
wegen. I n het 5-jarenplan, dat in 1970 afloopt stelt men zich to t taak 
70 % van het binnenvaartvervoer (vervoerd gewicht) door middel 
van duwvaart te laten geschieden. Naast de nieuwbouw van duwboten 
en -bakken werden enige motorschepen en met z.g. „Z -An t r i eb" u i t 
geruste schepen voor duwvaart geschikt gemaakt. 

I n Tsjecho-Slowakije bestaan twee vaargebieden, die thans geen 
onderlinge verbinding hebben: de Elbe-Moldau en de Donau. Ten 
behoeve van het binnenlandse vervoer op de Elbe en de Moldau heeft 
men in 1964 vier Poolse duweenheden aangekocht. De omstandigheden 
zijn daar voor de duwvaart tamelijk gunstig: geringe stroomsnelheden 
en een voldoende breedte van de vaarweg. De aanwezige dubbelsluizen 
hebben relatief grote afmetingen (146 m lang en 11 m breed). Slechts 
beneden de Moldau-monding hebben de sluizen kleinere afmetingen 
(73 m lang en 11 m breed). I n 1965 heeft men een Tsjechisch prototype 
van een duweenheid op stapel gezet. De lengte van deze eenheid is 
voorlopig afgestemd op de nog aanwezige oude sluizen met een lengte 
van 73 meter. I n de toekomst is men voornemens ook duwvaart toe te 
passen in het grensoverschrijdende vervoer. De sterk wisselende water
standen op de — in de D.D.R. — slechts gereguleerde Elbe (26 to t 31 
dagen per jaar een waterpeil van 85 to t 90 cm) en de vele aldaar voor
komende krommingen in de vaarweg (stralen van slechts 300 to t 400 
m) ondervindt men thans nog als bezwaarlijk. 

Ten aanzien van de Donau-Scheepvaart bestaan eveneens duwvaart-
plannen. Deze ruime vaarweg is voor deze vorm van binnenvaart aan
trekkelijk. Bij de Eiserne Tor is bovendien de kanalisering in volle gang, 
zodat deze bottle-neck binnen afzienbare t i j d tot het verleden zal gaan 
behoren. De daarbij in aanbouw zijnde sluizen hebben zeer grote 
afmetingen: 260 to t 310 meter lang en 34 meter breed. 
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Ons beperkend tot de hier besproken landen kan worden gesteld, 
dat de Sovjet-Unie onbetwist de leiding heeft. Vervolgens moeten 
Oost-Duitsland en Polen worden genoemd, waar de overschakeling op 
de duwvaart zich in een hoog tempo aan het voltrekken is. I n 
Tsjecho-Slowakije, Hongarije en Bulgarije verkeert de duwvaart nog 
grotendeels in het studie-stadium. De regulering en de kanalisering van 
de Donau zal ongetwijfeld een stimulans betekenen voor de duwvaart 
in de laatstgenoemde drie landen. Volgens de aanbevelingen van de 
Donau-Commissie zullen de nieuw te bouwen sluizen zeer grote 
afmetingen krijgen, te rwi j l het sterk wisselende waterpeil van de Donau 
(een beweging van 5 to t 7 meter; gedurende laagwater is de maximale 
scheepsbreedte beperkt to t 12.50 meter) tot het verleden zal gaan 
behoren. In Bulgarije zal het minimale peil volgens de doelstellingen 
3.59 meter gaan bedragen, zodat zeer grote duweenheden in de vaart 
kunnen worden gebracht. 

Welke factoren zijn in de bovengenoemde landen van belang geweest 
bi j de invoering van de duwvaart? Als voornaamste punten kunnen 
worden genoemd: 

1. Besparing op de personeelskosten. 

2. Besparing op onderhoudskosten. 

3. Lagere afschrijvingskosten als gevolg van de — in vergelijking to t 
de sleep- en motorschepen — geringe investeringen per ton laad
vermogen. 

4. Grotere productiviteit dan bi j de conventionele vaart. 

5. Diverse nautische voordelen. 

A d 1. Besparing op de personeelskosten. Zoals in het begin van di t 
verslag werd vastgesteld, hebben de Sovjet-Unie, Polen en Oost-Duits
land to t na de Tweede Wereldoorlog veel sleepvaart gehad. Door de 
invoering van duwvaart werd de mogelijkheid geschapen de bemande 
sleepschepen als zodanig buiten gebruik te stellen. Daarvoor kwamen 
onbemande duwbakken in de plaats, hetgeen een grote besparing aan 
personeel heeft betekend. Met een modernisering op grote schaal van 
de sleepschepen had de personeelsbesparing zeker niet deze omvang 
kunnen krijgen. I n de D.D.R. waar de binnenvaart bovendien te 
kampen heeft met een grote personeelsschaarste, betekent de duwvaart 
ook in dat opzicht een ware redder in de nood. 
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Ad 2. Besparing op de onderhoudskosten. I n tegenstelling tot de sleep
schepen hebben duwbakken geen woningen en in vele gevallen geen 
stuurinrichtingen, hetgeen een belangrijke besparing oplevert aan de 
onderhoudskosten. 

Ad 3. Lagere afschrijvingskosten. I n verband met de eenvoudige 
constructie van de duwbakken kunnen de investeringsbedragen voor 
de duweenheden per ton laadvermogen lager zijn dan bi j sleep- of 
motorschepen. D i t voordeel weegt des te zwaarder naarmate men 
grotere eenheden kan formeren. I n de D.D.R. heeft men becijferd, dat 
de investeringen, benodigd voor een duweenheid bestaande u i t een 
duwboot en twee bakken circa 60 % van de noodzakelijke investe
ringen per ton laadvermogen voor een motorschip. Bi j een duwbak 
behoeft men per ton laadvermogen slechts 49 °/o van de noodzakelijke 
investeringen van een sleepschip op te brengen. 

Ad 4. Grotere productiviteit . Als gevolg van de mogelijkheid to t 
ontkoppelen van de duwboot kan in bepaalde gevallen de vervoers-
prestatie per pk motorvermogen opgevoerd worden. Een overeen
komstig effect wordt bereikt door de vergroting van de nautische 
eenheid. Opvoering van de productiviteit kan ook worden ver
wezenlijkt door motorschepen voor duwvaart geschikt te maken. Oost
duitse onderzoekingen hebben uitgewezen, dat de combinatie van een 
duwend motorschip en een voor de duwvaart ingericht sleepschip een 
grotere vervoersprestatie kan leveren dan bi j inzet van het motor- en 
het sleepschip afzonderlijk. I n di t verband is het eveneens van belang 
of het motorschip en het geduwde sleepschip c.q. duwbak gelijktijdig 
of achtereenvolgens worden geladen en gelost. I n de Sovjet-Unie heeft 
men hiernaar een onderzoek ingesteld op de Wolga-Kamsker water
wegen. Men heeft kunnen vaststellen, dat slechts in 33 °/o van de ge
vallen het motorschip en de duwbak gelijktijdig werden behandeld. I n 
alle overige gevallen geschiedde het laden en lossen gescheiden, hetgeen 
de l ig t i jd — in vergelijking to t de gelijktijdige behandeling — met 30 
to t 40 °/o deed toenemen. I n Polen zet men di t soort duweenheden dan 
ook b i j voorkeur in op relaties met afnemers, die de beschikking 
hebben over een grote overslagcapaciteit. Op deze wijze is een snelle 
behandeling gewaarborgd en b l i j f t de l ig t i jd to t het minimum beperkt, 

Een illustratie van de punten ad 1 to t 4 volgt aan de hand van enige 
Oostduitse cijfers. 
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Overzicht van de vloot van de V.E.B. Binnenschiffahrtrederei, eind 1965 

Sleep- Motor 
schepen*) schepen**) 

Duwvaart*) Geh. vloot 

Vloot (draagverm.) 
Vervoerd gew. 
Vervoersprestatie 
Jaarkosten 
Vrachtopbrengsten 

49.0 33.5 
39.5 38.5 
42.8 48.7 
45.4 46.3 
42.1 47.0 

17.5 
22.0 

8.5 
8.3 

10.9 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

Hoewel deze cijfers slechts onder veel voorbehoud mogen worden 
vergeleken — de inzet van de duweenheden, de sleep- en motorschepen 
vond op volkomen verschillende vervoersrelaties plaats — kunnen 
daaraan toch wel enige globale conclusies worden verbonden. 

Het aandeel van de duwvloot i n de totale binnenvloot bedroeg 
einde 1965 17.5 °/o. De daarbij behorende kosten maakten echter 
slechts 8.3 % ui t van de totale binnenvaartkosten! De verhouding 
vrachtopbrengst : jaarkosten was bij de duwvaart bovendien het gun
stigst. Het vervoerde gewicht en de vervoersprestatie was bi j de duw
vaart relatief laag. D i t word t veroorzaakt door het feit , dat de duw
vaart slechts op relatief korte afstanden plaats vindt , terwij l het aantal 
leegvaarten tamelijk hoog is. I n verband met de mogelijkheid to t ver
kor t ing van de omloopstijd heeft men er de voorkeur aan gegeven 
voorshands de duwvaart toe te passen op relaties met een ongunstige 
verhouding l ig t i jd : vaartijd. 

A d 5. Nautische voordelen. De duwvaart opent de weg tot grotere 
nautische eenheden. I n vele gevallen kan di t leiden to t een vergroting 
van de capaciteit van het bestaande waterwegennet. Speciaal ten op
zichte van de sleepvaart word t de vaart door sluizen bespoedigd: een 
sleep moet reeds geruime t i j d van tevoren vaart minderen, hetgeen op 
waterwegen met veel sluizen grote tijdverliezen en oponthouden kan 
veroorzaken. 

