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STELLINGEN.

I.

In een geordende maatschappij dienen het recht van staking en
het recht van uitsluiting verboden te zijn.

II.
' - „

Onder de criteria, welke voor een rechtvaardige loonsbepaling
zijn op te stellen. behoeven de omstandigheden, waarin de afzon-
derlijke onderneming zich bevindt, niet te worden opgenomen.

III.

De vorming van een arbeiderswinstfonds, als voorgesteld door
Romme en van den Brink in de publicatie: Verbreiding van privaat-
eigendom. verdient op algemeen economische gronden geen aan-
beveling.

IV.

De aanprijzing van loonpolitiek, als middel ter beinvIoeding van
- de   conjunctuur,   is te zeer gebaseerd op de verhoudingen welke
binnen de gesloten huishouding gelden.     0

V.

Bij het streven van de filiaalbedrijven in goedered, welke voor het
dagelijksch levensonderhoud noodig zijn, om de filialen zoo dicht
mogelijk bij den consument te vestigen, komt nochtans de drang
naar voren, om ligging aan de hoofdverkeerswegen te verkrijgen.

VI.

D'e mogelijkheden van de ontwikkeling van de haven van Moer-
dijk tot een provinciale zee- en binnenhaven moeten, ook na aan-
gebrachte verbeteringen van de haven alsmede van de waterwegen
landinwaarts, beperkt worden geacht.
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VII.
De opvatting, dat de kleinhandelsbedrijven in de kleine plaatsen

meer op crediet zouden verkoopen dan in de groote steden, is in
haar algemeenheid onjuist.

VIII.
Om te komen tot de opstelling van z.g. kengetallen aangevende

de economische verhoudingen in de onderscheidene branches van
den detailhandel, kan met de analyse van een betrekkelijk gering
aantal ondernemingen (soms minder dan 1 % van alle in de be-

- treffende branche voorkomende) worden volstaan.

IX.

Specialisatie in den detailhandeI werkt prijsverhoogend.

X.

Het declaratoire stelsel van de Nederlandsche merkenwet dient
ter bescherming van het bedrijfsleven door een constitutief systeem
te worden vervangen.
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VOORWOORD.

De dissertatie, waarop de schrijver aan de Tilburgsche Hooge-
school doctoreerde. wordt hiermede ter algemeene kennis gebracht

Om de titel van dit boek binnen normale grenzen te houden
draagt het als opschrift: Verkeerswegen en geographische arbeids-
verdeeling. De volledige titel zou moeten luiden: Theoretische be-
schotrwingen over den invloed van wegenaanleg op de geographische
arbeidsverdeeling met een nadere toepassing op den kanalenbouw
in Nederland.

Dit wil niet zeggen. dat de verhandeling strikt beperkt blijft tot
het causale verband dat er tusschen verkeersmogelijkheid en
ruimtelijke verdeeling van den arbeid bestaat. Wil men immers
de inwerking van het een op het ander bezien, dan dient men op
de   hoogte   te   zijn   van het totaal van factoren   dat   op    de   ver-
spreiding van den arbeid van invloed is, om daarna eerst zuiver
de plaats van den factor verkeer te bepalen.

Het onderhavige geschrift, alhoewel vrucht van een speciaal-
studie, beweegt zich daardoor op drieerlei gebied n.1. op het terrein
der verlferseconomische theorie. dat der vestigingstheorie en voorts
op het studiegebied der arbeidswetenschappelijke theorie.

Als gevolg van oorlogsdmstandigheden ontstond een beduidende
traineering bij de publicatie van dit boek. Wellicht heeft dit ook
weer zijn lichtzijde. Van Willem I is b.v. bekend dat, toen de
periode van oorlogen voor ons land achter de rug lag, de koning
het noodzakelijk achtte, door den bouw van verkeerswegen, in
het bijzonder van waterwegen, de noodzakelijke voorwaarden voor
den wederopbouw te verschaffen. Thans, nu de moeilijkheden
misschien nog omvangrijker zijn dan toen. is het niet ondienstig
zich vooraf een oordeel te vormen over de beteekenis van het ge-
noemde middel. Moge dit geschrift daartoe bijdragen.

Aan allen, die op eenigerlei wijze steun verleenden bij de op-
stelling van dit werk, zij vanaf deze plaats oprechten dank betuigd.
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DEEL I.

ALGEMEEN-THEORETISCHE
BESCHOUWINGEN.
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HOOFDSTUK I.

Object en Methode van het onderzoek.

Par.     1.       Probleenistelling. l
Bij de beoordeeling van het probleem, of in een bepaald geval

tot den aanleg van een verkeersweg moet worden overgegaan, doen
zich een tweetal vragen voor, n.1.:

le.   door  wien  moet de uitvoering   en de exploitatie  van   dit  werk
ter hand worden genomen;

2e. volgens welke beginselen dient bij deze uitvoering gehandeld
te worden.

Aangaande de eerste vraag kan men onderscheiden tusschen
bouw* van een verkeersweg van overheidswege en het overlaten
hiervan aan het particuliere initiatief. Bij de tweede vraag is een
onderscheiding toe te passen in het cameralistische principe en het
rentabiliteits- of selfsupportbeginsel.

Met het optreden van het private initiatief gaat steeds Len be-
paald beginsel samen, n.1. dat van het streven naar rentabiliteit.
Bij de uitvoering van overheidswege kunnen daarentegen de beide
onder 2e te rangschikken beginselen. deze uiteraard echter niet
tegelijkertijd. voorzitten.

Aan de exploitatie van wegen door ondernemers *zijn ernstige
nadeelen verbonden. Het gevaar dreigt dat. wanneer de aanleg en

-het beheer aan particulieren wordt overgelaten en de exploitant een
monopoliepositie inneemt, er een benadeeling van de belangen der
weggebruikers te verwachten is. terwijl wanneer er meerdere wegen
tusschen bepaalde punten zijn, kapitaalvernietiging en derhalve
aantasting van het „p'roducenten"belang te duchten is. In beide
gevallen bestaat er een gereede kans op maatschappelijk verlies.

Bovendien heeft de omstandigheid dat de voordeelen van ver-
keerswegen voor een deel .,indirect" zijn en niet toevallen aan hen
die deze wegen exploiteeren er toe geleid, dat de aanleg van wegen.
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indien deze aan particulieren wordt overgelaten, niet in die mate
wordt ter hand genomen als voor het algemeen economisch belang
gewenscht   zou   zijn.    Dit   is   o.a. teen   van de redenen waarom
het Engelsche kanalennet zich in een deplorabelen toestand be-
vindt. De belangrijkste Engelsche kanalen dateeren allen - met
uitzondering  van het Manchester Ship Canal  dat  in 1894 geopend
werd-  van voor  1820.1)

Voorts heeft het inzicht, dat bij wegenbouw toch ook nog andere
dan economische belangen in het spel waren, velen tot de over-
tuiging gebracht, dat wegenaanleg uit dien hoofde niet aan den
ondernemer kon worden overgelaten, die uiteraard economische
offers tegenover economische opbrengsten stelt. Men behoeft in dit
verband nog niet direct te denken aan de heirbanen van den
Romeinschen tijd of de Duitsche Reichsautobahnen van het jongste
verleden. Het verkeerswegennet kan ook aan andere. meer vrede-
lievende doeleinden worden dienstbaar gemaakt. Bekend is b.v. het
streven van Bismarck om door middel van de spoorwegen de
Duitsche eenheid mede te bevorderen.

Men kan dan ook ih het algemeen hpreken van een toenemend
overheidsingrijpen bij wegenbouw. De tollen, overblijfselen uit een
tijdvak met een privaat-economische inslag op elk gebied van het
economisch handelen, zijn practisch verdwenen. In een anderen
sector van het verkeer, dat der spoorwegen. heeft men in onze eeuw
een steeds verder gaande nationalisatie der bedrijven kunnen waar-
nemen.

Over de beantwoording van de eerstgestelde vraag bestaat
daarom hoegenaamd geen verschil van meening. Algemeen wordt
aangenomen 'dat de overheid geroepen is, om de uitvoering van
werken, die het verkeer dienen, ter hand te nemen.

Er reiteert derhalve het probleem : volgens welke beginselen
moet de overheid zich bij wegenbouw laten leiden. Van eenheid
van opvatting is hier nog geen sprake.

In de valditeratuur wordt veelal nog aan de wenschelijkheid tot
doorvoering van het commercieelbeginsel vastgehouden. Onder de
werking van het selfsupport beginsel hoopt men datgene te bereiken,
wat in de 2e wet van Gossen (over de nivelleering der grens-

1) Helander. Nationale Verkehrsplanung. Jena 1937 blz. 113.
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waarden),   en deze toegepast  op de productie, vervat   is,   n.1.   dat
de beschikbare eenheden kapitaal en arbeid aldus over de ver-
schillende aanwendingsmogelijkheden worden verdeeld, dat het
grootste totaal aan productiviteit (rentabiliteit) verkregen wordt,
en dat zal het geval zijn, wanneer geen aanwending met hoogere
productiviteit open staat, terwijl er een met lagere opbrengstmoge-
lijkheid gebruikt is. Wanneer producten slechts kunnen worden
voortgebracht onder de voorwaarde dat een deel der productie-
kosten, want dat zijn de vervoerskosten toch eigenlijk. door anderen
( de  aandeelhouders  in de vervoerbedrijven of ande'rs de gemeen-
schap) moeten worden gedragen, blijkt  er   uit, dat kapitaal wordt
aangewend in een richting waar het niet voldoende rendement
gee ft. Het gevolg  is,   dat het evenwicht  in het maatschappelijk, pro-
ductieapparaat er door is verstoord. daar het de maatschappij ter
beschikking staande kapitaal niet in die richting wordt aangewend
waar het de hoogste belooning erlangt. 2

Een aan het bovenstaande geheel tegengesteld standpunt vinden
we ingenomen in de werken. van Friedrich List. In zijn gedachten-
gang, waarbij de welstand *an een volk niet bepaald wordt door
de goederen met ruilwaarde waarover het de beschikking heeft,
maar door de productieve krachten, waardoor het zich deze
goederen ten ,allen tijde kan verschaffen 3). past geheel de aanleg
van wegen om, naar de woorden van List, geestelijke en maat-
schappelijke krachten te verwekken, ook al moet de natie daarvoor
materieele goederen opofferen. List acht de wisselwerking tusschen
de productieve krachten en het nationale transportsysteem zoo groot,
dat het een zonder het ander nergens tot merkbare ontwikkeling
kan   komen. 4) Grenzen   voor het ingrijpen   van den staat   zijn   er
praktisch niet. „Der Staat kann in Befdrderung der inneren
Communication   nie   zu   viel   tun."  5)

Uitingen, zoo extreem als de laatst weergegevene, worden door
niemand meer onderschreven. Zij zijn afkomstig uit het vroeg-
kapitalistische tijdvak met zijn weinig critische verheerlijking van

2) De Meester, Codrdinatie der verkeersbedrilven, Baarn 1935, biz. 35.
3) List. Das Nationale System der Politischen Oekonomie, Stuttgart 1883

btz. 129.

4) List: t.a.P· Voorwoord.
5) List, Ober ein Sachsisches Eisenbahnsystem, Leipzig 1833, blz. 51,
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het verkeer. De voorstelling, dat het bij aanleg van nieuwe ver-
keerswegen niet zoozeer    op de rentabiliteit aankomt.    is · echter
gebleven. De Nederlandsche regeering kon dan ook in 1934 met      recht constateeren „De berekening van de rentabiliteit van water-
wegen verkeert nog slechts   in   haar   kinderschoenen." 6)    De   om-
standigheid,  dat  er ook gevallen  zijn  waar op andere  dan
economische gronden, b.v. met het oog op het nationaal belang,
tot   aanleg  van een publiek  werk moet worden overgegaan 7),is
daaraan ongetwij feld niet vreemd. Dd voornaamste oorzaak  ligt ·
echter hierin, dat de economische voordeelen van verkeerswegen
slechts voor een deel direct aanwijsbaar zijn. Tot deze directe voor-
deelen rekent men de besparingen, die door het goedkooper worden
van het bestaande vervoer ontstaan en die daarom, hetzij den
verzenders, hetzij den ontvangers, ten goede komen.

Daarnaast worden door wegenbouw 609 diverse andere

, economische belangen gediend. Men denke  hier  b.v.  aan  de
mogelijkheid van geheel nieuw vervoer, de waarschijnlijkheid van     «
vergrooting van de marktgebieden en de daaruit voortkomende
gestegen mogelijkheden van vestiging van handel en industrie. De
moeilijkheid om deze z.g. indirecte_voordeelen te meten. is voor de
bij wegenaanleg sterk geinteresseerden, zooals fabrikanten in het
gel)ied dat om een nieuwen vervoerweg vraagt, speculanten, produ-
centen van bepaalde vervoermiddelen of andere belanghebbenden -
een welkome gelegenheid geweest ,om door middel van allerlei ,
slagwoordena)   als: door nieuwe verkeersmiddelen wordt een gebied
voor industrie en handel open gelegd, enz., de noodzaak en het
algemeen belang van een verkeersweg te betoogen.

IHiertegenover past de erkenning, dat het verkeer voor het
maatschappelijk leven van een te groote beteekenis is om den aanleg
van verkeerswegen te laten afhangen van slagzinnen of van een
bewuste omvorming van privaateconomische voordeelen tot z.g.
algemeen economische belangen.

In het onderhavige geschrift zullen daarom deze indirecte voor-
deelen aan een beschouwing worden onderwerpen. In eerste in-
--li     4

8) Nederlandsche Staatswetten, Editie Schuurman 6 Jordens No. 103. blz. 88.        .
7) Eerste Verslag. der Staatscommissie, ingesteld bij KB. van 12 Mei 1923

No. 40, 's-Gravenhage 1924 blz. 25
8) Blum, Die Entwicklung des Verkehrs, Berlin 1941, blz. 189.
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stantie beteekent dit, dat de oorkakelijke werking, welke van een

verkeersverbetering op de vestigingsmogelijkheden van handel en
. industrie uitgaat. wordt bezien. Daarnaast dient dan nog de plaats

te worden aangegeven van deze indirecte economische voordeelen
in het geheet van de niet-economische (nationale; sociale-, etc.) en
de economische (waaronder directe- en indirecte-) voordeelen,
welke uit een verbetering van het verkeer voortvloeien.

Zooveel mogelijk zal worden getracht, om door vereen*oudigingen
meer klaarheid   in deze materie te brengen ; verder om aan de
diverse maatschappelijke factoren, die hier hun invloed doen gelden,
een kwantitatieve uitdrukking te geven, teneinde een richtsnoer te
vinden voor practische wegenpolitiek, meer speciaal met betrekking
tot Nederlandsche verhoudingen.

De moderne vestigingstheorie heeft deze vereenvoudiging
hoofdzakelijk gezocht in de beperking tot het transportkostenvraag-
stuk. 9) Toch mag men zich afvragen, of, ook bij volledige erkenning

van de scherpzinnigheid, *Taarvan o.a. in de verhandelingen van
Palander en I.6sch blijkt, men met de ingewikkelde wiskundige
formules veel nader tot een beter begrip vall de werkelijkheid  geko-
men is. Bovendien hebben deze verhandelingen weinig practische
waarde, zoolang men omtrent de werking van de overige invloeden

( met   name de sociale-)    waar    voor een gebruik der wiskunde
slechts beperkte mogelijkheden aanwezig zijn, niet geinformeerd
is. 'De belofte, door Palander gedaan   10 ),   om zijn beschouwingen

in grooter verband te ploatsen. blijkt moeilijk in te lossen.
Inmiddels hebben wet enkele publicaties van Hans M6ller
over regionale, prijsdifferenties het licht gezien    11); de locale

.. prijaverschillen worden echter behandeld binnen het kader van de
door de ondernemingen ( monopolisten, duopolisten etc.) gevolgde
afzetpolitiek ; gezichtspunten, die voor de vestigingsplaats van be-
teekenis zijn, blijven practisch onaangeroerd.