Zowel in de D.D.R. als i n Polen heeft men te kampen met het 
sluizenprobleem. I n het eerstgenoemde land hebben de sluizen boven
dien tamelijk kleine afmetingen, zodat de noodzaak to t ontkoppelen 

*) Kosten van voortbeweging zijn verrekend. 

**) Inclusief schepen met „Z-Antrieb". 
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van de duweenheid zich voordoet. Naar onze mening is het onder 
dergelijke omstandigheden uitermate twijfelachtig of nog gesproken 
kan worden van bepaalde nautische voordelen. Bovendien hebben de 
Oostduitse vaarwegen in sommige gevallen bochten met een dermate 
geringe straal, dat bi j nadering van grotere duweenheden tijdelijk een
richtingverkeer moet worden ingesteld. Ook in deze gevallen is er 
eerder sprake van nautische nadelen dan voordelen. 

Tegenover de to t nu toe genoemde voordelen kunnen echter even
eens enige nadelen worden gesteld: 

1. Extra personeel benodigd voor het laden en lossen van de on
bemande duwbakken. 

2. Bij uitval van de duwboot komt veel tonnage werkeloos te liggen. 

Indien aan het begin- en het eindpunt van een bepaald traject wordt 
overgegaan tot het ontkoppelen van de duwboot, blijven de duw
bakken aldaar onbemand achter. Speciale walploegen dienen dan zorg 
te dragen voor het laden en lossen, hetgeen de duwvaart weer een 
belasting kan betekenen. Wanneer de duwboot ten behoeve van revisie 
of averij t i jdelijk u i t de vaart moet worden genomen, komen de bi j de 
duwboot behorende bakken werkeloos te liggen, hetgeen ten koste van 
de productiviteit gaat. 

Beide bezwaren wegen echter aanzienlijk minder wanneer er sprake 
is van toepassing van duwvaart op grote schaal. Het wordt dan namelijk 
mogelijk het laad- en lospersoneel in te zetten bi j het behandelen van 
meerdere duweenheden, zodat belasting per ton vervoerd gewicht kan 
worden gereduceerd. Ook bestaat dan de mogelijkheid de bakken over 
verschillende duwboten te verdelen; het wordt aantrekkelijk een 
reserve van duwboten aan te houden, zodat revisies en averij van een 
duwboot geen tonnage meer behoeft stil te leggen. Vanzelfsprekend 
dient dan wel te zijn voldaan aan de voorwaarde van onderlinge 
uitwisselbaarheid, dat w i l zeggen uniforme afmetingen, gelijke koppel
systemen, etc. 

I n de Sovjet-Unie, Polen en de D.D.R. kan thans reeds gesproken 
worden van een toepassing van duwvaart op grote schaal. De explo-
terende rederijen hebben bovendien een tamelijk grote omvang. I n 
Oost-Duitsland berust de duwvaartexploitatie in handen van slechts 
één onderneming: de V.E.B. Deutsche Binnenschiffahrtrederei. (Aan
deel vervoersprestatie binnenvaart in 1964 ca. 78 °/o en dit aandeel 
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neemt nog steeds toe!) Zonder propaganda te willen maken voor grote 
staatsbedrijven in de binnenvaart moet toch worden erkend, dat op 
deze wijze de organisatie van walploegen en de dispatching van de 
duwboot sterk vereenvoudigd wordt . Er zijn echter meer wegen, die 
naar Rome l e i d e n . . . . 

Het is helaas niet mogelijk in het kader van di t verslag nader in 
te gaan op het duwvaar tmater iëel , dat de verschillende landen in de 
vaart hebben gebracht of voor de nabije toekomst hebben geprojec
teerd. Volstaan moge worden met de opmerking, dat weliswaar een 
nationale standaardisering van duwboten en -bakken wordt nage
streefd, doch dat internationaal van enige samenwerking bi j het ont
werpen van duwvaartuigen nog weinig valt te bespeuren. 

Enige andere onderwerpen, die op het symposium aan de orde 
werden gesteld, doch waarvan een uitvoerige behandeling hier eveneens 
achterwege moet blijven, zi jn: 

— De noodzaak tot het ontwerpen van speciale vaartuigen, zoals 
duwboten voor zeewaterstraten en duwboten voor zeer kleine 
vaarwateren en havens (z.g. ,,Bugsier"-boten). 

— De verschillende manoeuvreertechnieken bi j duwvaart en de daarbij 
behorende problematiek. 

— De verschillende koppelsystemen, zoals de in de Sovjet-Unie veel 
toegepaste automatische koppeling. 

— De constructiemethoden bi j de bouw van duwboten en -bakken. 

— De toepassing van duwvaart ten behoeve van het passagiersvervoer. 

Bi j het besluiten van di t verslag past een woord van dank aan de 
„ K a m m e r der Technik" voor de organisatie van di t symposium en w i j 
zijn ervan overtuigd, dat de doelstelling van de organisatoren, zoals 
deze door Dr . Push werd samengevat: „einen bescheiden Beitrag zu 
dem grossen Ziel beizusteuern, die Binnenschiffahrt immer effektiver 
und rentabler zu gestalten, damit dieser alteste Transportzweig auch i m 
Zeitalter der Zweiten technischen Revolution jung und Leistungsfahig 
bleibt" volledig is bereikt. 

Drs. E. C. H . N . Zeevenhooven. 
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A A N T E K E N I N G 

British Transport College. 

De gespecialiseerde opleidingen in vraagstukken op het gebied van ver
keer en vervoer beperken zich in Nederland op het universitaire niveau tot 
colleges in verkeers- en vervoerseconomie en in de verkeerskunde. Daarnaast 
kent op het middelbare niveau het Vervoerswetenschappelijk Instituut een 
schriftelijke cursus. 

In dit kader is het belangwekkend kennis te nemen van een Engels vor
mingsinstituut voor vooraanstaande functionarissen uit de vervoerswereld 
(in de meest uitgebreide zin). Dit instituut draagt de naam die boven dit 
artikel staart. 

Het werd opgericht in 1959 door de British Transport Commission. Deze 
commissie was toen verantwoordelijk voor een groot aantal vervoersonder
nemingen, een grote hotelorganisatie en voor een in de gehele wereld wer
kend reisbureau. Het College was nu bedoeld als een centrum voor studie 
op het gebied van de hogere bedrijfsleiding van deze organisaties. 

Als gevolg van de Transport Act 1962 verdween de Commissie, maar het 
College bleef als zelfstandige organisatie bestaan. Het wordt nu gesteund 
door de British Railways Board, de Transport Holding Company, de Lon
don Transport Board en de British Transport Docks Board. 

Het College stelt zich ten doel de leidende personen uit de vervoerswereld 
op het gebied van bedrijfsleiding in contact te brengen met de moderne 
methoden van bedrijfsbeheer. 

Centraal daarbij staan vraagstukken als de typische kenmerken van het 
vervoer en de betekenis daarvan voor het economisch leven, beheerstech-
nieken, bedrijfsorganisatie e.d. 

Het College tracht deze taak te verwezenlijken door op de meest uitge
breide schaal tot uitwisseling van kennis te komen, het bevordert de studie 
van de bedrijfskunde, het volgt nauwlettend de verbeteringen in de prak
t i jk van het bedrijfsbeheer en opleidingsmethoden en het met deze vraag
stukken verband houdend onderzoekingswerk. Om kort te gaan ,,it must 
help to bring forward men of promise". 

Om dit te bereiken worden jaarlijks een drietal cursussen georganiseerd; 
de deelnemers zijn gedurende de gehele cursus van 13 weken intern in het 
eigen gebouw van het College. 
Maximaal worden 32 deelnemers toegelaten, waarbij tegenwoordig ook één 
deelnemer van het continent. De deelenemers komen voort uit de kringen, 
die de sponsors vertegenwoordigen, doch daarnaast kunnen ook mensen 
uit het particuliere vervoer, de transportdiensten van het leger en uit het 
eigen vervoer worden toegelaten. 

Om toegelaten te worden moet men in zijn bedrijf reeds een leidende 
positie vervullen, terwijl verwacht moet kunnen worden dat de betrokkene 
tot een topfunctie zal kunnen opklimmen. 
Of in termen van het College nodig is: 
„to hold executive responsibility or an important departemental functional 
appointment." 

Als leeftijdsgrens wordt ± 40 jaar aangehouden. De vooropleiding is niet 
strak omschreven doch geëist wordt een training in gespecialiseerde dici-
pline (b.v. techniek, accountancy of vervoer). 
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Verzoeken om toelating worden gedaan door het voorstellende bedrijf of 
organisatie, terwijl met elke kandidaat oriënterende interviews plaatsvin
den (door de Principal en zijn staf). Daarbij wordt ernaar gestreefd dat de 
deelnemers aan een bepaalde cursus tezamen een zo groot mogelijke en 
liefst gespreide kennis en ervaring inbrengen. 

De cursus zelf is gebouwd op de volgende 3 basiselementen: 

1. de verhoudingen tussen de mensen die tezamen de onderneming moeten 
leiden. 

2. het economisch en financieel klimaat waarin de onderneming werkt. 
3. de beschikbare middelen (technisch) en de daarin optredende wijzigingen 

(in het bijzonder t.a.v. het vervoer). 