9) Palander, Beitrage zur Standortstheorie, Uppsala 1935. L6sch, die         '
raumliche Ordnung der Wirtschaft. Jena 1940.

10) Palander, t.a.p. voorwoord. Bedoelde publicaties zijn, voorzoover ons
bekend, nog niet verschenen.

11) M611er. Kalkulation, Absatzpolitik und Preisbildung, Wien 1941.
Maller. Grundlagen einer Theorie der regionalen Preisdifferenzierung,
Weltwirtschaftliches Archiv, November 1943.
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P a r.  2. Nadere bepaling  van  het  onderzoek.
Langs twee wegen ondergaat onze doelstelling echter een nadere

bepaling n.1. formeel en materieel. Formeel, doordat de onderhavigeverhandeling zich tot een theoretische beschouwing van den invloed
van wegenbouw op de geographische arbeidsverdeeling beperkt. Wijhopen, dat deze, als orienteeringsmiddel voor de toekomstige
verdeeling van den arbeid over het bodemoppervlak, haar diensten
zal bewijzen.

Hiervan onderscheiden is de vraag, hoe in het verleden het
bedrijfsleven op den aanleg van nieuwe wegen gereageerd heeft.
Volgens Palander   12)   kan dit laatste  in vij fvoudig opzicht plaats
vinden i

1 e. nieuwe ondernemingen worden gevestigd om nieuwe bedrij-
ven te stichten, waarbij de vestigingsplaats afhangt van de op dat
oogenblik geldende en voor de naaste toekomst verwachte econo-
mische verhoudingen;

2e. oude ondernemingen richten nieuwe bedrijven op en leggen
oude stil, om deze op andere meer geschikte plaatsen weer op te
bouwen ;

3e. de oude ondernemingen streven ernaar, de productie, die
in oude productieplaatsen plaats vindt, aan nieuwe omstandigheden
aan te passen, door nieuwe investeeringen, door verandering van
productietechniek, door de aanpassing van de aan- en afzetgebieden,
de verkoopmethoden, de warenkwaliteit, de reclame etc. ;

4e. gedurende ieder economisch ontwikkelingsproces wordt een
aantal ondernemingen uitgeschakeld. De volgorde, waarin dit
geschiedt, hangt in sterke mate af van de w#ze, waarop de
vestigingsfactoren voor de diverse bedrijven veranderd zijn, maarverder van de kapitaalreserve's van de ondernemingen, van demogelijkheden tot het verkrijgen van crediet etc. ;

5e.    tusschen de verschillende ondernemingen vinden voortdurend
verschuivingen in de onderlinge afgrenzingen plaats, en wel in den
vorm van fusie's en deelnemingen in andere ondernemingen.
Meestal brengt dit stilleging van bepaalde onderdeelen en con-
centratie van de productie in de overige bedrijven met zich.

Evenwel, zelfs  als  en het tijdstip waarop een bepaalde  weg  is

12) Palander, Beitriige zur Standortstheorie, Uppsala 1935, blz. 286.
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aangelegd en de datum van oprichting van de daaraan gelegen
bedrijven bekend zijn. hetgeen meestal niet het geval is 13),  zit  men
nog met de moeilijkheid, dat de veranderingen, die zich binnen de
oude ondernemingen en bedrijven voltrekken, van veel meer
beteekenis zijn, dan de wijzigingen, waartoe men zich bij de vesti-
gingstheorie. bij gebrek aan meer volledige gegevens, tot nog toe
moest beperken. (Vervat onder le en 2e).

Daarnaast is het aantal vestigingen, dat men met de bestaande
vestigingstheorieen niet kan verklaren. zeer talrijk. De plaats, die
de irrationeele factoren innemen, is nog zeer belangrijk, al begint
zij aan beteekenis te verliezen. De ligging van vele bedrijven is
slechts uit historische gronden te verklaren. Talrijke bedrijven zijn
gegroeid uit de huisnijverheid. Terwijl het mogelijk is, dat oor-
spronkelijk de bouw van deze fabrieken in overeenstemming was
met economisch rationeele beginselen. heeft dikwijls uitbreiding
dezer bedrijven plaats gegrepen, toen, als gevolg van de ontwik-
kelitg van het verkeer, de vestigingsplaats reeds in een ongunstige
positie was gekomen. De gestegen transportkosten kunnen dan.
overigens evenals andere. kosten die zich in ongunstigen zin ge-
wijzigd hebben, o.a. door buitengewone ondernemersprestaties ge-
compenseerd worden.

Op het gebied van kanalenbouw is de ontwikkeling voorts
die richting ingegaan, dat, ter instandhouding van. de industrie in
streken zonder waterverbinding (welke industrie op grond van
economisch-irrationeele ovedwegingen   was tot stand gekomen),
tot aanleg van kanalen werd overgegaan. Hier is dus sprake van
invloed der industrievestiging op kanalenbouw en niet omgekeerd.

Kenteekenend voor de moeilijkheden, welke een onderzoek van
de feitelijke geographische spreiding in de uitoefening van den
arbeid met zich brengt, is de uitlating van Ibsch. die, na zich
gedurende een tiental jaren aan het probleem van de ruimtelijke
ordening van het economisch leven gewijd te hebben. verzuchtte,
dat de eigenlijke taak van de economen niet bestaat in het verklaren
van de miserabele werkelijkheid, maar in de verbetering er van. 14)

Materieel vindt een beperking in het onderzoekingsobject plaats,

13) Zie o.a. Mastenbroek. lets over de geboorte van industrieele bedrijven,
Nederlandsch Fabrikaat, 1942, blz. 87.

14) Ibsch. Die rliumliche Ordnung der Wirtschaft. Jena 1940 blz. 2.
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doordat het vestigingsprobleem in den landbouw buiten beschouwing
wordt gelaten. De sterke binding welke de productietak, die onder
.de namen van landbouw, veeteelt, tuinbouw en boschbouw wordt
samengevat, aan den factor natuurlijk aanwijst, is oorzaak, dat een,
algemeene vestigingstheorie hiervoor weinig zeggen kan. Zand en
klei komen op zoovele plaatsen voor, dat zij min of meer het
karakter eener ubiquiteit hebben gekregen.

Belangrijker is nog dat, daar de arbeid grootendeels op de plaats
waar de cultuurgrond ligt moet worden verricht, een centralisatie
van arbeidskracht op bepaalde punten hier onbekend is. De invloed
van nieuwe verkeerswegen op de verdeeling van arbeidskracht in
ruimtelijk opzicht is dan ook gering, speciaal in West Europa, waar
het bodemoppervlak practisch geheel in gebruik is genomen, zoodat
een zekere vrijheid in de keuze waar een nieuw bedrijf te vestigen

-          (derhalve niet enkel een wisseling van eigenaar) bijna niet bestaat.
Een zekere bewegingsvrijheid geniet men echter door de variaties.
die men. kan toepassen ta.v. de producten die verbouwd worden,
alsmede t.a.v. de landbouwmethode die wordt aangewend. Dit hangt
echter ook weer af van een aantal natuurlijke factoren, welke 'data
voor de economische theorie vormen. zooals de kwaliteit van den
bodem, de hoogteligging en de weersgesteldheid. De zuiver tech-
nische gebondenheid van den arbeid van den bodem verdwijnt als
de landbouwproducten niet langer plaatsgebonden zijn, maar. voor'
verdere verwerking in de fabriek in aanmerking komen (in het
algemeen eerst  na den oogst). Vanaf dit moment  doet  zich  het
industrieele vestigingsprobleem voor.

In tegenstelling met den landbouw. laat de industrie een zeer

groote technische vrijheid toe bij de vraag waar een bedrijf te
vestigen. Voor List is dit aanleiding geweest om aan te nemen, dat
voor elke tak van nijverheid op ieder willekeurig punt plaats is,
inits men zich slechts van de z.g. opvoedende tarieven bedient. 15)

Juist is bij dezen gedachtengang de groote beteekenis, welke List
bij de mogelijkheid van industrievestiging aan economische factoren
toekent. foutief echter de opvatting, als zou elk volk en elke streek,
wanneer slechts kunstmatige aanmoediging plaats vindt, uiteindplijk
voor elken nijverheidstak geschikt zijn. Binnen het gebied waar een

15) List, Das politische System der Nationaloekonomie, t.a.p. blz. 163.
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opvoedend tarief geldt, zou zich dan het vestigingsprobleem in het
geheel niet voordoen ! Onze taak is daarentegen om op te sporen,

1      welke vorm de geographische arbeidsverdeeling aanneemt binnen
een bepaald terri orium.

Niet de volle werkelijkheid, maar alleen de verschijnselen die
zoo zijn gekozen, dat daaruit, bezien vanuit het standpunt van het
welvaartsstreven, het *ezenlijke kan worden geput, vormen de
grondslag voor de navolgende theoretische beschouwingen. Irra-
tioneele factoren worden derhalve, daar zij zich aan een theoretische
verhandeling onttrekken, verwaarloosd. Er resten dan drie groepen
van motieven die op het handelen der menschen, voorzoover dit
met den opbouw van hun welvaart verband houdt, van beslissenden
invloed zijn. n.1. :.le. bedrijfseconomische, 2e. algemeen economische
en 3e. algemeen rationeele motieven.

De beslissingen omtrent verkeers- en tariefpolitiek worden voor
een groot deel bepaald door de algemeen economische en de
algemeen rationeele motieven. In hoofdstuk VII zal hierover nader
worden gehandeld.

Wat het goederenvervoer zelf aangaat, zijn de beslissingen over
de hoeveelheden die vervoerd zullen worden, en de afstanden waar-
over dit geschiedt, als regel aan het private initiatief overgelaten.
Zoowel op de afzetverhoudingen van de goederen van eerste orde
(d.i. van consumptiegoederen) als van hoogere orde (d.i. van pro-

.-

ductiemiddelen en daardoor  van de vestiging van industrien)   is  het
oordeel van de ondernemers doorslaggevend. Door de werking van
de concurrentie worden deze laatsten er toe gedwongen hun be-
drijven daar op te richten, waar dit met de relatief geringste kosten
kan geschieden. Het is niet noodig daarbij terug te gaan tot de
kosten van de transportonderneming, aangezien deze meestal ge-
scheiden zijn zoowel van de kosten van de industrieele - als van
de handelsonderneming. Alleen de bedragen welke door de onder-
neming, die gebruik maakt van de diensten van de transportonder-
neming,. moeten worden betaald, worden daarom als kosten aan-
gemerkt. De geldende tarieven kunnen dus als uitgangspunt worden
gekozen.

De vraag is nu:
a. door welke economische krachten de verdeeling van den
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arbeid wordt beheerscht, waarbij speciaal de bijzondere plaats
vail de transportkosten moet worden aangegeven :

b.   welke de invloed ifvan eed verandering in de transportkosten
op de geographische spreiding van de arbeidsuitoefening.

Het theoretische karakter van deze beschouwingen brengt mede :
le. dat alleen de werking   van de algemeene vestigings factoren,

i.e. factoren, die voor alle denkbare industrien in meer of
mindere mate gdlden, wordt onderzocht. Aan speciale
factoren, die dus slechts voor een bepaalde industrie van
gewicht kunnen zijn (b.v. de aanwezigheid van stroomend
water, een bepaald vochtigheidsgehalte  van de lucht), wordt
hier dus voorbij gegaan ;

2e. dat het aantal grondfactoren, dat de vestigingsplaats van de
bedrijven bepaalt, toi op het kleinst mogelijke aantal wordt
teruggebracht.

Bij het gebruik van rekenkundige, en derhalve exacte, grootheden
als orienteeringsmiddel bij het onderhavige probleem is voor-
zichtigheid geboden, aangezien de economische mogelijkheden, die
door wegenbouw worden geschapen, mede afhangen van speciale
vestigingsfactoren, waarvan in de theorie wordt geabstraheerd, en
verder de cijfers beperkt blijven tot het aangeven van mogelijk-
heden. Het is de taak van de ondernemers om de mogelijkheden.
die uit de gewijzigde omstandigheden ontstaan, te benutten. Men
hoede zich voor de opvatting, dat het economische leven een djrecte
functie van de economische mogelijkheden zou zijn. Misschien nog
meer dan overal elders bij het welvaartsstreven zijn op het gebied
van de vestiging vele irrationeele factoren werkzaam. In feite ziet
men dan ook, dat gebieden. met oorspronkelijk ongeveer dezelfde
toekomstmogelijkheden. een van elkaar geheel verschillende ont-
wikkeling hebben doorgemaakt.

Par.  3.    Algemeene of speciale theorie.

Een enkel woord nog over de vraag of de vestigingstheorie als
.algemeene- theorie, in tegenstelling tot „speciale" (bedrijfsecono-
mische) theorie, is te kenschetsen. Sedert de publicatie van het
standaardwerk van Alfred Weber 16 heeft men zijn „reine

16) Weber. Ober den Standort der Industrien. Tubingen 1909.
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Theorie" veelal als algemeene-. de daarop gebaseerde onderzoekin-
gen. die zich beperkten tot bepaalde productietakken, als speciale
theorie aangemerkt. Het criterium voor de algemeenheid van de
reine Theorie is dan haar toepasbaarheid op alle denkbare
vestigingsproblemen n.1. doordat zij een systeem vormt van zuiver
formeele, uit een grondbeginsel afgeleide wetten.

Dit criterium is niet gelukkig. Van een algemeene economische
theorie kan eerst gesproken worden, wanneer zij is in te passen in

'  het gedachtenapparaat van de sociale economie. Een eerste poging
daartoe  is door Pred6hl 17) gedaan, toen onderzocht  werd,  of  en
in hoeverre vestigingstheorie prijstheorie was. Jammer is. dat

-

Predahl aansluiting zoekt bij de mathematische theorie van Cassel
met haar conceptie van abstracte, atomistische en fungibele
eenheden arbeid en kapitaal en de daarop gebaseerde gedachte van
het simultane, zich als het ware eeuwig herhalende evenwicht. De
taak van de theorie is dan het aangeven van de wisselwerking
tusschen de vestigingsplaatsen, beter gezegd. van de interdependen-
tie van alle plaatselijk gebonden bedrijven. Hier hebben wij
inderdaad een algemeen-economische theorie, een zuiver statische
theorie echter. De vergelijkingen tellen evenwel zooveel onbekenden,                    '
dat zij practisch onoplosbaar zijn, hetgeen ook door L6sch, een
aanhanger van deze theorie, wordt erkend. 18-)

Ook de scheiding die Ritschl  19 ) hee'ft aangebracht lijkt weinig
overtuigend. Hij schrijft : -Die volkswirtschaftliche Fragestellung
sucht nicht neue Standorte zu bestimmen, sondern sie fragt nach
den vorliandenen Standorten und den Faktoren, die im System des
Standortaufbaues diese Sandorte als lebensfahig erhielten. For die
volkswirschaftliche Standortslehre sind Stabdorte gegeben und
nicht gesucht; gesucht sind die Grunde des Standortsaufbaues;          -
von hier aus soll die Standortstheorie bFfruchtet werden. denn nicht
jede Standortsbildung ist mit den rein rationalen Begriffe der
Weberschen Theorie zu erkliiren. ',

Hiertegenover willen wij stellen. dat het verschilpunt tusschen al-

17)  Predahl; das Standortsproblem in der Wirtschaftstheorie, Weltwirtschaft-
liches Archiv 1925 blz. 294.