Tot de gedoceerde vakken behoren bedrijfsorganisatie, personeelsbeheer, 
verhouding tussen de bedrijven onderling, bedrijfsbeheer, economie, voort-
gangscontole, investeringen, produktiviteit, afzet, technische vernieuwing, 
vervoer in de toekomst, besliskunde (incl. computers). 

De colleges worden aangevuld met een bedrijfsspel, geleide discussie en 
excursies (w.o. een bezoek aan het continent). Aan training in spreken en 
op schrift stellen wordt grote aandacht gewijd. Bij dit alles b l i j f t slechts 
het doel „to give the manager an opportunity of looking afresh at the way 
he goes about his work and so help him to become more effective". 

De 32 deelnemers worden verdeeld in 4 „syndicates", elk zo veelzijdig 
mogelijk samengesteld. Van ti jd tot t i jd worden de groepen anders samen
gesteld. 

Voor ieder studieobject benoemt een syndicate een voorzitter en een 
secretaris. Iedere deelnemer moet ten minste eenmaal gedurende de cursus 
zo'n functie waarnemen. 

De resultaten waartoe een syndicate komt worden kritisch bekeken door 
de andere syndicates en door de staf en eventuele gasten. 

Het komt mij voor, dat het British Staff College een organisatie is die in 
onze steeds gecompliceerder wordende vervoerswereld bepaald in een be
hoefte voorziet. Het ware te overwegen of op dit gebied ook niet voor Ne
derland iets is te organiseren. Hier ligt zeker een taak voor het N.V.I. 

Prof. Dr. H. C. Kuiler. 
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E U R O - R U B R I E K 

I n een recente vergadering van de sub-werkgroep „Posterijen van de 
EEG-commissie moest worden geconcludeerd ,dat de hormonisatie van 
de tarieven voor de brieven t.e.m. 20 gram en voor de briefkaarten op 
basis van respectievelijk 18 en 13 goudcentimes voorlopig geen door
gang kan vinden. 

De veronderstelling l igt voor de hand, dat deze stagnatie voor een 
belangrijk gedeelte is toe te schrijven aan het fei t ,dat de desbetreffende 
tarieven in West-Duitsland en in Frankri jk reeds boven het genoemde 
niveau zi jn uitgestegen. 

He t l igt nu i n de bedoeling in de eerste plaats aandacht te gaan 
schenken aan de vraag welke invloed de posttarieven op de economie 
van elk der EEG-landen uitoefenen. Tevens zal worden onderzocht 
welke ro l de verschillen in tariefhoogte spelen. 
I n de tweede plaats zal een vergelijkende studie worden gemaakt van 
de postale service en vervoersvoorwaarden ,teneinde eventuele onge
lijkheden in de omstandigheden, waaronder het postbedrijf i n de 
afzonderlijke EEG-landen word t uitgeoefend, zoveel mogelijk weg te 
nemen. 
Op korte termijn mag van deze studies geen resultaten worden ver
wacht. 

De vorderingen, die de EEG maakt op gebieden als het gemeen
schappelijke landbouwbeleid en de douanetarieven — op 1 ju l i 1968 
treedt het gemeenschappelijke buitentarief i n werking en is het vrije 
verkeer van landbouw- en industrieprodukten verwezenlijkt —, staan 
eens te meer in schrille tegenstelling to t hetgeen verwezenlijkt is inzake 
het gemeenschappelijk vervoerbeleid. 

Diegenen, die het zgn. compromis van 22 jun i 1965 hebben be
schouwd als een startsein voor een resolute aanpak van de problemen, 
zijn bedrogen uitgekomen. I n oktober 1965 publiceerde de Europese 
Commissie haar interpretatie van het bereikte akkoord*.) Deze inter
pretatie, die in feite een gewijzigd voorstel betekende, veroorzaakte 
zeer uiteenlopende reacties op essentiële onderdelen. Verontwaardiging 
ontstond vooral in Nederlandse vervoerkringen, die meenden dat de 
kern van het akkoord — een vrijere prijsvorming — volkomen door de 

*) Zie hierover de Eurorubriek in dit Tijdschrift, no. 1, 1966, blz. 77. 
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Commissie was uitgehold. In het Parlement vertolkte Staatssecretaris 
Posthumus de heersende gevoelens van onbehagen. H i j stelde, dat de in 
art. 10 van de voorstellen geopende mogelijkheid om in gevallen 
waarvoor vrije prijsvorming in de vo rm van referentietarieven was 
voorzien, toch een maximum of een minimumtarief toe te passen, 
voor Nederland onaanvaardbaar was. 

I n Frankrijk, waar inmiddels Minister Jacquet, die aan het akkoord 
had meegewerkt, was opgevolgd door de vroegere Minister van Land
bouw E. Pisani, bleek men van zijn aanvankelijk welwillende houding 
te zijn teruggekomen. Hetzelfde artikel, dat in Nederland zo veel 
weerstanden opriep, werd in Frankri jk gunstig ontvangen, evenals in 
België en Luxemburg. 

Frankrijk weigerde ronduit al die bepalingen te aanvaarden, waarin 
de Europese Commissie enige invloed werd toegekend, zoals het 
beoordelen van bijzondere contracten en het toezichthouden op de 
vervoermarkt. 

De voorgestelde opening van de tariefmarge van 20 % werd alleen 
door België en Duitsland aanvaard. Nederland vroeg een opening van 
30 % , terwij l Frankri jk juist strictere grenzen (15 °/o) beoogde. 

He t Economisch en Sociaal Comi té , dat om advies gevraagd was, 
bleek eveneens de uiteenlopende opvattingen te weerspiegelen. Ten 
aanzien van de referentietarieven stelde het Comi té voor het systeem 
een experimenteel karakter te geven, aangezien dit soort tarieven nog 
niet eerder in toepassing is gebracht. 

De vraag dringt zich op, waarom er, gegeven de dringende vraag
stukken als de als-ob tarieven, de Rijnvaartcrisis en het spoorweg
probleem, zo weinig ministerieel overleg is geweest. Op 13 jun i 1966 
uitte de Vervoerscommissie van het Europese Parlement bij monde van 
de heer Kapteyn haar bezorgdheid over het uitbli jven van noemens
waardige vooruitgang in het beleid en zij drong erop aan, dat de Minis
ters nog vóór het zomerreces bijeen zouden komen. Inderdaad vond 
op 28 j u l i 1966 overleg plaats onder voorzitterschap van de heer Post
humus. De overladen agenda, waarop als punten niet alleen de ge
wijzigde voorstellen van de Europese Commissie, maar ook het R i j n 
vaartprobleem voorkwamen, kon al doen vermoeden dat een oplossing 
van de problemen niet tot de reële mogelijkheden behoorde. Doch dat 
over géén van de punten een definitieve beslissing kon worden genomen 
is wel zeer teleurstellend. 

I n de meest recente zi t t ing van de Raad op 19 en 20 oktober j . l . bleek 
opnieuw, dat alleen Nederland een voorstander is van soepelheid in het 
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prijssysteem; de overige lid-staten tenderen weer naar hun stringentere 
criteria. Daarmede is men weer teruggekeerd to t de toestand van vóór 
het compromis. 

Naar aanleiding van di t gerezen meningsverschil over het gehele 
probleem van de tarifering, is nu door de Raad een resolutie aan
genomen, waarin h i j overweegt „da t de u i t het akkoord van 22 jun i 
1965 voortvloeiende studies diepgaander en uitvoeriger moeten worden 
verricht" en waarin de Commissie tevens word t verzocht „ h e m op 
korte termijn maatregelen voor te stellen op het gebied van de capaci
teit van het vervoer over de weg en de binnenwateren alsmede inzake 
de toegang tot het beroep". 
He t Comi té van Permanente Vertegenwoordigers is bovendien belast 
met de bestudering van het voorstel van de Commissie betreffende de 
mededingingsregels ,de kwestie van de vrijwaringsmaatregelen, als
mede de mededeling van de Commissie inzake het IRU-plan en de 
regeling inzake de capaciteit van het vervoer over de binnenwateren. 
De bewoordingen van deze resolutie zijn illustratief voor de stand 
waarin het gemeenschappelijk vervoerbeleid thans verkeert. In het 
huidige stadium van de integratie zou men een dergelijke terminologie 
evenwel niet meer hebben verwacht. 

Een probleem van politieke aard verdient voorts nog de aandacht. 
I n januari 1966 — tijdens de bijeenkomst van de Raad van Ministers i n 
Luxemburg, die leidde to t doorbreking van de crisis waarin de EEG 
sinds 1 j u l i 1965 had verkeerd — werd besloten dat in de Raad van 
Ministers stemming bi j gekwalificeerde meerderheid zou worden inge
voerd. Op aandringen van Frankri jk werd evenwel tevens bepaald, dat 
wanneer voor een lid-Staat een „zeer gewichtig" belang op het spel 
staat, de discussie zal moeten worden voortgezet, to t algemene overeen
stemming is bereikt. Tegelijk werd daarbij geconstateerd, dat de part
ners het niet eens hadden kunnen worden over de te volgen handelwijze 
indien niettemin een meningsverschil b l i j f t bestaan. 

Het is nu de vraag in hoeverre Nederland van de betreffende be
paling gebruik zal kunnen maken en zijn partners ervan overtuigen, 
dat met de prijsvorming voor het vervoer een voor Nederland „zeer 
gewichtige" aangelegenheid in het geding is. 