18) L6sch, Die raumliche Ordnung der Wirtschaft. Jena 1940 blz. 7.
19) Ritschl. Aufgabe und Methode der Standortslehre, Weltwirtschaftliches

Archiv 1941, blz. 118*.
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gemeene- en bedrijfseconomische theorie gelegen is in het materieel
object ; in het eerste geval is het voorwerp de volkshuishouding, in
het tweede de bedrijfshuishouding. Het formeelobject is in beide
gevallen hetzelfde n.1. het streven haar welvaart, welke gemeenlijk
in geld tot uitdrukking kan worden gebracht. Zopwel bij de eene
als  bij de andere beschouwingswijze  is de rationaliteit   ( in   den   zin
van rationeele ordening van middelen  op het economisch   doel)   de
wezenlijke bron van de wetmatigheid der theorie.

De algemeene theorie geeft de tendensen in ite geographische 2
arbeidsverdeeling aan met betrekking tot het geheele economische
leven. Deze theorie zal aan de door middel van den algemeenen
prijzensamenhang tusschen alle vestigingen bestaande interdepen-
dentie de nogdige aandacht moeten besteden. Deze interdependen-
tie is evenwel in de dynamische aan tijd gebonden werkelijkhcid 20)
anders, n.1. zwakker en eerst na afloop van tijd merkbaar. als de
statische theorie ons wil doen gelooven. Daarom wordt voorshands

geabstraheerd van den invloed die een wijziging van een bepaalden
factor op de overige factoren uitoefent; eerst wanneer men een
dieper inzicht in den invloed van ieder der factoren heeft geRregen,
kan men de werking der factoren in hun samenhang bezien.

De bedrijfseconomische vestigingstheorie kan volstaan met een
aantal tot het algemeen economische onderzoekingsgebied behooren-
de verschijnselen als data in haar theorie op te nemen. Waar de
scheidingslijn voor algemeen ec6nomisch en bedrijfseconomisch
onderzoek ligt, is niet a priori vast te stellen. Onjuist is de opvatting,
als zou de bedrijfseconomische beschouwing kunnen volstaan met
het aangeven van de voorwaarden voor de aanpassing van de
enkelvoudige ondernemingen aan een als gegeven op te vatten

' prijzenconstellatie. 21) De bedrij fseconoom  zal  bij ziin oprichtings-
project soms niet van de van elders bekende prijsverhoudingen
kunnen uitgaan. maar van vraag'en aanbodcurven om de hoeveel-
heid van de door hem gevraagde respectievelijk aangeboden
goederen op de voordeeligste wijke te regelen en aldus den prijs
te beinvloeden.                 -

Wanneer de afzonderlijke ondernemers allen voor zich de

90) Vgl. van Ravestijn. De tijd als dimensie van het economische ,leven.

1 Economic. 1943, blz. 169 e.v.
51) Palander, Beitrage zur Standortstheorie, t.a.p. blz. 216.
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gunstigste vestigingspliiats zoeken, ontstaat, als gevolg van het
samengaan van al deze strevingen. een maatschappelijke ruimtelijke
arbeidsverdeeling. Dit is de praktijk. Maar zoo zal men ook in de
theorie, op grond van de bedrijfseconomische berekeningen welke
voor alle belangrijke bedrijfstakken moeten worden opgesteld, tot
een totaalbeeld van de geographische sprelding in de productie
kunnen komen. Toch zal men hierbij de algemeen economische
theorie niet kunnen missen. met name voor het aangeven van de al-
gemeente prijzeninterdependentie, van alle in diverse branches
gebruikte en geproduceerde goederen, waarvan in de bedrijfsecono-
mische theorie werd geabstraheerd. De beperking tot een relatief
gering aantal factoren. welke plaatselijke verschillen veroorzaken.
maakt het beeld, dat de theorie dan geeft, uiteraard wel gestileerd
en simplistisch. Bij de veelheid van industrieen, met de daardoor
noodzakelijk geworden beperking tot de meest voorkomende, naar
plaats verschillende factoren eenerzijds en anderzijds, de eisch om de
onderscheidene bedrijfstakken te kunnen vergelijken en eventueel
samen te brengen. is dit echter onvedmijdelijk.

P a r.     4.       Gang   van het onderzoek.

In het volgende hoofdstuk wordt vooreerst bezien welke de
invloed van het verkeer is op den afzet van een bepaald goed.
Hoofdstuk III behandelt het geval dat er, wil het goed den uit-
eindelijken consument 6ereiken, meerdere goederensoorten ( diverse
grondstoffen  en de eindproducten) van plaats veranderd moeten
worden. Wij raken hier derhalve het eigenlijke vestigingsprobleem.
Wil men de inwerking van de ve*eersmogelijkheden op de
ruimtelijke verdeeling van den arbeid bezien. dan dient men op
de hoogte te zijn van het totaal van factoren dat op de verspreiding
van den arbeid van invloed is ; in hoofdstuk IV komen dan ook
de factoren. die naast het verkeer optreden, aan de orde. Om te
vermijden, dat deze verhandeling zich enkel zou beperken tot het
aangeven  van het causale verband,  dat er tusschen verkeer   en
arbeidsspreiding bestaat, waarbij de in hoofdstuk IV genoemde
invloeden eenvoudig als gegeven worden geaccepteerd, wordt in
bedoeld hoofdstuk in het kort gewezen op de krachten, die op de
grootte der niet strikt economische factoren inwerken. Voor een
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juist begrip,  met name voor het geval  dat er een wijziging  in  den
factor verkeer intreedt en repercussies ook op ander terrein te ver-
wachten zijn, is deze handelwijze noodzakelijk.

Nadat aldus de diverse factoren. die optreden, zijn vastgesteld,
wordt in hoofdstuk V ingegaan op de vraag, welke de invloed van
een  5randering der verkeersvoorwaarden  zal  zijn.  Deze  ver-
andering betreft allereerst de verkeerstarieven, daarnaast echter,
hetzij direct, hetzij via een wijziging in de afzetgebieden. ook de
andere. zelfs de niet-economische, factoren. De terugwerking, welke
van deze laatste krachten weer op de verkeersvoorwaarden uit-
gaat. wordt evenwel buiten beschouwing gelaten. Hoewel dit
theoretisch niet gehaal zuiver is, verkrijgt men hierdoor de gelegen-
heid de causale werking van de verkeersmogelijk op de geogra-
phische arbeidsverdeeling te bezien. 22)

De in de eerste hoofdstukken gegeven beschouwingen slaan in
eerste instantie op de z.g. productiebedrijven. Weliswaar gelden
de daar opgezette theoretische constructies in principe ook voor de
handelsbedrijven; zij behoeven evenwel een nadere aanvulling met
empirisch materiaal. Zulks vindt plaats in hoofdstuk VI.

Het laatste hoofdstuk van het eer'ste deel brengt ons weer tel:ug
bij de in de probleemstelling reeds genoemde vraag omtrent de
rentabiliteit. De directe voordeelen van verkeerswegen komen in
dit boek nauwelijks ter sprake ; hieraan  is geen behoefte  want  de
praktijk heeft deze in het algemeen reeds onderkend. In de diverse,
van verschillende zijden opgestelde, rentabiliteitsrekeningen bij de
projectie van nieuwe wegen vindt men ze dan ook genoemd en in .
geld  gewaardeerd. Wij beperken ons tot de z.g. indirecte voordeelen.

Directe en indirecte voordeelen tezamen moeten als economische
opbrengsten gesteld worden tegenover de geldelijke offers welke

.       met den aanleg en het onderhoud van wegen verbonden zijn; noch
tans behoeft het een het ander niet te dekken. Verkeerswegen
voorzien immers toch ook IiOg in andere dan economische behoeften.

22) In de praktijk kwam de terugwerking van de grootte van het afzetgebied
_                           op de hoogte der verkeerstarieven vroeger in hoofdzaak voor bij de wilde

binnenvaart, waar o.a. de tarieven voor de vrachten naar de groote havens.
door de mogelijkheid van retourvracht, zeer laag waren. In latere jaren
heeft ook hier het beginsel van tarifieering naar afstand meer toepassing
gevonden.
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Wanneer de economische offers de economische voordeelen
overtreffen. ontstaat er een bedrag dat door andere dan economische

belangen moet worden goedgemaakt. Met behulp van bepaalde
economische wetten valt niet te beoordeelen of het verschil tusschen
beide genoemde grootheden in zijn totaliteit te rechtvaardigen is.
Er moet aan de hand van de beginselen der cameralistiek worden
beoordeeld. of de toerekening van het ..tekort" naar de diverse
sectoren van het algemeen belang gerechtvaardigd is. In hoofdstuk
VII wordt hierover nader gesproken.

Het eerste deel van dit geschrift houdt zich bezig met theoretische
beschouwingen. Het tweede bevat een toepassing van hetgeen op
de daaraan voorafgaande bladzijden werd gevonden op den
kanalenbouw in Nederland. Wat opbouw betreft komt dit deel
daardoor met het eerste overeen.

De omstandigheid, dat wij ons in het tweede deel met een prac-
tisch onderwerp bezig houden, houdt niet in, dat nu voor kunstmatige
waterwegen zonder meer wordt aangegeven. of deze al dan niet
rendabel zijn. hetgeen mede op grond van de gestegen vestigings-
mogelijkheden zou zijn vast te stellen. Dit is slechts door te voeren
aan de hand van een -berekening': welke telkens voor elk concreet                     i
geval moet plaats vinden. Het onderhavige geschrift biedt dit uiter-
aard niet. het wil bepaalde tendenties geven ; deze overigens aan
de hand van cijfers. Daarnaast blijft dit boek, ook in het meer
practisch gedeelte, theoretisch.

/
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HOOFDSTUK II.

Dedirecte gevolgen van verbetering in deverkeerswegen.

Pa r.  1. Het begrip verkeer.

Het begrip verkeer. zooals het in het dagelijksch leven gebruikt
wordt, blijkt bij nadere beschouwing in drieerlei beteekenis voor te
komen en wel, gerangschikt naar de algemeenheid van het begrip 
als:
le     de totaliteit  van de wederzijdsche betrekkingen  van de menschen

tot elkaar. In dezen zin spreekt men wel van maatschappelijk
verkeer.

2e.  De ruil van economische goederen en diensten, het economisch
verkeer derhalve. Hieronder vallen dan mede het geldverkeer, het

credietverkeer, het beursverkeer dtc.
3e.  De plaatsverandering van personen, goederen en berichten.

Wanneer wij in den vervolge het woord verkeer gebruiken,
verstaan  wij  het  in zijn meest beperkten  zin ( vervat onder  3e).

Het doel van het verkeer is om de geographische afstanden te
overwinnen. Hierbij dringt zich de vraag op, hoe de verhouding
van het verkeer tot den handel is. In vroegere tijden bestond er
tusschen deze beide categorieen geen scheiding. Hirsch verhaalt ons,
hoe nog omstreeks    1830 het handelshuis in (Hamburg, wilde   het
voor vol worden aangezien, zijn eigen scheepvaartbedrijf moest
hebben. 23)  De tijd heeft ook hier een verdere specialisatie gebracht.
Meer en meer heeft de handel zich tot de specifieke handelsfunctie
beperkt, welke volgens Ehrenberg van organiseerenden aard is en
daarom hooge eischen aan verstand en wil, aan geestelijke factoren
dus, stek, terwijl daarbij het streven opvalt, de concrete verplaatsing
van de goederen  aan het transportwezen over te laten  24)  De  taak

23) Hirsch. Der moderne Handel, Tubingen 1925. blz. 115.
94) Ehrenberg,, art. Handel in Handwi;rterbuch der Staatswissenschaften,

•                    4e Aufl. lena. 1923.
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van den handel is gelegen in het scheppen van afzet en de voorzie-
# ning in behoeften, de financiering van den omzet en de opslag en

omgroepeering van waren, m.a.w. de organisatie van de goede
overdracht van persoon tot persoon 25), terwijl de functie  van  het
verkeer bestaat in de verplaatsing der goederen van de eene plaats
naar de andere.

Ter voldoening aan de eischen, welke aan het verkeer gesteld
worden, moeten haar versclfillende verkeersmiddelen ten dienste
staan. IHieronder verstaan wij alle technische inrichtingen, welke bij
het vervoer gebruikt worden, dus niet enkel de voertuigen, want
deze functioneeren eerst nadat bepaalde voorbereidingen, in de
vorm van aanleg van wegen, halte- en ligplaatsen etc. getroffen zijn.
Ieder verkeersmiddel bestaat derhalve uit 4 leden : weg, halteplaats,
kracht en voertuig.  26) De verkeersmiddelen  zijn :
a)       de waterverkeersmiddelen, onderverdeeld  naar  zee- en binnen-

verkeer,
b)      de landverkeersmiddelen, onderverdeeld  naar auto-, spoor-  en

tramverkeer,
c)       de luchtverkeersmiddelen, onverdeeld naar vliegtuig.      en

luchtschipverkeer,
d)       de electrische berichtenverkeersmiddelen, onderverdeeld   naar

telegraaf-. telefoon- en radioverkeer.
IHet begrip verkeerswezen tenslotte heeft betrekking op het totaal

van de hierboven genoemde middelen en de organisaties, die voor
i het bedrijf en het beheer der verkeersmiddelen noodig zijn.

Wil men een verbetering van het verkeer verkrijgen, dan zal voor
ieder geval moeten worden nagegaan, welke van de 4 leden van
het verkeer verbeterd dient te worden. n.1. de weg, de halte- en lig-
plaatsen, de kracht of het voertuig; veelal zal ingrijpen in eenbepaald onderdeel na verloop van tijd ook nieuwe bemoeiingen met
andere geledingen noodzakelijk maken. De hierdoor verkregen
verbetering kan beteekenen :
le. een verkorting  van den transporttijd,
2e. een gro6tere frequentie van de verbinding,
3e. een betere betrouwbaarheid (stipheid en veiligheid),
4e. een vergrooting van het kwantitatief prestatievermogen,

25) Vgl. Hisch. ta.p. blz. 5.
96) Vgl. Pirath. Die Grundlagen der Verkehrswirtschaft, Berlin   1934.   blz.   40.
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5e. een directe verlaging van den transportprijs.
Waar in deze verhandeling enkel het goederentran. port en dus

geen personenvervoer in de beschouwingen betrokken wordt. mag
de vexkorting van den transporttijd herleid worden tot een besparing
van kosten; dit slaat eveneens op het onder 2e en 3e gemelde. Een
vergrooting van het kwantitatief-prestatievermogen behoeft nog niet
direct een verbetering te zijn, al zal in feite. tengevolge van de
vergroote kapitaalaanwending, dit meestal toch wel het geval zijn.
Met het gebruik van nieuwe verkeersmiddelen gaat een goederen-
verbruik gepaard ; eerst wanneer  het  nut,  dat  door de nieuwe
transportmogelijkheid verkregen wordt. de waarde van het goederen-
gebruik te boven gaat, kan men van een verbetering gewagen.

De  verbetering  van het verkeer manifesteert  zich  dus  in ( directe
en indirecte) kostenbesparingen voor diegenen, die van het verkeer
gebruik maken.

Deze kostenbesparingen kunnen aanleiding geven tot prijsverla-
ging. Het dient echter te worden opgemerkt,  . dat hier slechts

mogelijkheden liggen ; de verwezenlijking daarvan  zal in hooge
mate afhangen van de aanwezigheid der vrije concurrentie. De
principale werkoorzakelijke verhouding van den handel ten opzichte
van het verkeer brengt met zich, dat het niet uitgesloten is, dat de
handel, waaronder ook begrepen wordt de producent voor zoover

hij de handelsfunctie vervult, het grootste deel van de kostenbespa-
ringen voor zich opeischt. Wanneer hierna gesproken wordt van een
verlaging in prijs van het vervoerde product tengevolge van een
verkeersverbetering, wordt voorloopig aangenomen, dat de belooning
van den handel dezelfde blijft.

P a r.  2. De invloed van vrachtprijsverlaging formeel beschouwd.

Reeds werd de taak van het verkeer aangegeven als : ruimtelijke
verplaatsing van personen, goederen en berichten. De prestatie van
het   verkeer is daarbij een productieve 27), omdat de goederen
worden overgebracht van plaatsen waar zij een relatief geringe
waarde hebben, naar gebieden, waar zij meer nut kunnen stichten.
Het verschil in waardeering in die plaatsen vormt de hoogste grens

i

27) Dit als tegenstelling tot de .dienende" functie van het verkeer welke in
de literatuur zoo gaarne naar voren wordt geschoven.
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voor de belooning, welke het verkeer voor haar diensten kan ver-
krijgen. Van den invloed, welke een vrachtprijsverlaging op de af-
standen, waarover nog vervoerd kan worden, uitoefent. blijkt hier
beneden.

Wij stellen allereerst. dat in een bepaald economisch-geographisch
gebied de voorziening met een zeker product geschiedt vanuit ten
plaats, waar de prijs van het artikel p is. Van deze centrale plaats
P uit gaan rechte wegen naar alle richtingen. Aan deze wegen zijn
de   consumentenplaatsen,   die

 
allen over eenzelfde koopkracht

beschikken en die gelijkmatig over de vlakte verspreid zijn, gelegen.
De kosten van vervoer zijn recht-evenredig aan de afstanden; zij
worden door de consumenten gedragen. In alle plaatsen binnen het
afzetgebied heerschen prijzen, die enkel ter hoogte van de vergoe-
ding, die het verkeer verkrijgt, van elkaar afwijken. Een eh ander
kan  men zich voorstellen met behulp van isovecturen  28) i.e. lijnen
die de plaatsen met dezelfde transportkosten voor het vervoer van
het product verbinden. In dit geval nemen de isovecturen de vorm
van concentrische cirkels aan, welke om het punt P gelegen zijn.

Ook wanneer wij aannemen, dat het goed in P zelf wordt gepro-
duceerd, zal p naast een deel dat aan de producenten toevloeit een
kleiner gedeelte bevatten, dat de handel verkrijgt. Zelfs als de
producent den verkoop zelf ter hand neemt, kan men deze twee
deelen in den kostprijs onderscheiden ; ook dan zijn er bepaalde
kostenbestanddeelen, die voor de organisatie van den verkoop
gemaakt moeten worden. Men is daarom gerechtigd aan te nemen,
dat de vergoeding aan den handel, zoowel voor de in P verkochte
als de daarbuiten afgezette goederen, dezelfde is. Men krijgt dan
de gelegenheid (door de z.g. ceteris paribus methode) de gevolgen
van eenige Wijziging in het vervoerwezen nauwkeurig te bepalen.
Weliswaar zal de verkoop aan de peripherie meer kosten vereischen
(voor het opwekken van behoifften  en door grootere afzetrisico's).
Wanneer men zich tot niet te omvangrijke gebieden bepaalt. is de
fout evenwel klein.

Door het in rekening brengen van een belooning voor het verkeer
wordt het gebied, dat zijn producten van P betrekt, afgeperkt. In de                           
consumentenplaatsen, gelegen aan de laatste isovectuur, kan nog
ten product worden afgezet. Buiten deze isovectuur worden geen

28) Zie Palander. Beitdge zur Standortstheorie. t.a.p. blz. 305.
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koopers meer aangetroffen. Voor dit geval vindt men, dat de afstan-
den. waarover de goederen vervoerd kunnen worden om nog te
worden afgezet. omgekeerd evenredig  zijn  aan den vrachtprijs.  29)
De algemeene werking van een verkeersverbetering volgt hieruit
onmiddellijk. De uitspraak is echter zuiver formeel en niet aan de
werkelijkheid ontleend, zelfs niet aan een agrarisch gebied, dat nog
slecht voorzien is met de producten van de nijverheid.  30) Dit laatste
zou juist zijh, indien de totale verzorging van het economisch-
geographisch gebied vanuit P zou' geschieden. Dan zou er een
overeenkomstig geval zich voordoen, als von Thiinen in zijn
Isolierter Staat behandelt ;  31)   al naar gelang de afstand  van  de
groote stad afneemt, neemt daar de extensiviteit in de voortbren-
gingswijze toe, zoodat van gelijke bevolkingsopbouw en gelijke koop-
kracht niet gesproken kan worden. De concentrische cirkels zijn
daarentegen getrokken voor een bepaald product. Het is zeer goed
mogelijk, dat voor een ander product de plaats P gelegen is aan de
laatste isovectuur van het eerste product.

Anderzijds mag men het niet stellen, alsof alle deelen van
het economisch-geographische gebied, dat wij voor oogen hebben,
van dezelfde economische structuur zouden zijn. Zooals bleek is n.1.
de verzorging met het bepaalde product in de nabijheid van P
rijkelijker dan op grooteren afstand van de tentrale plaats.

P a r. 3, Vergrooting van afzetgebie(len ten koste van concur-
reerende centrale plaatses

Men zal moeilijk kunnen beweren, dat in de West-Europeesche
landen de plaats van de transportkosten een zoodanige is, dat het
verbruik van de meeste goederen hierdoor in aanzienlijke mate
wordt begrensd. Meer dan de totale goederenafzet ondervindt
echter de plaats, van waaruit de afzet geschiedt, de gevolgen van
plaats gehad hebbende wijzigingen in de transportvoorwaarden.

Geschiedt de verzorging in het economisch-geographisch gebied
vanuit twee plaatsen, dan kunnen we ons de verschillende consu-
mentenplaatsen door middel van transportlijnen met die plaats

29) Vgl. Englander, Theorie des Guterverkehrs und die Frachtsatze, Jena 1924.
80) Rischl, Reine und historische Dynamik des Standorts der Erzeubungszweige

Schmollers Jahrbuch 1927. blz. 850.
31) Von Thunen. Der isolierte Staat. Rostock 1842, blz. 387.
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verbonden denken, van waaruit de voorziening het voordeeligst kan
geschieden. Verondersteld wordt, dat het vervoer vanuit P' door
middel van een vervoermiddel geschiedt, dat duurder functioneert
dan het transportmiddel, dat vanuit P" bezorgt. In de gebieden
komen prijsverschillen voor ter hoogte van de vervoerkosten.

Thans zal worden nagegaan, hoe de afzetgebieden gewijzigd
worden, indien de vervoerkosten in P' gelijk worden gemaakt
aan de' voorwaarden  in  P".

*Het afzetgebied van P'. en de mogelijkheid tot uitbreiding hiervan,
is beperkt door de aanwezigheid van P" en omgekeerd. Tusschen
P' en ,P" ontstaan gebieden, waar zonder prijswijziging van
productieplaats veranderd kan worden, m.a.w. in deze gebieden
heerscht gelijkheid in prijs. De lijn, getrokken door deze vlakten,
geeft dan de grens van ieders afzetgebied aan.

Deze prijsgelijkheid kan ontstaan, doordat de consumenten-
plaatsen op gelijke economische afstanden van de plaatsen P' en P"
liggen, die gelijke prijzen voor hun producten hebben. Intusschen
zal de prijsgelijkheid aan de grens van de afzetgebieden meestal
het   gevolg   zijn   van een hoogere (lagere) productieprijs   en   een
lagere (hoogere) vervoerprijs.

Deze uitspraak heeft nog betrekking op de constellatie waar de
vrachtprijs per afstandseenheid vanaf P' gelijk is aan dezelfde
afstandseenheid vanaf P". Uiteraard neemt de invloedsfeer van P'
in nog veel sterker mate toe, wanneer alleen voor deze plaats de
vrachtkosten per afstandseenheid dalen, voor P" echter gelijk
blijven ; dit geval doet zich voor, wanneer P' thans aansluiting krijgt
op een verkeersnet met goedkoop. vervoer ( gedacht wordt   aan
watervervoer), waarvan het voordien verstoken was. terwijl P"
reeds daarbij was aangesloten. In feite zal dit bijna steeds het geval
zijn, wanneer aan een bepaalde plaats een verbinding te water tordt
geven ; een aansluiting met een plaats waar p hooger is dan in
een nabij gelegen, concurreerende plaats, lijkt economisch niet
verantwoord.

Van een verlaging van den transportprijs met een bepaald
absoluut bedrag gaat veel invloed uit bij voorheen van kracht zijnde
hooge tarieven ; hiermede correspondeert n.1.  een nauw begrensd
afzetgebied, dat thans aanzienlijk uitgebreid kan worden. Even goed
is een tegenovergestelde tendens te bespeuren n.1. dat bij een

23



1,

.

relatieve verandering van den transportprijs de absolute werking
des te grooter is, naarmate de vroegere belooning voor de verkeers-
prestatie zich op een laag peil bewoog, want hiermede ging een
uitgebreid afzetgebied gepaard ; wijzigingen hierin zijn eveneens

idienovereenkomstig.    Bij een feitelijke beoordeeling   zal   men
daarom steeds naar de diverse goederen moeten onderscheiden.

De tweede factor. die voor de vaststelling van de afzetgrenzen
van beteekenis is, is het verschil in prijs in P' en P". Bij laagwaar-
dige goederen zijn de prijsverschillen in het algemeen van beperkten
omvang. daar, volgens Sax, de prijzen van deze producten op een
niveau liggen. dat door de onderste lagen van de bevolking, die
weliswaar de groote massa uitmaken, maar tevens het minst koop-
krachtig zijn, wordt bepaald. 32)

De onderlinge prijsverschillen bij hoogwaardige goederen kunnen
zeer aanzienlijk zijn. Dit verklaart dan ook waaroni in vroegere
eeuwen, bij duur transport, alleen deze goederen een langen weg
konden afleggen (edele metalen, specerijen etc.). Eerst bij de steeds
verder gaande perfectie van het verkeer, met de daarmede gepaard
gaande verlaging van den vrachtprijs, werden producten van lagere
waarde in het verkeer opgenomen.
Zoolang p', vermeerderd met de transportkosten van P' naar P",
grooter is dan p". zal P" den afzet nog gedeeltelijk blijven ver-
zorgen. Worden de 2 leden van deze vergelijking aan elkaar gelijk,
dan eindigt de „strijd  om de vestigingsplaats"33)  in een uitschakeling
van den zwaksten concurrent. De tot dan toe van elkaar geisoleerde

vestigingsplaatsen vormen dan een systeem van communiceerende
standplaatsen. 34)

Het bovenstaande is opgesteld in de onderstelling, dat overal een
z.g. afstandstarief van toepassing is, waarbij, onafhankelijk van de
lengtd van den weg waarover het transport plaats vindt, voor ge-
lijke afstandseenheden gelijke prijzen in rekening worden gebracht.
In werkelijkheid treft men echter steeds z.g. staffeltarieven  aan ; '
deze kennen een reductie per afstandseenheid naarmate de afstand
lgrooter wordt. De eerste afstandseencheden zijn derhalve de duurste.

32) Sax, die Verkehrsmittel in Volk. und Staatswirtschaft, Berlin 1918,
Erster Band, blz. 28.

*) Alfred Weber, t.a.p. blz. 60.
34) Ritschl, ta.p. blz. 847.
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Een soortgelijke werking gaat uit van de kosten van in- en uit-
lading. van de heffing van een vast recht etc. De hoogte van deze
kosten is onafhankelijk van den afstand ; de druk hiervan per af- *
sta-ndseenheid 'wordt lichter, naargelang de lengte van den weg,
dien het vervoer gaat, grooter wordt. De isovectuur, die de het
dichtst bij P' gelegen plaatsen verbindt, bestaat uit meerdere isovec-
turen die oneindig dicht op elkaar liggen. De isovecturen liggen
allen weer op gelijken economischen afstand van elkaar. Alleen bij
afstandstarief loopt deze economische afstand parallel met de geo-
graphische ; wordt evenwel een staffeltarief toegepast,  dan  gaan

gelijkblijvende economische afstanden met steeds grooter wordende

0 0
-

Fig. 1. Isovecturen bil afstandstarief. .Het tarief voor vervoer vanaf P' is hooger dan vanaf P

V             €

I

Fig. 2. -  Isovecturen bij afstandstarief.
Het tarief. berekend bij vervoer vanaf F, is gelijk aan dat van P"
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geographische verwijderingen samen. Door middel van isovecturen
kan dit gemakkelijk worden aangetoond. ,

In de bovenstaande figuren zijn de voorkeursgebieden van P'
en P" aangegeven. Oorspronkelijk heeft P' weliswaar een voor-
sprong op P" door een lageren productieprijs, door hooge transport-

e

Fig. 3. -  Isovecturen bij staffeltarief.
Het tarief voor vervoer vanaf Y is hooger dan vanaf P"

-0,
Fig. 4. - Isovecturen bij staffeltarief.

Het tarief. berekend bij vervoer vanaf P'. is gelilk aan dat van P".

26

*



kosten is nochtans het voorkeursgebied voor P" grooter. Figuur 1
geeft de positie van beide plaatsen aan v66r de verkeersverbetering.
terwijl figuur 2 op de situatie na een plaats gegrepen wijziging
slaat. In beide gevallen is een afstandstarief van toepassing. In

'0             0

Fig. 5. Isovecturen bij gebroken vervoer.

Bil verzending vanaf F wordt eerst van het duurde transport-
middel gebruik gemaakt; vanaf de lijn W. ziln de kosten van vervoer
per afstandseenheid gelijk aan die bil verzending vanuit P".

0 6

Fig. 6. - Isovecturen na opheffing van gebroken vervoer.
De transportvoorwaarden zijn voor P en P" gelijk.
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I.  1

de volgende figuren is het verschil in productieprijs tusschen P'
en P" gehandhaafd. Nu is echter het staffeltarief toegepast.

Bij de constellatie waarbij p' = p" wordt hier niet nader stil
gestaan. Na een ingetreden verandering in transportvoorwaarden,
zoodat deze voor P' en P" gelijk zijn, wordt het totale afzetgebied
tusschen de beide plaatsen gelijkelijk verdeeld.

Vervolgens moge nog op hot geval gewezen worden, waarbij
voor het vervoer vanaf P' 2 verschillende vervoermiddelen noodig
zijn. Vanuit P' wordt allereerst gebruik gemaakt van het duurdere
vervoermiddel, terwijl het goed later op een goedkooper transport-
middel wordt overgeladen. De concurrentiepositie t.o.v. P" zoowel
v66r als nA de verlaging van den transportprijs blijkt uit figuur
5 en 6. hieronder weergegeven.

De gelijkmaking van de vervoerscondities in P' aan die in P"
beteekent, behalve verwijding der isovecturen, opheffing der over-
laadkosten ; de positie wijzigt zich derhalve aanmerkelijk ten gunste
van P'. De toestand. die na deze verandering ontstaat, is gelijk
aan de in fig. 4 weergegeven situatie. Hetgeen daar omtrent de

.
afperking van de afzetgebieden werd gezegd, geldt ook hier.

Het geval, waarbij het vervoer vanaf P' eerst door middel van
het duurdere verkeersmiddel, daarna . met het goedkoopere   en
vervolgens weer met het duurdere verkeersmiddel geschiedt,
wordt hier, als zijnde van geen practische beteekenis, niet be-
handeld. Tweemaal overslaan eener partij is ook in de grootste
landen veelal onvoordeelig. In de kleinere landen is zelfs eenmaal
overladen niet economisch en derhalve weinig voorkomend.35)

Eenzelfde situatie bestaat, wanneer 't goed de staatsgrenzen over-
schrijdt. De bedragen, die bij het passeeren van de grenzen ge-
heven worden, hebben dezflfde werking als de kosten van over-
lading bij gebroken vervoer. Langs de lijn, waar de heffingen
verschtildigd zijn, ontstaat een verdichting van isovecturen ; boven-
dien wijzigen zich daarna de afstanden tusschen de isovecturen,
omdat vanaf de grens een nieuw tarief berekend wordt.

Een verdere afwijking levert het geval op, waarbij een plaats
in haar afzet gedeeltelijk op het buitenland is georienteerd, dat door
een ander transportmiddel wordt bereikt dan het binnenlandsche.