Een nauwe aaneensluiting van uiteenlopende economische structuren 
als die van de EEG-partners zal steeds een „geven en nemen" moeten 
betekenen. Men kan zich echter moeilijk aan de indruk onttrekken, 
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dat inzake het gemeenschappelijk vervoerbeleid voor Nederland, de 
balans reeds sterk naar het geven is doorgeslagen. Een krachtig vast
houden aan het akkoord van 22 juni 1965 l i j k t dan ook geboden. 

drs. M . Mos 

In verband met vele copy wordt een verslag van de 7e cursus betreffende 
de Europese vervoersintegratie aan de Universiteit van Triëst (eind augus
tus — begin september 1966) in het volgende nummer opgenomen. 
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S T A T I S T I S C H E K A N T T E K E N I N G E N 

Verschenen is de „Statistiek van het Personenvervoer 1964" van het C.B.S. 
(Uitgeversmij. W. de Haan NV., Hilversum, 1966, 52 blz., ƒ 5,50). 

In deze statistiek, die jaarlijks een zeer uitgebreid overzicht geeft van de 
verschillende vormen van personenvervoer in Nederland (met uitzondering 
van het vervoer per eigen auto), is ditmaal apart aandacht besteed aan een 
aantal aspecten van de ontwikkeling van het personenvervoer in de periode 
1948—1964, alsmede aan de opbrengsten van het personenvervoer per bus 
in 1963 en 1964. Het eerste onderwerp zal hier kort samengevat worden ge
releveerd. 

Het personenvervoer in de periode 1948—'64 

Kwantificering van de vervoersprestatie van het openbare en particuliere 
vervoer geschiedt via de reizigerskilometers. Bij het openbaar vervoer zijn 
in de meeste gevallen gegevens hierover bekend, doch bij de particuliere 
vervoermiddelen zal de berekening hiervan een benaderend karakter moe
ten hebben. Zowel wat betreft de gemiddelde jaarkilometrage als wat be
treft de gemiddelde bezetting per vervoermiddel, heeft het C.B.S. in de loop 
der jaren de nodige berekeningen verricht en ervaringen verkregen. Bij de 
bromfiets en het motorrijwiel zijn de jaarkilometrages en de gemiddelde 
bezetting voor de gehele onderzochte periode als onveranderd gesteld, ter
w i j l voor de personenauto wel met een gelijkblijvende gemiddelde bezetting 
doch met een dalende gemiddelde jaarkilometrage is gewerkt. Tengevolge 
van een en ander houden de berekeningen van de vervoersprestaties enige 
onzekerheden in, waardoor — aldus het C.B.S. — de absolute cijfers geen 
al te grote betekenis mogen hebben. De tendenties waar het echter om gaat, 
kunnen wel als geheel betrouwbaar worden onderschreven. Het resultaat 
van de berekeningen kan als volgt worden samengevat: 

Tabel 1. 
Personenvervoer per vervoermiddel 1956 = 100) 

Particulier vervoer Openbaar vervoer 
Jaar Totaal 

tot. brom- motor- pers. tot. bus tram trein 
fiets twee- auto 

wieier 
1948 54 26 46 31 83 61 172 89 
1956 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1958 115 127 142 106 125 101 109 81 97 
1964 181 247 223 92 271 110 129 62 100 

Uit de vele cijfers die rondom deze tabel 1 zijn gegeven blijkt welk een 
geweldige groei het personenvervoer dn ons land heeft doorgemaakt gedu
rende de laatste 20 jaar. Per hoofd van de bevolking is de per jaar afge
legde afstand (excl. fiets!) van 2000 km in 1948 tot 5000 km in 1964 gestegen. 
De grote aanwas van het aantal particuliere vervoermiddelen is hieraan 
zeker niet vreemd. Het is echter duidelijk, dat met de toegenomen wel
vaart en de technische ontwikkeling de mobiliteit van de bevolking sterk 
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groeide. Naast een gedeeltelijke vervanging van het openbare vervoermiddel 
door het particuliere, is er daarnaast een volkomen nieuwe vervoersbehoefte 
ontstaan, waarvan openbaar- en particulier vervoer profiteerden. Daardoor 
groeide het particuliere vervoer niet alleen stormachtig, maar kon ook het 
openbaar vervoer dn zijn totaliteit nog een zekere groei doormaken. 

Wat de keuze openbaar of particulier vervoer betreft, noemt deze publi-
katie de volgende factoren: 

a. de flexibiliteit (is huis/huis-vervoer mogelijk?) 
b. het tijdstip (dienstregeling of niet) 
c. de reisduur (dncl. voor- en natransport) 
d. het comfort (zeer subjectief en in de t i jd wisselend) 
e. de kosten (niet te verwarren met de constante uitgaven). 

De betreffende keuze is dus in sterke mate een subjectieve aangelegenheid. 
In ieder geval valt bij het bestuderen van de cijfers in deze publikatie wel 
op, dat het totale personenvervoer sterk is toegenomen, dat het particuliere 
vervoer het sterkst is gegroeid (van 4,8 mrd. naar 45,6 mrd reizigerskm of 
van 25 °/o naar 71 °/o van het totaal) en het openbaar vervoer in geringe 
mate (van 14,3 naar 19 mrd. reizigerskm of van 75 % naar 29 % van het 
totaal). Van de totale groei van het personenvervoer in de betreffende jaren 
nemen het openbare- en particuliere vervoer resp. 10 % en 90 % voor hun 
rekening. 

De sterke groei van de personenauto komt ook in de volgende tabel naar 
voren: 

Tabel 2. 
Wijziging in °/o van het aantal reizigerskm. 

1948—1964 
bromfiets onmeetbaar 
motorrijwiel + 100 °/o 
personenauto + 780% 
bus + 110 %> 
tram — 63% 
trein — 13% 

Over de cijfers voor de fiets is weinig te zeggen; er bestaat een raming 
van de per fiets afgelegde reizigerskm. en van het aantal Nederlanders die 
een fiets bezitten. Uit een en ander blijkt, dat de fiets na de personenauto 
het omvangrijkste vervoer verzorgt. Het lokale openbare vervoer is in aan
tal reizigers sdnds 1957 ongeveer gelijk gebleven, hetgeen een relatieve ach
teruitgang ten opzichte van het particuliere vervoer betekent. Wel hebben 
zich binnen dit lokale openbare vervoer verschuivingen voorgedaan. Aller
eerst is er die van de tram naar de bus door vervanging van tram door bus 
en uitbreiding vrijwel alleen door bussen. Verder is er een tegengestelde 
ontwikkeling van het lokale vervoer in de 3 grote steden en in de rest van 
Nederland: in de 3 grote steden daalde sinds 1957 het aantal reizigers met 
70 % en in de rest van het land steeg het met 19 %. Ben ander tegengesteld 
verloop is te zien tussen Amsterdam en Rotterdam enerzijds (met een vrij 
constant openbaar vervoer) en Den Haag anderzijds (waar zowel absoluut 
als in aantal ritten per hoofd een flinke daling optreedt). 

Het interlokaal openbaar vervoer steeg sinds 1957 met ± 10 %, doch ook 
hier zijn onderlinge verschillen aan te wijzen: 
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Tabel 3. 
Wijziging in °/o in het aantal interlokale reizigers 

1957—1964 
Totaal + 10 »/» 
bus + 23 »/o 
trein + 1,5 °/o 
tram — 86 %>*) 

*) alleen Den Haag—Delft is nog over. 

Tevens is verschenen van het C.B.S. „Statistiek van de verkeersongevallen 
op de openbare weg 1964", (Uitgeversmij W. de Haan N.V., Hilversum 1966, 
46 blz., ƒ 4,50). 

In deze statistiek is speciaal aandacht besteed aan het seizoenpatroon van 
dodelijke verkeersongevallen, aan het dagpatroon en aan het uurpatroon 
daarvan. 

Het totale aantal verkeersongevallen vertoont vri j sterke seizoensschom
melingen: de afzonderlijke maanden fluctueren ten opzichte van het maand-
gemiddelde over het hele jaar (= 100) tussen 82 en 112. Het maandgemid-
delde van de dodelijke ongevallen wordt pas in de maand mei naar boven 
toe overschreden. De top wordt in jul i bereikt, waarin een daling intreedt 
met nog een lichte oktobertop. Pas in december wordt het maandgemiddel-
de naar beden overschreden, zodat de gehele periode mei—december boven 
het maangemiddelde ligt. De spreiding van de ongevallen buiten de be
bouwde kom is over de afzonderlijke maanden het grootst. Ook het seizoens
verloop verschilt voor de ongevallen buiten en binnen de bebouwde kom. 
Buiten de bebouwde kom houden de ongevallen duidelijk verband met de 
vakantiedrukte, en wel speciaal met het massale begin daarvan. In de be
bouwde kom valt het accent juist op de najaarstop. De verklaring hiervan 
ligt mogelijkerwijs in het feit, dat het spitsuurverkeer in deze maanden 
juist in het halfdonker plaats vind, aldus het C.B.S. De slechtere weers
omstandigheden mogen daar toch zeker bij genoemd worden. 