25) Tissot van Patot, Tusschen spoorwegen en binnenvaart, Binnenscheep-
vaart 1941, no. 2.
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( Men   denke   aan het goedkoope zeetransport). Figuur 7 geeft
hiervan een beeld.

Fig. 7. - Isovecturen bil gebruik van versehillende transportmiddelen vanuit
eenzelfde plaats.

De moeilijkheid in de laatste twee gevallen bestaat hierin, dat
andere dan economische factoren de grootte van het afzetgebied
vastleggen. Vooreerst komt dit tot uitdrukking bij de heffing der
rechten. Vervolgens ook door de z.g. contigenteeringen ; de prijs
heeft dan als regulator van den afzet afgedaan. In het vervolg
van dit geschrift, en met name bij de behandeling van de vestigings-
factoren, zullen deze gevallen daarom geen deel van verdere be-
spreking uitmaken.

Par.   4.     Wijziging del afgezette hoeveelheden.

Terwijl de afstand betrekking heeft op liniaire-, slaat het afzet-
gebied op vlakteverhoudingen. De meetkunde nu leert ons dat.
wanneer de afstand  r ( = straal)   is, de grootte  van de oppervlakte
or r2 is. Stellen we de lengte van den straal na de transportver-
laging op R, dan is de oppervlakte van den cirkel x R2, terwijl
de  oppervlakte  van den cirkelring    :r    ( R2-re) bedraagt.  Voor  dit
geval is dus de uitspraik van Sax van toepassing. dat de afzet- -
mogelijkheid van de goederen toeneemt in het kwadraat van de
gestegen vervoermogelijkheden.  36)

36) Sax, die Verkehrsmitter in Volks- und Staatswirtschaft, Berlin 1918,
Erster Band. blz. 19.
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Evenals het op blz. 21 geformuleerde is deze uitspraak zuiver
formeel. De grootte van het afzetgebied is dan enkel een functie
van de afstanden. Bij de weerstanden, die voor het vervoer van
deze afstanden moeten worden overwonnen, is geabstraheerd van
de groote plaatselijke ongelijkheden, die de werkelijkheid te zien
geeft ; verder van de aanwezigheid van concurrenten, die vanuit
een andere plaats optreden dan de z.g. centrale plaats in het be-
schouwde sociaal-geographische gebied. Een theorie, die behulp-
zaam wil zijn om de werkelijkheid te begrijpen, kan hierbij niet
blijven staan. Anderzijds dient bij de behandeling van de onder-
scheiden naar plaats uiteenloopende omstandigheden er voor ge-
waakt te worden,    dat de theorie    ( die   dan geen theorie   meer   is)
niet uitmondt in de weergave van een groot aantal individueele
gevallen, zonder eenige algemeene geldigheid.

In hoeverre het gewettigd is om aan te nemen, dat alle con-
sumentenplaatsen bereikt kunnen worden, hangt af van de dichtheid
van het wegennet. Dit is voor ieder verkeersmiddel verschillend.
Hier moge worden volstaan met de bemerking, dat voor transport
te water in Nederland inderdaad het bovenstaande mag worden
aangehouden. Aan de overige voorwaarden, waarop de conclusie
van Sax is gebaseerd. wordt in de werkelijkheid niet voldaan. Dit
slaae op de goederen van eerste orde, en meer nog op goederen
van hoogere orde.

Ongelijk is allereerst de verspreiding van behoeften en ko®kracht
over het bodemoppervlak gezien. De (koopkrachtige) vraag van
een gebied naar een bepaald product hangt af van een aantal
factoren. waarvan als belangrijkste kunnen worden genoemd : de
dichtheid van de bevolking en de verbruiksgewoonten, welke samen
de behoeften vormen, voorts van de grootte van het inkomen, de
graad van ontwikkeling van het gebied en de verdeeling van het
inkomen.
De befolkingsdichtheid is evenmin gelijkmatig, zooals boven werd
aangenomen, als regelmatig afnemend bij verdere verwijdering van
de groote stad zooals in de Thunensche z6nes tot uitdrukking komt.

, Ongetwijfeld heeft deze laatste voorstelling haar beteekenis voor
de kennis van vroegere verhoudingen. Over de verspreiding van de
groote steden zelf echter wordt geen uitsluitsel gegeven, zoodat
von Thunen's theorie niet van toepassing is voor een gebied met
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meerdere centrale plaatsen. Bovendien zijn door den steeds verder
gaanden groei der steden en daarmede ook van de kringen, die
de mate van de voortbrengingsintensiteit aangeven, de meest ver-
wijderde z6ne's in het gedrang gekomen. De voortbrenging van
de producten dezer gebieden heeft zich verplaatst naar nieuwe
dun bevolkte gebiedsdeelen, buiten de met steden bezaaide land-
streek, waar voor de behoeften-voorziening der gezamenlijke steden
wordt gewerkt.  37)

Over de bevolkingsdichtheid is dus weinig algemeens te zeggen.
Zelfs een uitspraak, dat binnen een in verkeersopzicht gunstig
gelegen gebied een groote bevolkingsdichtheid zal ontstaan. is uiter-
mate gevaarlijk. Weliswaar zullen aan goede verkeerswegen meestal
handelssteden gelegen zijn. die tot wereldsteden kunnen zijn uitge-
groeid, maar hieraan gaat een dienovereenkomstige verlenging van
den middellijn, derhalve een uitbreiding van de Thonensche zone's
gepaard 38), waarbij het derhalve mogelijk   is.    dat de beteekenis
van de centrale plaats eerder te danken is aan de ruimtelijke uit-
gebreidheid van het productie- en afzetgebied, dan aan de dichtheid
der bevolking met, daarmee samengaand, een intensieve productie-
methode.

Ook de verbruiksgewoonten zijn geenszins uniform. In het alge-
meen kan men wel zeggen, dat in de steden hoogere eischen aan
.het leven worden gesteld dan op het platteland. Een tweede alge-
meene richtlijn vindt men in de samenstelling van de bevolking
naar de verschillende standen. In plaatsen en gebieden met over-
wegend midden- en beteren stand zal men behoefte hebben aan
goederen met een hoogere waarde dan in streken, wdar de ar-
beidersklasse overheerscht. Daarnaast echter zijn -er talrijke ver-
schillen van plaats tot plaats ; verschillen die wortelen in uiteen-
loopende traditie, zeden en gewoonten, smaak, mode en nog tal
van andere motieven.

De grootte van de inkomens der diverse gebieden-varieert al naai
gelang zij spaarzaam of overvloedig met natuurlijke rijkdommen zijn
gezegend, over kapitaal beschikken en door energieke bevolkings-
groepen worden bewoond. Uit de samenwerking dezer productie-

37) Ritschl, Reine und historische Dynamik des Standortes der Erzeugungs-
zweige. ta.p. blz. 869 e.v.

38) Ritschl ta.p. blz. 850.
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factoren ontstaan de producten, die direct of indirect voor de be-
hoeftebevrediging kunnen dienen.

Tenslotte loopt ook de inkomensverdeeling plaatselijk overal uit-
een. Dit volgt onmiddellijk uit de verschillen die hierboven werden
gesignaleerd. De plaatselijke verscheidenheid in de aanwezigheid der
diverse productiefactoren heeft bovendien een naar gebieden wis-
selende combinatie van de productiefactoren tengevolge; daarmede
varieert ook de belooning van de eigenaars dezer factoren. Zoo

' bestaat b.v. in de eerste ThOnensche z6ne een belangrijk aandeel
van de inkomens uit grondrente (Rente der Lage). terwijl dit in de
laatste z6ne onbekend is.

Nadrukkelijk dient aangeteekend te worden. dat bij het boven-
staande steeds gedacht is aan de behoeften, welke van alle menschen
die een bepaald gebied bewonen uitgaan, m.a.w. naar de goederen
van eerste orde, waarbij toch steeds een betrekkelijke regelmaat
valt te bespeuren. Grootere afwijkingen naar gebieden komen voor
t.a.v. de· behoeften va n  de  industrieen  en wel  naar  de mate waarin
deze in 'bepaalde gebiedsdeelen zijn gecentraliseerd. Bedrijven.
welke agglomeraties op een beperkt gebied toelaten, zijn daarom
wel functioneele bedrijven genoemd. Van een evenredigheid van
de afgezette hoeveelheden met het afzetgebied is dan geen sprake

meer. Overigens wil dit nog niet zeggen dat men,·bij het naspeuren
van eenige wettelijkheid op dit gebied. zich zou bezondigen aan
een ,.zuiver probeeren", omdat de verkregen resultaten enkel op de
onderzochte punten zouden slaan, zonder eenige algemeene geldig-
heid derhalve. 39) Voor algemeene beschouwingen blijft nog vol-
doende ruimte. Hierover nader in de volgende hoofdstukken.

In het geval dat uitbreiding van afzetgebied nier leidt tot econo-
misch verkeer van de centrale plaats met gebieden, die voordien
van het genot van een bepaald product verstoken bleven, en even-
min tot verdrijving van concurrenten, is nochtans een stijging van
de afgezette hoeveelheden bij dalende vrachtkosten mogelijk. Dit
hangt af van de elasticiteit van de vraag naar het thans in prijs
gedaalde product.

De directe voordeelen, welke uit een verbetering in het verkeer
voortvloeien. zijn uit her voorgaande direct af te leiden. Zij bestaan:

89) Ibsch. Die raumlich Ordnung der Wirtschaft, Iena 1940. blz. 30.
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a) uit de besparingen die verkregen worden op het bestaande ver-
voer en b) uit de vermeerdering van vervoer, welke door het
additioneele transport van goederen, als gevolg van den verlaagden
transport- en daarmede productprijs, wordt verkregen. Een voor-
beeld moge ter verduidelijking dieneh.

\ \

/          )
D,            Dz

Fig. 8. - Begrenzing der afzetgebieden door de transportkosten.

Stellen wij de prijs van een bepaald product, inclusief de
vergoeding welke de handel voor haar bemoeiingen vraagt, in P' op
50 en in P" op 75, terwijl verder het vervoer vanaf P' 2 maal
zoo duur is als vanuit P". Met behulp van isovecturen is de ver-
deeling van de afzetgebieden aan te geven. Uit bovenstaande figuur
is tevens ·de wijziging af te lezen, welke optreedt, indien de tran-
sportvoorwaarden in P' aan die van P" worden gelijk. gemaakt.

Nemen wij vervolgens aan. dat de verhoudingen tusschen prijzen
en garraagde hoeveelheden (de elasticiteit van de vraag) in C zijn:

prijzen hoeveelheden
100          1

90         2

80         3

70          4

60         5
Onder de oorspronkelijke transportverhoudingen kan in C tan

product worden afgezet. bij de nieuwe 4 stuks. Op het product, dat
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bij de oude voorwaarden naar C werd getransporteerd, wordt een
besparing verkregen van 30. Tot hiertoe blijven de besparingen
echter niet beperkt. Het totale nut, dat de goederen in C hebben.
bedraagt 100 + 90 + 80 + 70 = 340. De kostprijs bedraagt 280;
naast de besparing van 30 op het bestaande vervoer wordt een      I
voordeel van 30 (verschil tusschen waarde-oordeel en kostprijs)
op het nieuwe vervoer verkregen. De totale .consumersrent" be-
loopt  dan  60. ·

De ingetreden wijziging is voor de plaatsen gelegen op de
isovectuur   100   ( zoo   b.v.   punt   C) het gunstigst.  Voor de plaatsen.
welke zich binnen deze isovectuur bevinden, brengt zij uiteraard
minder voordeel. Hetzelfde moet echter ook van de dichter bij   '
P" gelegen punten gezegd worden, met name voor de plaatsen
gelegen tusschen de oude en de nieuwe demarcatielijn.
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HOOFDSTUK III.

De inwerking van de transportkosten
op de spreiding der industrie.

P a r.    I. Het plaatsprobleem   in   de   economische   theorie.

De gevolgtrekkingen, die in het voorgaande hoofdstuk uie een
verkeersverbetering werden opgemaakt, sluiten eigenlijk reeds een
oordeel over den invloed. welke de productie hierbij ondergaat, in ;
de waargenomen verschijnselen ten aanzien van de prijzen van de
vervoerde producten veronderstellen immers een bepaalden afzet
en deze weer de productie van de goederen.

De economische theorie heeft aan den invloed, die van de trans-
portkosten op de arbeidsverdeeling uitgaat, in den aanvang slechts
weinig aandacht besteed. Adam Smith geeft weliswaar enkele ver-

:
spreide opmerkingen  over de plaatselijke arbeidsverdeeling. 40)   De
klassieke theorie over den internationalen handel, vooral zooals zij

'          door de geschriften van Ricardo bekendheid heeft· gekregen, noemt
echter geheel andere factoren dan de transportkosten, welke een
naar plaats gedifferentieerde wijze van voortbrenging veroorzaken.
.,Experience howe, er shows, that the fancied or real insecurity of
capital, when not under the immediate control of its owner, together
with the natural disinclination which every man has to quit the
countrij of his birth and conexions and enttrust himself with all
his habits fixed to a strange government and new laws, check the
imagination of capital. These feelings, which I should be sorry to
see weakened, induce most men of property to be satisfied with
a lowrate of profits in their own country, rather than seek a more
advantageous employment for their wealth in foreign nations." 41)

De beteekenis van de transportkosten voor de vestiging van de
industrietele bedrijven is eerst   in   1882 door Launhardt   op   diep-

40) Adam Smith, Wealth of Nations. Imnden  1900. blz  13 e. v., 76 e. v.
41) Richardo, Principles of Economics. Londen 1821 blz. 140.
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gaande wijze belicht. 42) Het buiten beschouwing laten   van   de
andere lokale verschillen (arbeidskosten etc.) en meer nog, de

-             afwijking van Launhardt's theoretische constructie van de gang-
bare theorie had echter tot gevolg, dat het onderhavige probleem
to    in    1909   bleef rusten,    toen    Al fred Weber    zijn   boek   ..Ueber
den Standort der Industrien" publiceerde.

Op de eerste bladzijde van zijn werk stelt Alfred Weber. dat
„in jeder Wirtschaftsform und auf jeder Stufe der technischen und

6konomischen Evolution es for Produktion, Zirkulation und Konsum
nicht blosz ein Irgendwie, sondern auch ein Irgendwo des Vorsich-
gehens geben   (musz) ", waarbij   hij de klacht voegt,    dat   de
economische theorie. maar al te graag „das Irgendwo des Wirt-
schaftens nur einfach wie eine Funktion der Art des Wirtschaftens
behandelt." 43)

Wanneer men de bekende verhandeling van Karl Becker, die
Arbeitsteilung, bestudeert, moet wel geconcludeerd worden, dat
de boven weergegeven opmerking niet in het minst op het werk
van dezen prominenten figuur der z.g. jongere Historische School
van toepassing is. Het vraagstuk van de geographische arbeids-
verdeeling wokdt door laatstgenoemde nauwelijks aangeroerd, al
hoewel Adam Smith, van wiens beschouwing over de arbeidsver-
deeling Bucher uitgaat, toch reeds eenige verspreide opmerkingen
ten beste gaf. De term „territorial devision of labour" is van iets
lateren datum en afkomstig van Torrens.

Zooals Bucher zeer juist opmerkt, dekken de voorbeelden, die
Smith over de arbeidsverdeeling geeft, niet steeds hetzelfde econo-
mische proces, waardoor een verdere onderverdeeling noodzakelijk
is. Voorshands zij opgemerkt, dat hier een onderscheiding naar
maatschappelijke, technische en geographische arbeidsverdeeling
wordt doorgevoerd. Onze aandacht blijft voornamelijk tot de laatste
wijze van arbeidsverdeeling beperkt, terwijl de overige vormen
slechts voor zoover dit voor het algemeen verband noodzakelijk is
ter sprake komen.