Bij het dagpatroon staat wat de dodelijke ongevallen betreft, de vrijdag 
aan de top, gevolgd door de zaterdag en de zondag. De dagverdeling is ook 
sterk ongelijk voor binnen en buiten de bebouwde kom. Dit blijkt vooral 
met betrekking tot de zondagen. Binnen de bebouwde kom is het aantal 
dodelijke ongevallen op zondagen het laagst en buiten de bebouwde kom 
het hoogst. Bij de uurperiodiciteit van de dodelijke verkeersongevallen is 
het beeld anders. Behalve in de ochtenduren geven de lijnen voor binnen 
en buiten de bebouwde kom een ongeveer gelijk gericht verloop te zien: ze 
hebben een duidelijk ééntoppig karakter tussen 17 en 18 uur. In de morgen
uren valt binnen de bebouwde kom na 8 uur een daling waar te nemen en 
een stijging na 10 uur. Buiten de bebouwing bl i j f t de uurfrequentie van 
8—9 uur vrijwel de gehele ochtend bestaan. Het totaalbeeld vertoont geen 
duidelijke ochtendtop, maar de namiddagtop is des te geprononceerder. De 
verkeersdrukte in de ochtendspits is wel iets geringer dan die in de avond-
spits, doch deze verschillen zijn kwantitatief niet van zodanige aard dat 
daaruit het sterk afwijkende ongevallenbeeld kan worden verklaard. Wel
licht is de laatste jaren de invloed van de arbeidsschaarste hierop zodanig 
geweest, dat men geen haast maakt op ti jd op het werk te zijn, maar wel 
om op ti jd weer thuis te komen. 

Drs. H. H. Horsting 
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BOEKBESPREKINGEN 

„Seewirtschaft, Beitrage zur ökonomischen Entwicklung in Seehafen und 
Seeschiffahrt"; Dr. L. L. V. Jolmes e.a.; Verlag Okis Hamburg, 1966, 
457 blz., DM 44.—. 

Dit boek is aangeboden aan Senator a.D. Ernst Plate, voorzitter van het 
Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe e.V. en van de Hamburger 
Hafen- und Lagerhaus A.G. in verband met diens 40-jarige werkzaamheid 
in het belang van de haven van Hamburg. Een viertal personen, onder 
leiding van Dr. Jolmes, heeft dit initiatief genomen en een 40-tal vooraan
staande Duitsers bereid gevonden een opstel te schrijven over onderwerpen 
die alle veel met de zeevaart, de zeehavens en het vervoer naar en van deze 
havens te maken hebben. De 40 „redactieleden" hebben op zeer bekwame 
wijze een duidelijke l i jn in deze opstellen gebracht, niet in het minst door 
een verdeling van de onderwerpen naar 4 hoofdthema's: 

1. de wijzigingen in de wereldhandel en hun gevolgen voor de zee
vaart en de havens; 

2. de wijzigingen in het technische vlak van de zeevaart en de 
havens; 

3. de wijzigingen in het economisch vlak van de zeehavens; 
4. de zeehavens in het economisch leven. 

Het is ondoenlijk en niet zinvol alle 40 opstellen hier te vermelden, laat 
staan er een eigen mening over te geven. In deze opstellen komt een hoe
veelheid informatie op de lezer af en wordt hij met een menigte vraag
stukken geconfronteerd, die nog aanzienlijk uitgaan boven hetgeen hij bij 
het ter hand nemen van een boek van 457 bladzijden toen reeds verwachtte. 
Niet aan te raden is dit gehele boek te lezen, doch wel zal een ieder die 
ook maar enigszins in de theorie of de praktijk van het vervoer is ge
ïnteresseerd met grote interesse een aantal opstellen doornemen. Nergens 
wordt erg diep op vraagstukken ingegaan, doch alleen reeds het noemen 
ervan en het aangeven van de onderlinge verbanden is nuttig en leerzaam. 
Om maar enige vraagstukken te noemen: de snelle groei van de tonnage 
van gespecialiseerde schepen, de nog steeds voortgaande vergroting van 
tankers en bulkcarriers, de havenaanleg in West Europa en de financiële 
en technische problemen die hiermee gepaard gaan, de tegenstellingen 
tussen traditionele en nieuwe scheepvaartnaties, de toenemende commer
cialisering van de zeevaart der Oostbloklanden onder gelijktijdig toenemen
de politieke invloed in de zeevaart, het nog steeds niet opgeloste probleem 
van de vlagdiscrimdnatie en van de „goedkope vlaggen", de toenemende 
concurrentie tussen de Europese zeehavens, de invloed van economische in
tegratiepogingen zoals E.E.G. en E.F.T.A. op de zeevaart en de havens, de 
investerings- en tariefpolitiek van het „inland transport", de rentabiliteit 
van zeehavens, etc. etc. Zowel de student in de vervoerseconomie als diens 
hoogleraar, de zeeverlader en de reder, de expediteur en andere bemidde
laars in het vervoer, de studie-afdelingen van vervoersbedrijven en mi
nisteries en vele anderen zullen in dit boek uitspraken vinden die hen aan 
het denken zetten. 

Twee voorbeelden mogen dit illustreren. De meer theoretisch geïnteres
seerde zal zeker geboeid worden door de uitspraken van Dr. Kühne op het 
terrein van de private- en de maatschappelijke rentabiliteit van investerin
gen in havens. Hij werpt o.a. de vraag op of: „die Hafenausbauten in eini-
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gen Nordseehafen eine Wirtschaftlichkeitsrechnung oder edn Rentabilitats-
grundsatz standhalten würden". Prof. W. Hamm behandelt daarentegen een 
wat praktischer onderwerp nl. de invloed van de tariefpolitiek van het „in-
land transport" op de havens. Hij zegt o.a.: „Frachtkalkulationen zeigen dass 
auch im Verkehr von Köln nach Antwerpen die Eisenbahntarife ganz we-
sentlich über den Binnenschiffahrtsfrachten liegen; die Rheinschiffahrts-
frachten liegen in aller Regel weit unterhalb der Eisenbahntarife". Voor 
lieden die zich met de problematiek rond de „Als-ob"-tarieven bezighouden, 
zijn dit direct hanteerbare uitspraken. 

Het is verheugend dat wederom een bijdrage is geleverd aan de lang
zaam groeiende stroom litteratuur op het gebied van de haveneconomie, ze
ker in een ti jd waarin het beleid ten aanzien van de zeehavens zo in de 
belangstelling staat als in ons land thans het geval is rondom de verschij
ning van de „Zeehavennota" van de Nederlandse regering. 

Drs. H. H. Horsting 

ïndividualverkehr — Ooffeatlicher Nahverkehr im Rahmen des General-
verkehrsplans. Band X I I der Arbeits-und Forschungsgemeinschaft für 
Strassenverkehr und Verkehrssicherheit, Köln. Kirschbaum verlag, Bad 
Godesberg, Juli 1965; 130 pag. 

Dit boekje bevat 6 voordrachten die eind 1964 werden gehouden op 
studiedagen voor bovenvermelde Gemeinschaft. Hat zijn lezenswaardige, 
op de praktijk gerichte en door de vele grafieken, schema's van verkeers-
netten en van stedebouwkundige ontwikkelingen, aantrekkelijk gepresen
teerde inleidingen. 

In het voorwoord van Prof. Dr. Willeke treft de uitspraak, dat de hier 
besproken verkeersproblemen onoplosbaar zijn, als de nagestreefde oplos
singen niet als een werkelijke gemeenschapstaak door een ieder worden 
begrepen en aanvaard. De oplossingen moeten behalve voor, ook door de 
mensen worden gevonden. Het is onjuist ervan uit te gaan, dat de verkeers-
lawine als een onpersoonlijk noodlot over ons heen komt; de verkeers-
lawine zijn wij zelf. Men wordt haar niet de baas met een misplaatst pessi
misme, dat ontmoedigt en de fantasie in de „hoek der zuchten" dringt. Durf 
en op de toekomst gerichte fantasie zijn even hard nodig als grond, geld 
en werkkracht. 

De inleiding van Dr. Ley: „Der Beitrag der Raumordnung zur Lösung des 
Nahverkehrsproblems" laat zien hoe men in Duitsland de verkeersvraag-
stukken feitelijk benadert voor wat hun vele planologische aspecten betreft. 
Het werk in Nordrhein-Westfalen wordt daarbij als voorbeeld gekozen. Men 
onderscheidt daar 3 zones: Ballungskerne (meer dan 2000 inwoners/km2 op 
een samenhangende oppervlakte van tenminste 50 km 2 ; vergelijk bv. de 
gemeenten Amsterdam en Rotterdam met resp. 5600 en 4800 inwoners/km2 

op 150 km 2 en Utrecht met 5000 inwoners/km2 op 50 km2), Ballungsrand-
zonen (1000 a 2000 inwoners/km2) en landelijke zones. 

Prof Kühn komt tot de conclusie, dat het Buchanan-rapport ook voor 
Duitse steden zijn betekenis heeft. 

Prof. Dr. Ing. Wehmer geeft in zijn „Koördinierung der Planungen des 
individuellen und öffentlichen Nahverkehrs in Stadten" verschillende schet
sen van stedebouwkundige ontwerpen uit het oogpunt van tracering van 
verkeerswegen. Bij hem komt ter sprake, dat b.v. in Stockholm welbewust 
een bepaalde verhouding tussen particulier en openbaar vervoer wordt na
gestreefd, in 1980 neerkomend in de spits op resp. 25 % en 57 % en als 
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daggemiddelde op resp. 43 °/o en 57 %>, waarbij men de beschikbare parkeer
gelegenheid als regulator zou willen gebruiken. Deze inleider onderstreept 
de noodzaak van het als een samenhangend geheel ontwerpen van netten 
voor particulier en netten voor openbaar vervoer. Coördinatie van investe
ringen in economische zin bl i j f t buiten beschouwing, evenals de mogelijk
heid van werkelijke integratie der verkeersnetten bij gebruik en bouw der 
infrastructuur (railtracé op middenberm, gemeenschappelijk gebruik en 
gecombineerde bouw van weg- en spoorwegtunnels e.d.). 

Dipl. Ing. Thieme heeft met „Lösungsmöglichkeiten und Grenze der 
öffentlichen Verkehrsbetriebe aus praktischer Sicht" geen duidelijke titel 
gegeven aan zijn niet oninteressante belichting van de beperkte financiële 
mogelijkheden der openbare vervoersbedrijven. Hij wijst op de noodzaak 
het zelfbedieningselement ook in het openbare vervoer te vergroten (kaart
verkoop en -controle), op de rationalisatie die heeft plaats gehad maar nu, 
voor wat de bedrijven zelf betreft, zijn grenzen heeft bereikt en voorts op de 
behoefte aan samenwerking tussen de vervoersbedrijven om kwaliteitsver
beteringen te bereiken. Nodig is naar zijn mening vooral een nieuw den
ken op het gebied van de verkeersordening en het tot stand brengen van 
grote verkeerswer.ken in de stedelijke agglomeraties met inachtneming van 
de belangen van het openbare vervoer. Daarvoor zijn nieuwe economische 
financierdingsconcepties nodig, zodat het woord thans is aan de gemeenten, 
de Lander en de Bond. 

Voorafgaande aan de beantwoording van zijn vraag „Welchen Beitrag 
kann die Bundesbahn unter besonderer Berücksichtigung der Zusamment-
arbeit mit den öffentlichen Verkehrsbetrieben zur Lösung des Nahverkehrs-
problem leisten?" toont Dipl. Ing. Egetemaier aan, dat de DB nu al een groot 
aandeel heeft in het Personennahverkehr. 

Van het totaal aantal reizigers valt driekwart in de categorie tot 30 km; 
reizen tot 50 km omvatten bijna 90 %> van het totaal. (43 °/o van de afgelegde 
reizigerskilometers). Verschillende andere cijfers geeft de schrijver, waar
onder ook met betrekking tot de karakteristieken van materieeltypen (aan-
zetsnelheden en rijsnelheden), met betrekking tot aantallen stations en hun 
onderlinge afstanden in de verschillende Duitse agglomeraties. Het valt op, 
dat in een agglomeratie als München de DB niet minder dan 400 km spoor in 
gebruik heeft voor voorstadsverkeer (% tevens voor lange afstandsverkeer), 
waaraan 128 halten met een gemiddelde halte-afstand van 3 km. Voor 
Stuttgart, Frankfort, Hamburg, Ruhrgebied en Düsseldorf worden soort
gelijke gegevens verschaft met situatiekaartjes. Schrijver ziet vele moge
lijkheden voor uitbreiding van de spoorwegactiviteit op dit gebied, maar 
geen mogelijkheid voor bedrijfseconomisch sluitende rekeningen. Dat kan 
alleen als tenminste de kosten van de infrastructuur door de overheid 
worden gedragen. Als een andere belangrijke eis noemt hij de nauwst mo
gelijke samenwerking tussen de openbare vervoersbedrijven. De in 1962 tot 
stand gekomen (bescheiden) raam-overeenkomst tussen de „Deutsche 
Stadtedag", het „Verband Oeffentlicher Verkehrsbetriebe" en de DB heeft, 
zo wordt vermeld, reeds goede vruchten afgeworpen. 

De mening van Dr. Beine in „Aufgabe und neue Wege für den öffentlichen 
Nahverkehr" dat dit verkeer het „Grundverkehr" zou zijn, waartegenover 
het individuele verkeer, in ieder geval als totaliteit, een aanvullende taak 
zou hebben, is geen stelling waarvoor men veel bijval kan verwachten. 
Schrijver erkent echter, dat het openbare vervoer aanmerkelijk aantrek
kelijker moge worden dan het nu is om de belangrijke toekomstfuncties 
te kunnen vervullen die men dit vervoer toedenkt. Hij gaat na welke on-
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derdelen zich voor verbetering lenen. Ook hier komen weer de infrastruc-
tuurkosten ter sprake, waarvoor een gemeenschappelijk financieringspro
gramma wordt bepleit, op te stellen door de centrale, regionale en locale 
overheden. 

De Duitse aanpak van de verkeersproblemen, waarvoor men dit boekje 
een inleiding kan noemen, dwingt in veel opzichten bewondering af. Onder 
die opzichten rekene men niet in de laatste plaats de durf en de fantasie 
waarmee men daar naar oplossingen voor de verkeersvraagstukken der 
grote stadsgebieden zoekt. 

Dr. J. B. van der Kamp 

Dr. Klaus-Jürgen Juhnke: Die Bedeutung und Gestaltung der Eisenbahnen 
für den Personenverkehr in Ballungsraumen; Band 14 van Verkehrs-
wissenschaftliche Forschungen des Instituts fü r Industrie- und Verkehrs
politik der Universitat Bonn; Duncker und Humblot, Berlin 1966; 284 pag, 
DM 44,—. 

Het doel dat deze auteur zich met zijn boek gesteld heeft, rechtvaardigt 
een behoorlijke omvang en een hoge prijs. Dat doel is namelijk, vast te 
stellen welke taak de spoorwegen kan worden toebedeeld in het personen
vervoer in stedelijke agglomeraties, welke wegen de spoorweg daarbij kan 
volgen en hoe de vervoersvoorziening kan worden geregeld om een zo gun
stig mogelijk maatschappelijk effect te krijgen, daarbij lettend op de moge^ 
lijkheden van samenwerking met de andere verkeerstechnieken en een en 
ander bezien los van de juridische en politieke kaders van de bestaande 
vervoersvoorziening. De lezer ziet dit doel niet wezenlijk dichterbij ge
bracht zoals wel gebeurde met b.v. de inleidingen over het na-verwante 
onderwerp, die in dit nummer worden besproken. De grotere omvang blijkt 
hier geen grotere diepgang te betekenen. De werkwijze van de auteur is 
meer die van opeenstapeling van uitspraken, feiten en beschouwingen, vri j 
willekeurig aangevuld met een eigen zienswijze, maar zonder scherpe pro
bleemstellingen, analyses en een systematisch concluderen. 
Men treft reeds op pag. 35 de uitspraak aan, dat „das Schienenfahrzeug das 
für grosse Transportleistungen weitaus zweckmassigste, sicherste, billigste 
und leistungsfahigste aller alten und neuen Verkehrsmittel darstellt". Men 
vindt bij de vermelding van de maatschappelijk-economische voordelen 
van het openbaar vervoer als mening vermeld, dat lage tarieven voor 
schoolkinderen en beroepsforensen een maatschappelijk-economisch voor
deel van het openbare tegenover het particuliere vervoer betekent. Men 
leest, dat tussen de DB en het Land Nordhein-Westfalen in augustus 1965 
een Rahmenabkommen werd gesloten voor de uitbreiding van het bestaande 
net met sporen speciaal voor het korte afstandsvervoer, maar over de in
houd van dit raamverdrag komt men niets te weten. Ook het Hamburgse 
Verkehrsverbund wordt als zodanig niet behandeld. Merkwaardig opper
vlakkig wordt ook het vraagstuk van de ligging van stations benaderd. In 
plaats van uitkomsten van eigen of althans van nieuw wetenschappelijk 
onderzoek te vermelden wordt volstaan met meningen van anderen, vaak 
van oudere datum. 
Men leest op pag. 113: „Einen Anhaltspunkt fü r den Abstand der einzelnen 
im Eisenbahnnahverkeehr bedienten Stationen gibt das von L i l l aufgestellte 
„Reisegesetz". Nach diesem Gesetz nimmt der Verkehr vom Zentrum einer 
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Stadt zu den Aussenbezirken ab. Der Bahnhofsabstand im Eisenbahnverkehr 
muss also nach dem gleichen Gesetz von den Innenbezirken einer Stadt zu 
den Aussenbezirken her zunehmen". 
L i l l publiceerde in 1891! Een ander voorbeeld van deze werkwijze is een 
tweetal tabellen, betrekking hebbend op het aantal inzittenden in verschil
lende vervoermiddelen en op het oponthoud van het wegverkeer bij over
wegen, waarbij uitsluitend de cijfers van een onderzoek van 1954 worden 
opgenomen. 
De redelijke kans, dat men in dit resultaat van naarstige verzamel- en 
sorteerarbeid wel een aantal concrete gegevens en uitspraken van beschou
welijke aard tegenkomt die het kennisnemen waard zijn, wordt bewaarheid. 
Zo vermeldt het boek, dat West-Düitsland thans 9 Ballungsgebiete kent, 
namelijk Hamburg (stad en omliggende gemeenten 2,3 miljoen inwoners), 
Bremen (0,8 miljoen), Hannover (1 miljoen), Rhein-Ruhr (10,4 miljoen), 
Rhein-Main (2,5 miljoen), Rhein-Neckar (1,4 miljoen), Stuttgart (1,8 miljoen), 
München (1,4 miljoen) en Nürnberg (1 miljoen). 

Een goede indeling van additioneel voorstads-spoorvervoer uit het oog
punt van kosten is de volgende opstelling: 

— additioneel vervoer veroorzaakt geen nieuwe variabele of vaste kosten 
van betekenis; 

— additioneel vervoer veroorzaakt de variabele kosten stijgen; 
— additioneel vervoer veroorzaakt meer variabele kosten en eist aanpas

sing van vaste installaties; 
— additioneel vervoer eist uitbreiding van vaste installaties (sporen uit

sluitend voor voorstads vervoer). 