42) Launhardt, Die Bestimmung des zweckmaszigsten Standortes einer gewerb-
lichen Anlage, Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure. 1882.

43) Alfred Weber, Ueber den Standort des Industrien. Tubingen 1921 blz. 1.
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P a r.   2. De onderscheidene soorten van arbeidsverdeeling.

Van arbeidsverdeeling zonder meer is sprake, wanneer de mensch

al datgene, wat hij voor zijn behoeftebevrediging noodig heeft, niet
zelf produceert, maar zich in zijn werkzaamheden beperkt tot be-
paalde goederen of diensten, die hij niet allen voor zich noodig
heeft, en door toedeeling of ruil aan anderen ter beschikking worden

gesteld. Zoo kan men een verdeeling der werkzaamheden naar ge-
slacht reeds als arbeidsverdeeling aanmerken.

Maatschappelijke arbeidsverdeeling komt voor wanneer een pro-
duct, van het winnen der grondstoffen tot aan de vervaardiging
van het eindproduct, verschillende huishoudingen doorloopt en dus
meermalen van eigenaar verwisselt   ( door Bucher Produktionsteilung
genoemd).

Een zekere verdeeling van werkzaamheden kent men reeds onder
de meest primitieve verhoudingen, zonder dat men hier van maat-
schappelijke arbeidsverdeeling spreekt; dit geschiedt zelfs niet
voor de splitsing van de werkzaamheden in de huishoudingen van
de rijke Romeinen 44).   of   van de middeleeuwsche vroonhoeven.

Deze huishoudingen vormden een duurzame productie- en ver-
bruiksgemeenschap. De autoriteit van het familiehoofd hield alles
tezamen ; het middel daartoe bood, bij de slavernij, het bezit aan
menschen, en bij de hoorigheid, het grondbezit.

Kenmerkend voor de maatschappelijke arbeidsverdeeling is der-
halve de ruil van goederen en diensten tusschen zelfstandige huis-
houdingen. Het meest praegnant kwam de maatschappelijke
arbeidsverdeeling voor in den tijd van het hoogkapitalisme, onder
vigeur van z.g. vrije marktprijzen, met de daarop gebaseerde ruil
der aan het marktverkeer deelnemende huishoudingen. Dit wijst op
de betrekkelijkheid van het begrip maatschappelijke arbeidsver-
deeling. Wie kennis neemt van de productieschema's, die in de
laatste jaren van overheidswege zijn vastgesteld. zal wel eens ge-
neigd zijn aan den staat een overeenkomstige positie als het oude
familiehoofd toe te kennen. De leiding van het economische leven
is sterk toegenomen, het verkeer met het buitenland ingekrompen
en de rol van de prijsvorming verminderd. Uit de afwisseling van
gemeenschaps- en zelfverantwoordelijkheid zou men kunnen con-

44) Bucher, Die Entstehung der Volkswirtschaft, Tubingen 1908. Blz. 315.
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cludeeren tot een cyclische ontwikkeling van het maatschappelijk
leven. 45) Het verschil  van de huidige staatshuishouding  met  de
vroegere gesloten huishouding zou dan enkel hierin bestaan, dat
de eerste zich over een veel grooter territorium uitstrekt dan de
tweede. Wij meenen,echter,   dat de functie  van den prijs  nog   een
zoodanige is, dat de maatschappelijke arbeidsverdeeling-conceptie
ook op de huidige verhoudingen van toepassing is te achten.

Met technische arbeidsverdeeling heeft men te doen, indien de
voor de vervaardiging van een product noodzakelijke totaalarbeid
in zooveel mogelijk eenvoudige prestaties wordt gesplitst, die door
verschillende personen, eventueel in dezelfde productiehuishouding.
worden verricht. Onder dit begrip zijn de ,,Arbeitszerlegung" en
Spezialisation" 46) onder te brengen. Het eerste komt voor, wani
neer de arbeidsverdeeling binnen eenzelfde productiehuishouding
plaats grijpt, derhalve zonder een verdere doorvoering van de maat-
schappelijke arbeidsverdeeling, terwijl bij het tweede begrip tech-
nische en maatschappelijke arbeidsverdeeling samen gaan.

Reeds bij gesloten huishoudingen zonder eenige economische ont-
wikkeling kan technische arbeidsverdeeling zijn doorgevoerd. Door
het gering aantal personen, welke deze gemeenschap omvat, blijft
zulks uiteraard beperkt. Het onderhavige begrip is dan ook meer
toepasselijk op arbeid, die in fabrieken wordt verricht.

De oorzaken van de technische arbeidsverdeeling zijn te zoeken
in de mogelijkheid van het fabriekmatig uitoefenen van het bedrijf.
waardoor een betere geoefendheid van den arbeider wordt ver-
kregen, weinig tijd verloren -gaat door den overgang van den eenen
arbeid naar den anderen, binnen het kader van de overal gelijk
veronderstelde samenstelling van de arbeidersklasse rekening kan
worden gehouden met verschillen in aard en aanleg van den in-
dividueelen arbeider, en vervolgens de aanwendingsmogelijkheid
van machines wordt vergroot, waardoor, in het algemeen, de effi-
ciency van het bedrijf wordt bevorderd.

Geographische arbeidsverdeeling doet zich dan voor, wanneer het
uiteengaan van productie en consumptiegemeenschap ( scheiding

45)  Zie O.a. Ligeti. Der Weg aus dem Chaos. eine Deutung des Weltgeschehens
aus dem Rhytmus der Kunstentwicklung, Munchen 1931.

46) B cher, ta.P. blz. 197 e.v.
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tusschen personen), gepaard   gaat met verwijdering naar plaats,

zoodanig, dat de prestatie, die noodig ·is om de goederen bij den
consument te brengen, niet langer als een inhaerent deel van de

productie kan worden beschouwd, zooals dat in de ,,Stadtwirt-
schaft". met het nquwe contact tusschen ambachtsman en ver-
bruiker, nog wel was.

Als gevolg van de ongelijke natuurlijke omstandigheden zijn de
menschen ongelijk over de bodemoppervlakte verspreid ; daarmede

gaat gepaard een van plaats tot plaats wisselende concentratie in

de uitoefening van den arbeid. Op deze ongelijke verdeeling is de
term geographische arbeidsverdeeling niet toepasselijk. aangezien

het zeer wel mogelijk is, dat elke plaats zelfgenoegzaam is, waar-
door een onde inge ruil van goederen en diensten .achterwege

blijft. Terwijl de technische arbeidsverdeeling ook binnen de z.g.
gesloten huishouding denkbaar is, treedt geographische arbeids-

verdeeling alleen daar op, waar productie en consumptie niet direct

samengaan en derhalve maatschappelijke arbeidsverdeeling aan-
wezig is.

1         :De oorzaak van de geographische arbeidsverdeeling ligt daarin.
dat de voortbrengingsmoeite, die moet worden opgebracht om een
goed te produceeren. plaatselijk uiteenloopend is, hetwelk weer een
gevolg is van de ongelijke wijze. waarop de productiefactoren over
de   vlakte zijn verspreid.  47)

Dit wil niet zeggen, dat de arbeid op verschillende plaatsen van
ongelijke kwaliteit behoort te zijn, en nog mfnder dat dit de oor-               -,
zaak is van de geopraphische arbeidsverdeeling. In feite zal dikwijls
de ongelijke voorziening met de overige productiemiddeleti de plaat-
selijk uiteenloopende productie veroorzaken. Als regel zal dit wel
met een specialisatie van de arbeiders gepaard gaan. De voor-
deelen van de arbeidsverdeeling worden door den factor arbeid
dan nog verhoogd.

De sterke toename  van de technische arbeidsverdeeling' is  te  ver-
klaren uit de besparing van de arbeidsmoeite. Het fabriekmatig
uitoefenen van het bedrijf maakt het echter noodzakelijk, de voort-
brenging op een beperkt aantal plaatsen te concentreeren. Daarbij
kan dan rekening gehouden worden met de pliiatselijk verschillende

47) Vgl. Ohlin, Interregional and international trada, Cambridge 1933, biz. 11.
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pioductievoorwaarden. Uiteraard bestaat dit nauwe verband tus-
schen technische en geographische arbeidsverdeeling alleen bij ge-
compliceerde maatsc-bappelijke verhoudingen. In de gesloten huis-

.

houding komt het eerste aspect van de arbeidsverdeeling nauwelijks
en het tweede in het geheel niet voor.

In het algemeen gaan zoowel de technische- als de geographische
aan de maatschappelijke arbeidsverdeeling vooraf; zij vormen  de
economische grondslag waarop de maatschappelijke arbeidsver-
deeling ontstaat. Of in feite de technische. respectievelijk geogra-
phische arbeidsverdeeling met een splitsing der huishoudingen in
nieuwe zelfstandige eenheden gepaard gaat. hangt af van sociale
factoren. Alhoewel de technische en de geographische arbeidsver-
deeling elk als uitvloeisel van de werking van het economisch prin-
cipe te verklaren zijn, bestaan er hierin toch gradaties. Binnen de
betrekkelijk enge grenzen van het bedrijf kan een vergelijking van
kosten en opbrengsten veel scherper worden doorgevoerd dan bij
een beschouwing van de verdeeling der productie over het bodem-
oppervlak, waar met tal van historisch gegroeide en dikwijls moei-
lijk kwantitatief meetbare factoren gerekend moet Worden.

Uit het bovenstaande mag niet worden afgeleid, dat de maat-
schappelijke arbeidsverdeeling voor een economische beschouwing
weinig relevant zou zijn; integendeel, hier immers ontstaat eerst
het probleem van het belangrijke verschijnsel: de prijs.

Par.  3.    Grenzen voor de geographische arbeidsverdeeling.
' Het is de taak van de economische geographie de afhankelijkheid

van het economisch leven van de lokale geographische voorwaarden
te bestudeeren. MAar al te vaak wordt daarbij de fout gemaakt. den
invloed van de geographische factoren los van de economische ver-
houdingen te zien en het economisch leven als een directe functie
van de geographische voorwaarden te beschouwen. 48) Vergeten

. wordt, dat van .,economisch" eerst sprake is, wanneer menschen en
dingen, die uiteraard aan hun eigen physieke natuur gebonden zijn,
door de leiding van het economisch leven op een economisch doel
worden gericht.

48) Zie van Heek, Economisch-geographische aspecten van enkele kostprijs-
componenten bij de studie der vestigingsplaatsfactoren, Tijdschrift voor
economische geographie, 1942, blz. 26.
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Tengevolge van de ruimtelijke beweegbaarheid van producten
en/of productiefactoren kan door economische leiding een arbitrage
op de verschillende markten worden doorgevoerd.

Hierbij is te onderscheiden naar :
a.   den  aard  -,  b. de meetbaarheid der weerstanden  en  c.  de

onderlinge verhouding tusschen de diverse weerstanden, welke bij
de verplaatsing van producten en productiemiddelen moeten worden
overwonnen, en welke bepalend is voor de feitelijke 'ruimtelijke
arbeidsverdeeling.

Betreffende den aard onderscheiden wij:
1)    economische    - 2) sociale    -    en 3) geographische   weer-

standen. De vraag rijst, of de economie gerechtvaardigd is om de
laatste twee soorten van weerstanden in haar oorzakelijke ver-
klaringen te betrekken  m.a.w.  of *deze factoren  als  z.g.  data  zijn  op
te vatten, welke het economisch gebeuren bepalen, zonder zelf
onmiddellijk door economische feiten bepaald te worden.

Economische gebeurtenissen kunnen zeer goed op de data
terugwerken, zonder dat het karakter der data hierdoor wordt aan- .
getast. De inwerking geschiedt dan echter steeds zonder dat er een
economisch-noodzakelijke relatie bestaat. Dit onttrekt zich daarom
aan een strikt theoretische beschouwing. Aangezien hier ook
economische factoren een rol spelen is het wel gewenscht, de plaats
van deze invloeden aan te geven; over de zuiver niet-economische
.elementen kan geen verklaring gegeven worden.

Uiteraard zijn bij iedere verplaatsing van goederen over het aard-
oppervlak geographische weerstanden te overwinnen. Het geo-
graphische geldt echter als een datum voor het economische ; het              6
gaat door het prisma van het economisch waarde-oordeel, waardoor
het zijn nadere bepaling krijgt. De weerstand, welke bij eenige '
verplaatsing optreedt. en die tot uitdrukking komt in de kosten van
handel en vervoer, wordt daarom hier als economische weerstand
aangeduid.

Voor de verplaatsing van eindproducten gelden als regel econo-
mische weerstanden ;  bij de productiemiddelen zijn veelal  ook
andere remmen aanwezig. Een en ander wordt thans nader bezien.
Opgemerkt zij nog, dat de hier gegeven grenzen maxima zijn. De
verschillen kunnen derhalve kleiner zijn ; dit duidt op een gelijk-
matige verdeeling van productievoorwaarden, hetwelk overigens wel
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regelmatig op een enkelen productiefactor, zelden echter op alle
productievoorwaarden zal slaan. Het eerste goed is dan als ubiqui-

0 teit te behandelen ; de overige factoren bewerken dan de ruimte-
lijke arbeidsverdeeling.

Het begrip sociale-weerstand geeft aan, dat maaischappelijke
overwegingen een rem voor de ruimtelijke beweging van producten
en productiefactoren- vormen. De verplaatsbaarheid is weliswaar
mede afhankelijk van onderlinge prijsverschillen; het is echter niet
mogelijk a priori vast te stellen hoe groot de prijsverschillen moeten
zijn, om de weerstanden te overwinnen.

Weber neemt de spreiding(en de plaatselijke ongelijke belooning)
van den arbeid als een datum in zijn theorie op. De fout, die de
klassieke theorie maakte, door sociale instituties met economische

argumenten te willen verklaren, blijft daardoor achterwege. Ander-
zijds mag echter niet ontkend worden, dat ook economische fac-
toren een nivelleering van plaatselijke verschillen in de loonen
verhinderen.

De term geographische weerstand is gehandhaafd voor die ver-
houdingen. waar, om technische redenen, de economische weerstand
niet tot gelding kan komen, en waar een absolute binding aan een
bepaalden natuurlijken productiefactor plaats vindt. Men pleegt
daarom wel een onderscheid te maken tusschen .,standortbestim-
menden" en .standortbestimmten" bedrijfstakken. Tot de eerste

categorie rekent men dan de landbouw, de mijnbouw en verder
enkele takken van industrie (vooral de zware industrie);   tot   de
tweede de z.g. verwerkende industrie, alsmede het ambacht en .
voorts de bedrijven welke diensten verleenen.

Behalve bij de absolute plaatselijke binding van enkele industrie-
takken, komt de geographische weerstand tot uiting in de bijzondere

positie in het aanbod van industrieele bouwterreinen. Zeer gunstig
gelegen terreinen (in de nabijheid van havens, spoorwegen, bevol-
kinscentra   etc.) zijn uiteraard dermate   met het bodemoppervlak
-verbonden, dat zij niet voor verplaatsing in aanmerking komen.

De Webersche theorie neemt de ligging van de z.g. materiaal-
plaatsen als datum aan. De transportkosten, welke met het vervoer

van de grondstoffen gepaard gaan, werken dan als krachten, welke
de productie naar de materiaalplaatsen trachten toe te trekken.
Langs twee zijden behoeft dit laatste een verbetering. Vooreerst
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dient een restrictie te worden toegepast voor bedrijven die aan-
sluiting bij natuurlijke factoren zoeken ( mijnbouw  etc.). De oplos-
sing. waarbij de technische factor tot economischen factor wordt
herleid,  door een oneindig groote weerstand  aan te nemen 49),   lijkt
wel wat te geforceerd. Anderzijds wordt eerst door de hoogte van
de transportkosten beslist, welke materiaalplaatsen voor de pro-
ductie zullen worden gebruikt. De ligging van de niateriaalplaatsen
is derhalve een datum voor de economische beschouwing : bij de
vraag, welke materiaalplaats voor de productie zal worden ter ha3d
genomen, spelen echter ook economische factoren een rol.