Het boek als geheel lost echter de beloften van zijn titel in. Een litera
tuurlijst van 495 overwegend Duitse titels, niet ingedeeld naar onderwerp 
of hoofdstuk, maakt doelmatig gebruik onmogelijk. 

Dr. J. B. van der Kamp 

B O E K A A N K O N D I G I N G E N 

N.V. Maatschappij voor Projectontwikkeling „Empeo"; „Het verkeer in 
Enschede", 1963—1980; Utrecht, 1966, 55 blz. 

De ondertitel van deze verkeersstudie geeft duidelijk aan waarover zij 
handelt: „toekomstige verkeersintensiteiten op het stedelijk wegennet". Na
gegaan is wat de gevolgen zullen zijn van het groeiende verkeer voor elk 
van de straten in het Enschedese verdeelnet. De resultaten van deze studie 
zijn weergegeven in de vorm van een verkeersprognose voor de toekomstige 
stad Enschede, waarin o.a. ook de invloed van de ontwikkeling van de 
andere Twentse steden is verdisconteerd. Hiermee is de basis gegeven voor 
een op te stellen verkeersplan. 

H. H. 

Verlag Schiffahrt und Weltverkehr A.G.; „25 Jahre basellandschaftliche 
Reinhafen Birsfelden und An"; 25 Jahre Schweizer Flagge zur See", Basel 
1966, 49 blz. resp. 32 blz. 

De Zwitserse scheepvaart viert dit jaar twee jubilea tegelijk: het is 25 jaar 
geleden dat de Rijnhavens Birsfelden en An 7 km stroomopwaarts van 

434 



Basel werden geopend en het is eveneens voor 25 jaar dat de Zwitserse 
zeescheepvaart begon. Het zustertijdschrift „Strom und See" heeft ter gele
genheid hiervan twee bijzondere nummers uitgegeven waarin veel gegevens 
uit het verleden, en vooral uit dat historische jaar 1941, zijn weergegeven. 

H. H. 

Kon. Ned. Reedersvereeniging, Jaarverslag 1965, Den Haag; 1966, 124 blz. 
Zoals ieder jaar geeft ook het verslag 1965 van de K.N.R.V. weer een keur 

aan gegevens over de Nederlandse en de wereldkoopvaardijvloot met een 
duidelijk overzicht van wat zich technisch en economisch in deze bedrijfs
tak dn 1965 heeft afgespeeld. Vooral ook als naslagwerk is dit verslag zeer 
waardevol. 

H. H. 

P. A. J. Stadhouders e.a. „De Gids van België en Noord-Frankrijk voor de 
Binnenvaart", 2e druk; Uitgeversmij. Born N..V, Assen, 1966, 363 blz. krtn, 
tbln. ƒ 17,50. 

Reeds de 2e druk van de „Gids voor de Vaarwegen in België en Noord-
Frankrijk" door T. P. Keyzer was een voor velen onmisbaar naslagwerk. 
Sedert de verschijning daarvan in 1950 is er echter veel veranderd en 
bovendien worden er nu nog hogere eisen gesteld aan gidsen en boeken 
over de binnenvaart. In navolging van de Gids voor Nederland voor de 
Binnenvaart is voor deze gids ook een geheel nieuwe opzet gemaakt. Naast 
hydrometrische gegevens zijn zeer uitvoerige en overzichtelijke vaarweg
beschrijvingen opgenomen. Daarna volgen de reglementen die via tref
woorden toegankelijk zijn gemaakt. Na een hoofdstuk over economische 
aspecten worden de sociale voorzieningen beschreven. Een overzichts
tekening en een alfabetische register completeren dit uiterst nuttige hand
boek. 

H. H. 

Conférence Européeime des Ministres des Transport, „Douzième rapport 
annuel", 1966, Paris, 96 blz. 
Ook in haar jaarverslag over 1965 geeft de CEMT weer niet alleen een 
overzicht van haar eigen werkzaamheden, maar ook over de vervoerpoli-
tieke ontwikkelingen in de OESO-landen. Per vervoertak worden de be
langrijkste elementen uit 1965 gereleveerd. Een en ander is aangevuld met 
waardevol statistisch materiaal. 

H. H. 
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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 

STUDENTENCOLLOQUIUM 1966 OVER DE TOEKOMSTIGE 
ONTWIKKELING VAN DE LUCHTVAART 

Het Instituut organiseert met medewerking van de betrokken hoogleraren 
reeds een aantal jaren colloquia voor studenten in de verkeers- en vervoers-
wetenschappen. Met welwillende medewerking van de N.V. Koninklijke 
Luchtvaart Maatschappij is dit jaar wederom een studentencolloquium ge
houden met als onderwerp de toekomstige ontwikkeling van de luchtvaart. 

Aan dit colloquium is deelgenomen door een vi j f ta l studenten aan de 
Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit te Amsterdam, de Tech
nische Hogeschool te Delft, de Nederlandse Economische Hogeschool te 
Rotterdam en de Katholieke Hogeschool te Tilburg. 

Tijdens een aantal lezingen is het onderwerp van het oolloquium van 
verschillende zijden belicht. De K L M heeft voordrachten verzorgd over de 
technische ontwikkeling van de luchtvaart, over de juridische en politieke 
aspecten en over de economische ontwikkeling. De Directeur van de N.V. 
Luchthaven Schiphol heeft de uitbreiding van de Luchthaven voor de stu
denten besproken en tijdens een bezoek aan de N.V. Koninklijke Vliegtui-
genfabriek „Fokker" zijn in een lezing de ontwikkelingstendensen in de 
luchtvaart vanuit het gezichtspunt van de vliegtuigconstructeur behandeld. 
Bij de N.V. Fokker is tevens onder deskundige leiding het bedrijf bezichtigd. 

Zoals gebruikelijk is bij deze colloquia, zijn de studenten ook actief bij 
het onderwerp betrokken. Er zijn interuniversitaire studiegroepen gevormd 
voor de volgende thema's: 

— de economische aspecten van de toekomstige luchtvaartontwikkeling en 
met name van de supersone luchtvaart op de Noordatlantische route; 

— de ontwikkeling van de luchtvaart in het binnenlands vervoer, in het 
bijzonder in Nederland en in het intra-Europees vervoer; 

— de juridische en politieke aspecten van de luchtvaartontwikkeling; 
— de ontwikkeling van het verzekeringswezen in de luchtvaart; 
— de technische ontwikkeling van de luchtvaart en de veiligheid. 

De studenten hebben elk een thema gekozen en hierover een werkstuk of 
scriptie geschreven. Deze zijn in de studiegroepen onderling vergeleken en 
besproken. De resultaten waartoe dit heeft geleid zijn in een slotbijeenkomst 
van het colloquium aan alle deelnemers gepresenteerd. Enkele functionaris
sen van de K.L.M. zijn hierbij aanwezig geweest, zodat de naar voren ge
brachte meningen voortdurend konden worden getoetst aan het standpunt 
van deskundigen. 

Naar het oordeel van het Instituut biedt het werk van de studenten een 
aantal interessante aspecten. Derhalve is besloten spoedig een verslag van 
dit colloquium uit te brengen. 

436 



BELANGRIJKSTE AANWINSTEN VAN DE BIBLIOTHEEK 
(van 1 augustus 1966 tot 1 november 1966) 

ALGEMEEN 

M u l l e r , J . C . Recherche d'une méthode rationnelle de détermination des 
prix sur la base des coüts; préf. de L. A r m a n d . Paris, 1966. X I I I , 469 blz., 
grafn. 
T e c h n i q u e s of economie forecasting; an account of the methods of shortterm 
economie forecasting used by the government of Canada, France, The Ne
therlands, Sweden, The United Kingdom and The United States; with an 
introd. by C. W. McMahon. Paris, 1965. 173 blz., grafn., tabn. 
H o o v e r , E . M . The location of economic activity New York, 1948. XV, 310 
blz., afbn., grafn., tabn. 
K l a a s s e n , L . H . Aménagement économique et social du territoire: directives 
pour les programmes. Paris, 1965. 123 blz., grafn., tabn. 
Freeman, C. and A . Y o u n g . The research and development effort in Western 
Europe, North America and the Soviet Union; an experimental international 
comparison of research expenditures and manpower in 1892. Paris, 1965. 152 
blz., graf., tabn. 
N e d e r l a n d s c h e maatschappij voor nijverheid en handel. Handel met het 
buitenland; bron van welvaart; inleidingen gehouden ter gelegenheid van 
het 50-jarig bestaan van de Vereniging Koninklijke Nederlandse jaarbeurs; 
Utrecht, maart 1966. Haarlem, 1966. 48 blz. 
L u c a s , P . Overzicht van de bemoeiingen van het gemeentebestuur van Rot
terdam met de totstandkoming van de havens en industrieterreinen in het 
gebied van de Botlek; 1945 — november 1957; dl. 1. V, 126 blz., afbn. 
B e n e l u x ; vergelijkende studie van de overheidsuitgaven en -ontvangsten 
der Benelux-landen; 1961 - 1965. Brussel, 1965. 2 dln., tabn. 
Bulloefc, P. Merit employment; nondiscrimination in industry. Los Angeles, 
1960. V I I I , 101 blz., afbn. 
V e r b u r g , M. C. Nederland in de Europese ruimte. Amsterdam, 1966. 303 blz., 
krtn., tabn. 
A s o c i a l accounting matrix for 1960; publ. by R . S t o n e a.o.; for the Univer
sity of Cambridge; Department of applied economics; lste ed., repr. 1966. 
V I , 95 blz., tabn. lste ed. 1962. 
C e n t r a a l planbureau. De Nederlandse economie in 1970; een voorwaardelijke 
prognose van de ontwikkelingsmogelijkheden voor de Nederlandse economie 
op middellange termijn. 's-Gravenhage, 1966. X, 292 blz., grafn., tabn. 
M i l j o e n e n n o t a 1 9 6 7 . 's-Gravenhage, 1966. 125 blz., graf., tabn. 
E c o n o m i s c h e raad voor Oost-Vlaanderen. De ontwikkeling van de linker 
Scheldeoever in Oost-Vlaanderen. 1966. 105 blz. 
S u r v e y s of economie theory; prepared for the American economic associa
tion and the Royal economic society; vol. 1; Money, interest and welfare. 
London, 1965, X I , 222 blz., grafn. 
A n d r i e s s e n , J . E . De ontwikkeling van de moderne prijstheorie; 3e dr., herz. 
door A . H e e r t j e . Leiden, 1965. X I I , 287 blz., grafn. 
K u i n , P . Goals for management in the next ten years; address to the 14th 
International management congress of the Comité international de l'organi-
sation scientifique; Rotterdam, september 1966. Rotterdam, Unilever N.V., 
1966, 24 blz. 
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K a m e r van koophandel en fabrieken voor Maastricht en omstreken. Verslag 
over 1965. Maastricht, 1966. 83 blz., tabn. 
K a m e r van koophandel en fabrieken voor Rotterdam. Jaarverslag 1965. 
Rotterdam, 1966. X, 314, 33 blz., afbn., grafn., tabn. 
Economiscfi-technologisch instituut voor Utrecht. Verslag over het jaar 
1965. Utrecht, 1966. 48 blz., afbn., tabn. 
N o o r d e l i j k e economisch-technologische organisatie N.E.T.O. Verslag over 
het jaar 1966. Groningen, 1966. 40 blz., graf., tabn. 
R i j k s planologische dienst. Jaarverslag 1965. 's-Gravenhage, 1966. 229 blz., 
afbn., grafn., tabn. 
Economisch-technologisch instituut voor Gelderland. Verslag over het jaar 
1965. Arnhem, 1966. 54 blz., tabn. 
K a m e r van koophandel en fabrieken voor Dordrecht en omstreken. Jaar
verslag 1965. Dordrecht, 1966. 119 blz., afbn., tabn. 
N e d e r l a n d s instituut voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Jaar
verslag 1965. 's-Gravenhage, 1966, 14 blz. 
K a m e r van koophandel en fabrieken voor 's-Gravenhage. Jaarverslag 1965. 
's-Gravenhage, 1966. 483 blz., afbn., tabn. 
K a m e r van koophandel en fabrieken voor de Mijnstreek. Verslag over 1965. 
Heerlen, 1966. 100 blz., tabn. 
P r o v i n c i a l e planologische dienst van Noord-Holland. Jaarverslag 1965. 
Haarlem, 1966. IV, 50 blz., krtn. 
K a m e r van koophandel en fabrieken voor Groningen en voor de Veen
koloniën en Oostelijk Groningen. Jaarverslag 1965. Groningen, 1966. 187 blz., 
tabn. 

VERKEER ALGEMEEN 

M e e k , J . P . The role of economie studies in urban transportation planning. 
"Washington, 1965. I I I , 67 blz., graf., tab. 
E u r o p a i s c h e Wirtschaftsgemeinschaft. Möglichkeiten der Tarifpolitik im 
Verkehr. Brüssel, 1965. 204 blz. 
M a r k t m a c h t und marktbeherrschende Verhaltensweisen im Verkehr. Göt-
tingen, 1966. 115 bl., tabn. 
L a n s i n g , J . B . Transportation and economie policy. New York, 1966. X V I I , 
409 blz., grafn., tabn. 
M e y e r . J . R . , J. F. Kain and M. Wohl. The urban transportation problem. 
Cambridge, Massachussetts, 1965. XX, 427 blz., grafn., tabn. 
S t a d t v e r k e h r ; Pulsschlag der Wirtschaft; Ergebnisse einer Untersuchung 
des Deutschen Industrie- und Handelstages. Bonn, 1963. 101 blz. 
E u r o p e a n conference of ministers of transport. Council of ministers; reso
lutions; nr. 15. Paris, 1965. 185 blz., grafn., tabn. 
O p l a d e n , L . und R. Sack. Verkehrswezen (Spezielle Wirtschaftspolitik IV). 
Stuttgart/Düsseldorf, 1965. 179 blz., tabn. 
B e i t r d g e zur supranationalen und nationalen Verkehrspolitik; von H . 
J ü r g e n s e n , K . S a m t l e b e n , W . H e n n i g , u. A. Darmstadt. 68 blz. 
C e n t r a a l bureau voor de statistiek. Het goederenvervoer tussen de E.E.G.-
landen in 1957 en 1963; omvang en beperkingen. Hilversum, 1966. 44 blz., 
grafn., tabn. 
D a s B o n n e r Expertengesprach über den Sachverstandigenbericht über eine 
Untersuchung van Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhaltnisse 
der Gemeinden. 1966. 67 blz. 
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S h a r p , C . The problem of transport. Oxford, 1955. 202 blz., grafn., tabn. 
S a n d h d g e r , H . Referenztarife; ein Beitrag zur europaischen Verkehrs-
ordnung? Göttingen, 1966. 28 blz. 
R a i l w a y system and management association. Costs and decision making in 
transportation. Chicago, 1965. IV, 106 blz., afbn., grafn. 
I n t e r s t a t e commerce commission. 79th. anual report; fiscal year ended 
June 30, 1965. Washington, 1965. X I , 191 blz., grafn., tabn. 
C o m m i s s i e vervoersvergunningen. Verslag van de werkzaamheden in 1965 -
eerste halfjaar 1966. 's-Gravenhage, 1966. 72 blz., grafn., tabn. 

WEGVERKEER 

M i n i s t r y of transport; Scottish development department. Advisory memo
randum on urban traffic engineering techniques. London, 1965. X I , 92 blz., 
abn., grafn., tabn. 
S t e i n e r , H . M . Criteria for planning rural roads in a developing country: 
the case of Mexico. Stanford, 1965. X I , 224 blz., grafn., krtn., tabn. 
S t i c h t i n g Wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid. Internationale 
studiedag, september 1965. 's-Gravenhage, 1966. V, 62 blz., afbn., grafn. 
A u t o m o b i l e club of Southern California and C a l i f o r n i a state automobile 
association. Highway tax structure in California. Los Angeles, 1966. I l l , 38 
blz., grafn. tabn. 
M o r g a n , E . V . Economic and financial aspects of road improvements. 
London, 1965. 36 blaz., afbn., tabn. 
D e u t s c h e Strassenliga. Deutscher Strassentag, Mei 1965 in Bonn; Tagungs-
bericht. Bonn, 1966. 99 blz., tabn. 
N a t i o n a l roads board (New Zealand). Roading survuy 1965; April 1959 te 
March 1965. Wellington, 1965. 92 blz., grafn., tabn. 
T e t l o w , J . , and A G o s s . Homes, towns and traffic. London, 1965. 224 blz., 
afbn. 
K i e n b a u m , G . Ökonomische Probleme des modernen Stadtverkehrs. Göt
tingen, 1966. 18 blz. 
I n d i r e c t effects of highway location and improvements; 5 reports. Washing
ton, 1965. V I , 58 blz., afbn., grafn., Highway research record; nr. 96. 
U r b a n transportation planning; techniques and concepts; 8 reports. Wash
ington, 1965. IX, 114 blz., afbn., grafn., tabn. 
Highway research record; nr. 102. 
E c o n o m i c forecasting; 6 reports. Washington, 1966. V I I , 96 blz., afbn., grafn. 
tabn. 
Highway research record; nr. 106. 
O r i g i n and destination; methods and evaluation; 10 reports. Washington, 
1966. VI , 182 blz., afbn., grafn., tabn. Highway reserarch record; nr. 114. 
W o o d b u r y , C . A framework for urban studies; an analysis of urban-metro
politan development and research needs. Washington, 1959, IX, 29 blz. 
Highway research board. Special report 52. 
H o r w o o d , E . M . , C . A . Z e l l n e r and R . L . L u d w i g . Community consequences 
of highway improvement. Washington, 1965. V I , 37 blz, tabn. 
National cooperative highway research program resport 18. 
B u r t o n , R . W., and R . B . E k s t e e n . Motor vehicle running costs for South 
African conditions. Pretoria, 1965. I l l , 44 blz., tabn. 
R o t h , G . J . Paying for parking. London, 1965. 64 blz., graf., tabn. 
R o t h , G . J . A self-financing road system. London, 1966. 80 blz., grafn., tabn. 
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A r b e i t s - und Forschungsgemeinschaft für Strassenverkehr und Verkehrs-
sicherheit. Beitrage zum Generalverkehrsplan in Stadsgebieten. Bad Go-
desberg, 1964. 112 blz., afbn., grafn. 
A l t s h u l e r , A . Locating the intercity freeway. Indianapolis, 1965. 45 blz. 
M u r c h l a n d , J . D . , Some remarks on the gravity model of traffic distribution, 
and an equivalent maximization formulation. 1966. 18 blz. 
E c o n o m i s c h instituut voor de bouwnijverheid. Wegenbouw en economisch 
evenwicht; beschouwingen over wegenbouw in het totaal der nationale be
stedingen; samengest. op verzoek van de Nederlandse vereniging van we
genbouwers. Delft, 1965. 16 blz. 
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