Zijn de weerstanden, die hun invloed doen gelden, enkel van
economischen aard (als bovenbedoeld n.1. in den zin van vergoe-
dingen voor handel en verkeer), dan doet het vraagstuk van de
geographische arbeidsverdeeling  zich  als een substitutieprobleem  50)
voor, waarbij de kosten van den aanvoer van grondstoffen (bij
productie   in de consumentenplaats)    met de kosten   voor    den   af-
voer der eindproducten (wanneer de productie bij de materiaal-
vindplaatsen wordt doorgevoerd) worden vergeleken. Aldus kan de
transportkosten minimaalplaats worden gevonden.

Een afwijking hierop ontstaat, doordat er naast economische ook
sociale en geographische weerstanden optreden. Niet langer loopen
de prijzen der productiemiddelen enkel ter hoogte van de kosten
voor handel en vervoer uiteen en blijven de afwijkingen daardoor
binnen beperkte grenzen. Door de betrekkelijke onbeweegbaarheid
der sociale en geographische factoren, die aan de productie mede-
werken, moeten de voor de voortbrenging benoodigde overige pro-
ductiemiddelen naar de plaats, waar de eerstgenoemde factoren zich
bevinden, worden gebracht. Deze plaats bepaalt derhalve waar
de voortbrenging wordt uitgeoefend ; de mate waarin de productie
plaats vindt m.a.w. de grootte van de productie. wordt evenwel
mede begrensd door de economische weerstanden, die de productie-
middelen, welke niet geographisch of sociaal gebonden zijn, onder-
vinden. Zij zullen tot de plaatsgebonden factoren gebracht worden,
zoolang, totdat de belooning voor de medewerking aan de productie

40) Zooals geschiedt door Englander. Theorie des Goterverkehrs und der
Frachtsatze. Jena 1924. blz. 121 e.v.'

50)  Vgl.  Predijhl, Das Standortsproblem  in der Wirtschaftstheorie, Weltwirt-
1ch4ftliches Archiv 1925. blz. 294.
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gelijk is aan hetgeen elders wordt ontvangen na aftrek van de
kosten van verplaatsing. Wat voor de plaatsgebonden productie-
factoren als vergoeding overblijft. draagt derhalve het karakter
eener „rent". Dit is oorzaak, dat de prijzen der betreffende pro-
ductiefactoren plaatselijk sterk gedifferentieerd zijn. Er valt mee
te rekenen, dat deze verschillen weer van invloed zijn op de wijze,

waarop de prdductiefactoren worden samengebracht. Het substi-

tutieprincipe stelt den eisch, dat de hoeveelheden van een productie-
middel of van een groep van productiemiddelen, die zonder
verandering van het productieresultaat tegen elkaar geruild kunnen
worden, denzelfden prijs hebben. 51)   Bij de plaatselijk   ongelijke

prijzen beteekent dit, dat de hoeveelheden productiemiddelen, die
bij de productie worden gebruikt, omgekeerd evenredig zijn aan de
prijzen. Lage prijzen voor een productiefactor gaan daarom gepaard
met een relatief sterk gebruik van dezen factor en dit werkt
st{muleerend op de productie en mogelijk tevens op de geogra-

phische arbeidsverdeeling.
Wanneer zoowel sociale als geographische weerstanden zich

voordoen, worden deze ten opzichte van elkaar vergeleken naar de

mate waarop de betreffende productiefactoren het karakter van
onbeweeglijkheid dragen. De sociale weerstanden komen bij de
meeste productiewijzen voor; de grootte van  de daar optredende
weerstanden is daarom wel bij benadering in economische reken-
eenheden uit te drukken. Tegenover den geographischen factor.
welke het karakter heeft van .sped fieken factor" 52), draagt   de
sociale weerstand dan het kenmerk van „kostenfactor". Het boven-
vermelde omtrent het rentkarakter van de productiefactoren &n de
terugwerking hiervan op de plaatselijke arbeidsverdeeling geldt
uiteraard ook hier.

Par.   4.   Afwijkingen  van  de  tral,Rportkostmrninimaalplaats.

Het is mogelijk, dat zoowel de sociale als de geographische weer-
standen een positieve afwijking in de richting van de minimaal-
plaats af bewerkstelligen, waarbij misschien Hn factor sterk en de

51) Cassel, Theoretische Sozial6konomie. Leipzig 1923. biz 91.
52) v. Wieser. Theorie der gesellschaftlichen Wirtschaft, Grundrisz der Sozial-

 konomik. Tubingen 1914, blz. 213.
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ander zwak is. Het kan ook zijn, dat er slechts ted factor zijn
invloed doet gelden en verder dat een factor positief en de ander
negatief. dus naar de minimaalplaats toe, werkt. Men staat hier
weer voor het feit. dat een economisch probleem zich nooit ge-
isoleerd, maar steeds in sablenhang met andere omstandigheden
aan ons voordoet. Nochtans is. ter verkrijging van een inzicht in
deze materie, een beschouwing van iederen factor voor zich alleen
noodzakelijk. een conceptie die echter later, wanneer men een dieper
inzicht in den invloed van elk der factoren heeft verkregen, ver-
laten dient te worden.

De splitsing en rangorde van behandeling der onderscheidene
elementen, waarbij de transportkosten het eerst ter sprake komen,
blijft daardoor steeds iets willekeurigs. Men zou dan ook de vraag
kunnen stellen : waarom dit probleem niet allereerst van de zijde

0

der arbeidskosten beschouwd ? Het vestigingsprobleem dient o.i.
echter als een vraagstuk over ruimtelijke bewegingen te worden
behandeld. Alle factoren zijn dan teruggebracht tot de oorzaak en
de grenzen van de geographische spreiding der productie.

Deze grenzen zijn, w ft ruimte betreft, het nauwkeurigst bij de
werking van enkel economische weerstanden op te stellen. Boven-
dien geven zij een in den tijd .gezien snelle aanpassing aan ge-
wijzigde transportkostenverhoudingen te zien. Daarentegen kan
de invloed van de overige weerstanden slechts veel globaler worden
aangegeven, terwijl voorts de wet van de traagheid hier volop
gelding heeft. Aanpassing aan gewijzigde omstandigheden vindt
in een zeer langzaam tempo plaats.

Teneinde de weerstanden die optreden concreet aan te geven
kunnen de kostprijsconstellaties van een aantal willekeurige be-
drijven worden bezien en kan nagegaan worden, ·welke kostprijs-
compon nten onafhankelijk van de vestigingsplaats optreden, en
welke aan plaats gebonden   zijn. 53)   De  tot deze laatste categorie
te rekenen factoren bestaan uit :

a. de transportkosten voor grondstoffen, materialen en hulp-
stoffen alsmede voor eindproducten. Meer in het bijzonder
slaat dit op de grondstoffen etc. Deze zijn meestal massaal ;
transportkosten vallen dan sterk in het gewicht. Bij de hoog-
waardige eindproducten is dit veel minder het geval ;

63) Alfred Weber, Ueber den Stand6rt der Industrien. T.a.p. blz. 29.

45



b.   de transportkosten voor kapitaalgoederen. Deze zijn eenmalig
en behoeven alleen  b-ij de oprichting   ( of uitbreiding)   van  een
bedrijf te worden betaald. De beteekenis van deze kosten is
daarom zoo gering, dat zij hier verder te verwaarloozen is.
De twee genoemde groepen vah transportkosten geven de
economische weerstanden aan;

c.  de kosten voor de z.g. immaterieele productiefactoren. Ge-
dacht wordt aan : het contact met de in- en verkooporgani-
saties, de aanwezigheid van neven- en hulpbedrijven,  het,
contact met de consumenten, de aanwezigheid van een ge-
specialiseerde arbeidsmarkt, de intelligentie van de arbeiders
in het algemeen, de maatregelen der overheid in verband met
het economisch karakter van een bepaald gebied etc. :

d.   de arbeidsloonen : tezamen met de voorgaande groep zijn de
verschillen in kosten, die naar plaats optreden, onder sociale
weerstanden te brengen ;

e.   de grondrente ;
f.  de prijs voor het gebruik van natuurlijke productiefactoren.

De prijsverschillen die bij e en f voorkomen zijn aan geo-
graphische weerstanden te wijten.

De hier opgesomde begeleidingsverschijnselen van plaatselijke
differenties zijn, behalve de voornaamste die op dit gebied te
signaleeren zijn, ook voor practisch iederen tak van nijverheid van
doorslaggevende importantie. De werking dezer onderscheidene
factoren wordt later nader belicht.

Par.   5. De abstracties van Weber's theorie.
Naast de materiaalvindplaatsen worden ook de arbeidsplaatsen

door Weber als gegeven ondersteld. Overigens wordt aangenomen,
dat de producten en productiemiddelen volledig verplaatsbaar zijn.
De weerstanden, die hierbij overbrugd dienen te worden, zijn terug-
gebracht tot afstand en gewicht. Weber, die niet blind was voor
de afwijkingen die hierop voorkomen, heeft door middel van de
z. g. ideeele afstanden (met name werd voor het goedkoope water-
vervoer een verkorting van den werkelijken transportweg aange-
houden),   en   de z.g. idelele gewichten ( gewichtsvermindering  voor
laagwaardige goederen) wel nadere correcties toegepast.    Een
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economische theorie zal evenwel de prestaties van het vervoerwezen
naar den aard moeten onderscheiden.

De volgende factoren bewerken, dat de economische afstanden.
die bij het vervoer van producten of productiemiddelen moeten
worden overwonnen. aanzienlijk van de geographische afstanden
afwijken :
a.   de aard van het transport, te onderscheiden in vervoer te water.

het spoorwegvervoer en het autovervoer (het luchtverkeer wordt
wegens zijn ongeschiktheid voor het massale goederenvervoer
buiten beschouwing gelaten). Berekend per ton-kilometer   kost
het asvervoer te onzent ongeveer driemaal zooveel als vervoer
per schip. Om de juiste concurrentieverhoudingen tusschen deze
wijzen van Wervoer .te vinden, moeten nog in de berekening
betrokken worden: de ongelijke kosten yoor aan- en afvoer
en de ongelijke kosten voor laden en lossen. Te bedenken valt
verder. dat de vervoersprestaties van het vervoer per schip
kwalitatief van die van het asvervoer zijn te onderscheiden,
,waarbij voor het eerste vervoermiddel alleen die goederen ge-
schikt zijn, welke 'geen zorgvuldige behandeling vereischen,
terwijl verder alleen partijen. die een geheel schip vullen, in
aanmerking komen. Kleinere hoeveelheden zijn aangewezen op
het beurtvaartvervoer. dat in zijn tarieven veel aansluiting ver-
toont op het asvervoer.

De kosten van het vervoer per auto en per spoor ontloopen
elkaar per ton-kilometer niet veel. Deze uitspraak is gebaseerd
op de officieele tarieven van de spoorwegen, waarop, door
middel van de speciale tarieven echter vele verlagingen worden
toegepast. Daartegenover biedt het autotransport het voordeel
van het huis-aan-huisvervoer, waardoor de kosten van aan- en
afvoer komen te vervallen.

b.   de aard der vervoerde goederen. Bij het vervoer wordt als regel
een waardedifferentiatie toegepast als uitvloeisel van het be-
ginsel : .What the traffic will bear." Hoogwaardige goederen
worden daarBij zwaar belast. terwijl laagwaardige goederen   .
slechts weinig kosten te dragen krijgen. Zoodoende wordt het
mogelijk. dat aanzienlijk meer laagwaardige goederen tot het
vervoer geraken, dan bij een uniform tarief het geval zou zijn.
Dit systeem wordt practisch bij alle vervoerbedrijven, alhoewel
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het meest uitgesproken bij de bedrijven ten algemeenen nutte,
aangetroffen. De laatste kennen veelal nog een differentiatie
industrie,  dan wel eindproducten);

c.  de werking der vaste kosten, welke hun uitdrukking vinden
in de tarieven die door de transportondernemingen worden
geheven. Algemeen wordt het z.g. staffeltarief aangewend,
waarbij het vervoer over de eerste kilometers duurder is. dan
over de volgende. Onder deze categorie zijn ook de kosten van
aan- en afvoer naar het hoofdverkeersmiddel te rekenen.
Verder vallen hieronder de kosten van overladen bij ongelijke
transportvlakten (z.g. gebroken vervoer).    Door den invloed
dezer vaste kosten zal de arbeidsverdeeling binnen de z.g. ves-

tigingsdriehoek lang niet zoo dikwijls plaats vinden, als Weber
het doet voorkomen, maar veel meer de materiaal- respectievelijk
consumentenplaatsen in aanmerking komen. Verkeersknoop-
punten zijn om de zooeven genoemde redenen voor industrie-
vestiging buitengewoon geschikt ;

d.  de dichtheid van het verkeersnet. Door een dicht net van ver-
keerswegen wordt de kans, dat groote omwegen zijn af te leg-
gen, ontgaan, terwijl door de omstandigheid, dat vele plaatsen
direct bij het net zijn aangesloten, de kosten van aan- en af-
voer worden vermeden. Een zekere mate van afhankelijkheid
van geographische factoren is dikwijls aanwezig. Speciaal geldt
dit voor de waterwegen ; aan de mogelijkheid tot reguleering
en verkorting van deze wegen zijn in het algemeen enge grenzen           1
gesteld, terwijl voor de spoor- en autowegen deze obstakels     *
in veel mindere mate gelden. Terloops zij vermeld dat Neder-
land hierop een uitzondering vormt ;

e.     de intensiteit van het verkeer. Zulks kwam vroeger tot uitdruk.
king   in de t&rieven   van   de particuliere bedrijven    ( en minder
bij de spoorwegen. waar het uniformiteitsbeginsel toepassing
vond). De intensiteit hangt samen   met het economisch leven
van het betreffende gebied. Plaatsen en streken met een hooge
economische ontwikkeling zijn dientengevolge vervoercentra.
Dat dit gunstig kan werken op de tarieven bleek vroeger bij
de scheepsvrachten. De zekerheid, die de vervoerders hebben
bij het transport naar een bepaalde plaats, daar steeds een
retourvracht te vinden, heeft de tendens de vrachten te drukken.

9                                                                              -
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Om theoretische redenen gaan wij aan het onder e gesignaleerde
feit voorbij. Anders is het niet mogelijk de oorzakelijke verhouding
van het verkeer tot het economisch leven scherp te bepalen, aangezien
dan ook met de terugwerking gerekend moet worden, die van het
bedrijfsleven op het verkeer en de tarieven die daar gelden. uitgaat.

Hieraan wordt steun gegeven door de in de oorlogsjaren gevolgde
tarievenpolitiek. waarbij het uniformiteitsbeginsel    ( n.1. tarifieering
onafhankelijk van de economische ontwikkeling van de verschil-
lende deelen van het land) algemeen gelding kreeg.

P a r.  6. De isodapanen  als  inditatoren  van de grootte  van  het
geographisch afzetgebied.

Voor het technisch omvormingsproces zijn in het algemeen meer-
dere grond- en hulpstoffen en kapitaalgoederen vereischt, zoodat
een samenstel van transporten noodig is om deze goederen op etn
punt samen te brengen. De beteekenis. die de vrachtkosten daarbij
hebben, wordt thans bezien. Van de overige vestigingsfactoren
wordt aangenomen dat deze overal gelijk, dus eigenlijk geen ves-
tigingsfactoren, zijn.

Van belang is of de voor de productie benoodigde goederen
„lagerfrei': .,bedingt lagergebunden" of ,,unbedingt lagerge-
bunden"  54) zijn. -Lagerfrei"  zijn de goederen, welke overal tegen
gelijke voorwaarden te verkrijgen zijn. -Bedingt lagergebunden"
kan men die productiegoederen noemen, welke op meerdere
plaatsen. maar tegen ongelijke voorwaarden verkregen kunnen
worden. De categorie ,.unbedingt lagergebunden" omvat die pro-
ductiegoederen, welke slechts op een bepaalde plaats voorkomen.
Al deze goederen behoeven nog weer een onderscheiding in ,,lager-
fest" en .,lagerl6slich".  55)    „Lagerfest"   zijn   die  productiegoederen,
welke zoozeer aan een bepaalde plaats zijn gebonden, dat zij alleen
daar ter plaatse aan de productie kunnen meewerken. Voor -lager-
16sliche" goederen geldt dit laatste niet.

De ondernemer, die zijn bedrijf op de voor hem gunstigste plaats

64) Englander, Theorie des Guterverkehrs und der Frachtsatze, Jena 1924.
blz. 122 e.v.

55) Ritsch, Reine und historische Dynamiek des Standortes der Erzeugungs-
zweige. Schmollers Jahrbuch 1927. biz. 813 e.v.
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wil vestigen, heeft practisch steeds met de ,,bedingt lagergebunden"
goederen, in zooverre deze -lagerlaslich" zijn, te maken. Een en
ander niet alleen omdat bijna alle productiegoederen onder deze
rubriek kunnen worden ondergebracht, maar speciaal omdat de on-
derscheiding -lagerfest"-..lagerldslich" de technische grenzen aan-
geeft. waarbinnen de ondernemer kan intervenieeren, terwijl de
,,lagerfreie" goederen in dit opzicht irrelevant zijn, en de „unbedingt
lagergebunden" goederen. indien zij te*ens .,lagerllislich" zijn, tot
.,bedingt lagergebunden" zijn te herleiden.

Ons vooreerst beperkend tot de goederen, die voor de productie
benoodigd zijn. moet worden bepaald, welke materiaalplaatsen met
elkaar in relatie treden. Met behulp van isovecturen, zooals op
blz. 26 aangegevenI, is dit gemakkelijk te vinden. Na hetgeen op
blz. 47 over den aard van de goederen werd gezegd is het duidelijkr
dat de isovecturen telkens slechts voor een bepaald product zijn
op  te stellen,  en dus voor ieder verschillend goed anders zijn ;
bovendien zijn zij voor eenzelfde goed uiteenloopend bij verschillend
verkeersmiddel.

In figuur 9 is aangenomen, dat voor de vervaardiging van een
bepaald goed twee soorten grondstoffen noodig zijn. die elk in twee
verschillende plaatsen binnen een bepaald gebied worden gewonnen
(binnenlandsche grondstoffen) of aangebracht ( grondstoffen Van
buitenaf ). De prijs   van de eerste grondstof bedraagt   in   Gl'   91
en in Gl" 91 + a: de tweede grondstof kost in G& 92 + a en
in G2" 92•

Figuur 9 is opgesteld onder de veronderstelling, dat een staffel-
tarief wordt toegepast. De prijzen 91 en 92 zijn. evenals de trans-
portkosten, uitgedrukt  in geldeenheden per eindproduct.

Uit het stel isovecturen is een isodapanenreeks te teekenen vbor
elke combinatie van de twee grondstoffen uit de verschillende
plaatsen. De isodapanen geven de minima aan van het samenstel
van de kosten voor grondstoffen. verhoogd met de transportprijzen,
welke voor de vervaardiging van een eenheid eindproduct gemaakt
moeten worden, alsmede de verhooging van de kosten, welke bij
een verwildering van de minima af ontstaat. In de twee figuren is
de samenvoeging van de grondstoffen van Gi' en G2' de meest
economische. Verder blijkt, dat de productie het best in Gi' ter
hand kan worden genomen. Voor de productie van het eindproduct
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ligt dus het laagste minihium in Gl' een ander minimum is gelegen
aan het uiteinde van de lijn die de twee materiaalplaatsen met
elkaar verbindt. De maxima op deze lijn liggen meer in de richting
van G2' naarmate het transport vanuit G2' per eindproduct,
vergeleken met het vervoer dat vanuit Gl' plaats vindt, goedkooper
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Fig. 9. - Isodapanen bij gebruik van meerdere grondstoffen voor de productie.
Het vervoer van 91'  e n  91", is duurder dan van 92' en 92";    gl' <92",
en  92'   <92".

is. Hoe verder een productieplaats van laatstgenoemde punten ver-wijderd is, des te hooger wordt de uiteindelijke materiaalprijs voor
de gezamenlijke grondstoffen.

In de laatste uitspraak wordt wijziging gebracht, wanneer men
bedenkt, dat naast deze plaatsen ook Gl ' en G ' materialen
leveren. Er kunnen nu vier isodapanenreeksen worden opgezet.
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Weliswaar is nog steeds de productie in: Gi' de meest voordeelige
en de samenvoeging van de grondstoffen uit Gi' en G ' de meest

gewenschte. Niet langer echter vormen de op den grootsten afstand
van deze plaatsen gelegen centra de maxima, daar het nu mogelijk
wordt van materiaalplaats te verwisselen.

De lijn D geeft de grens aan van de voorkeursgebieden der
onderscheidene materiaalplaatsen ; op deze grens is het onverschillig
of de materialen uit Gi' en G2'. dan wel uit Gl" en G2" worden
betrokken. "                          r "Om de minima Gl' en G2 samen, alsmede om G< en ul
samen zijn ook weer isodapanen gelegen. In feite zijn er vier van
deze reeksen op te stellen. Daar voor iedere plaats van het zich
binnen de figuren bevindende gebied de laagste waarden ziip aan-
gehouden, resulteeren in figuur 9 slechts twee reeksen.  anneer
de combinatie van Gi' en G2" de meest voordeelige zou zijn, zou
zelfs maar tan reeks van dien aard ontstaan. Bij de bestaande
materiaalprijzen en transportkostenverhoudingen komt dan enkel de

samenvoeging van de materialen uit deze plaatsen, ongeacht den
invloed der overige vestigingsfactoren, in aanmerking.

Ook voor het geval dat er meer dan twee grond- en hulpstoffen-
soorten voor de productie benoodigd zijn, is het isodapanensysteem
bruikbaar.  Men kan dan telkens twee isovecturen samen nemen;
hieruit ontstaan enkelvoudige isovecturen die weer kunnen worden
samengebracht. zoodat de isodapanen te voorschijn komen. Figuur
10 geeft hiervan een beeld.
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'    Fig. 10. - Isodapanen bij gebruik van meer dan 2 soorten van grondstoffen.
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Wanneer er meer dan twee vindplaatsen voor elk der grond-
stoffen voorkomen, zijn de isodapanen eveneens toepasbaar ;  het
isodapanensysteem wordt daardoor echter nog ingewikkelder. Aan-
gezien zich daarbij evenwel geen nieuwe gezichtspunten voordoen.
blijft een verdere behandeling achterwege.

Thans zal nog mo,eten worden vastgesteld, welke aanvulling
noodig is, wanneer productie- en consumptieplaats niet samen
vallen, wanneer er dus vervoer van eindproducten plaats vindt.
Deze kosten kan men weer door .middel van isovecturen rond de
materiaalplaatsen in beeld brengen, zooals in de onderstaande
figuur geschiedt. De cirkels stellen de isovecturen voor. De prijzen
van de eindproducten worden, bij verwijdering vanaf de materiaal-
plaatsen. met de kosten van vervoer verhoogd. Wanneer de waarde,
die door de isovecturen wordt aangegeven, grooter wordt dan het
verschil, dat tusschen de isodapanen bestaat, is het voor de aan
deze lijnen gelegen plaatsen niet langer voordeeliger om de pro-
ductie in de materiaalplaats te laten geschieden. In de figuur zijn
de plaatsen, die zich binnen de eerste drie isodapanen rond Gl'
bevinden, aangewezen op de laatstbedoelde plaats.Voor he; grootste
deel van het gebied tusschen de derde en vierde isodapaan is het
onverschillig of daar ter plaatse. dan wel in de materiaalplaats, de
voortbrenging wordt doorgevoerd.

Fig. 11. - Isovecturen voor het vervoer van eindproducten.

In werkelijkheid zal men de transportkosten voor het vervoer
van de eindproducten dikwijls buiten beschouwing kunnen laten.
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Herhaaldelijk wordt het transport dezer goederen onafhankelijk van
den afstand belast. De zendingen zijn dikwijls te klein, en de moeite
om met kleine afstandsverschillen rekening te houden te groot, om
een sterke differentiatie toe te passen.

Uit de isodapanen voor de grondstoffen en de isovecturen voor
de eindproducten zijn weer nieuwe isodapanen op te stellen, welke
dus op het totaal transport, omvattende den aanvoer van grond-
stoffen en den afvoer van eindproducten, als aangegeven in
figuur   12.
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Fig. 12.- Isodapanen voor het totale vervoer, omvattende zoowel grondstoffen
als eindproducten.

P a r. 7. Het gemiddeld goedgeleide bedrijf.
Wellicht is het opgevallen, dat de verschillen die in het technisch

omvormingsproces zelf haar oorsprong vinden, waarbij vooral ge-
dacht wordt aan de ongelijkheden ten aanzien van de efficiency.
nog niet werden aangeroerd. In niet geringe mate hangt de effi-
ciency samen met de bedrijfsgrootte. De differenties die hierin
voorkomen zijn gedeeltelijk onvermijdelijk, n.1. indien zij op locale
voorzieningsbedrijven betrekking hebben.

De industrie omvat echter in hoofdzaak de z.g. functioneele be-
drijven, welke groote concentraties in de ligging toelaten. Het is
genoegzaam bekend, dat ook binnen de centra groote verschillen
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in de productiecapaciteit van de verschillende bedrijven zich voor-
doen. Deze zijn dan niet aan plaatselijk uiteenloopende mogelijk-
heden. maar aan verschillende ondernemingsprestaties toe te
schrijven ; voor de vestigingstheorie doen zij niet terzake.

Aangezien echter ook de materiaalprijzen varieeren naar den
omvang van de afgenomen hoeveelheden is het noodzakelijk, de
kwantiteiten, die. door de bedrijven worden gevraagd, nader te
preciseeren. Eerst dan is het mogelijk de prijsverschillen, welke aan
plaatselijke differenties zijn te wijten, te onderscheiden van de ver-
schillen die met de grootte van de door de bedrijven afgenomen
hoeveelheden samengaan. Boven(lien is ook de vraag van het groot-
bedrijf naar arbeid anders dan die van een onderneming van ge-
ringen omvang. De productiemiddelen die gevraagd worden, moeten
daarom betrokken woiden op een bedrijf van bepaalden omvang,
n.1. op het gemiddeld goedgeleide bedrijf. Het lijkt voldoende zich,
bij het scheppen van vestigingsmogelijkheden door verkeerspolitiek.
te  baseeren  op het bedrij f  dat een middenpositie inneemt. 56)   Dit
behoeft niet in de letterlijke beteekenis te worden verstaan. Het ge-
middeld goedgeleide bedrijf kan worden ,,berekend" door het reken-
kundig gemiddelde te nemen van de individueele productiecijfers.
Ook kan worden uitgegaan van de productiecijfers van alle tot de
betreffende branche behoorende ondernemingen, en deze te wegen.
De productieomvang wordt dan getrokken in de richting van de
capaciteit van die bedrijven, die het grootste deel van de markt
voorzien.

Het hier bedoelde gemiddelde mag geen landelijk gemiddelde of
iets van dien aard zijn. Vanwege de plaatselijk uiteenloopende
prijzen der productiefactoren verschilt de combinatie der productie-
middelen van plaats tot plaats. ook bij ondernemingen van gelijke
productie capaciteit. die tevens alle als -gemiddeld" (in dit geval

'1landelijk gemiddeld)  zijn te kwalificeeren. Het gemiddeld goed.ge-
leide bedrij f kan telkens slechts  voor ten plaats genomen worden ;
voor iedere plaats is het dus verschillend.

Het feit, dat de industrieele productie dus slechts in bedrijven
van behoorlijken omvang economisch te verdedigen is, geeft aan-
leiding, om op hetgeen in het voorgaande omtrent den invloed van

56) Zie Groeneveld. Rede uitgesproken ter gelegenheid van een bespreking
der richtlilnen voor de Prijsvaststelling No. 1 op 23 April 1942.
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.
de transportkosten werd gezegd, een nadere aanvulling te geven.

Het afzetgebied voor de eindproducten mag dan niet langer ge-
zien worden als een punt op een der isodapanen (eventueel isovec-
turen)  maar als een gebied,  dat het terrein, gelegen tusschen meer-
deren isodapanen, omvat.

Bij de vergelijking van de waarden, die door de isovecturen
worden aangegeven, en de verschillen, die tusschen de isodapanen
bestaan, moeten de waarden van de laatsten verhoogd worden
met de gemiddelde vervoerkosten voor de eindproducten, welke bij
verzending van deze producten vanuit een plaats, gelegen buiten
de minimaalplaats, gemaakt moeten worden. Dit beteekent derhalve
weer een sterke bevoordeeling van de minimaalplaatsen. Het hangt
uiteraard van de technisch-economische verhoudingen binnen elken
tak van bedrijf af, of de geheele productie in de minimaalplaats zal
geschieden. dan wel dat toch nog van een spreiding der productie
in de betreffende/branche over het bodemoppervlak gesproken mag
worden. Met name speelt de mogelijkheid van massaproductie en
de daaraan gepaard gaande productiebesparingen per eenheid
product een groote rol.

56



HOOFDSTUK IV.

Sociale en geographische weerstanden.

Onder den eersten naam zijn de wrijvingen samen te vatten, die
ontstaan bij de verplaatsing van de immaterieele productiefactoren.
Het betreft hier productievoorwaarden, die met de ontwikkeling
van bepaalde agglomeraties historisch gegroeid zijn. Weliswaar.
zijn zij deels het gevolg van de werking van economische factoren;
de weerstanden zijn echter niet van dien aard, dat zij eenvoudig
tot de kosten van vervoer kunnen worden teruggebracht. Het feit,
dat de genoemde factoren producten van historische ontwikkeling
zijn. houdt in. dat deze kunnen worden aangekweekt, hetgeen door
de allergrootste bedrijven dan ook wordt gedaan.

Wij adhten het noodzakelijk ook de sociale weerstanden in onze
beschouwingen op te nemen om de plaats hiervan in het totaal der
weerstanden te belichten en meer speciaal de verhouding tot de
economische weerstanden weer te geven. In dit hoofdstuk zal verder
worden nagegaan, welke economische factoren er bij de z.g. sociale
weerstanden in het spel zijn. Men verkrijgt dan een aanduiding
over de wijzigingen, die er in de laatstgenoemde categorie te ver-
wachten zijn bij een eventueele verandering in de verkeersmoge-
lijkheden. Bovendien beschikt men dan over kwantitatief meetbare
grootheden. Er werd reeds op gewezen, hoe noodzakelijk het is,
deze grootheden voor de toepassing op practisch terrein te kennen.
Uiteraard is het niet mogelijk ook de uitwerking van economische
maatregelen op niet-economisch gebied theoretisch te bepalen ; deze
kan slechts langs empirischen weg werden gevonden. Dit wordt
daarom aan het tweede deel van dit boek voorbehouden.

Par.  1.    Milieuvoordeelen.

Bij het opsporen van de beteekenis van de diverse weerstanden,
welke een gelijkmatige spreiding van de productie over de bodem-
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opparvlakte en daardoor tevens een uniform loonpeil in den weg
staan. moet scherp in het oog gehouden worden, van welke econo-
mische subjecten het streven uitgaat, om deze weerstanden te over-
winnen. Geschiedt dit door de ondernemers, dan zijn bedrijfsecono-
mische motieven doorslaggevend ; gaat het initiatief van de arbeiders
uit, dan zijn er allerlei sociale remmen, die de boventoon voeren,
waardoor de economische overwegingen niet van overwegende be-
teekenis behoeven te zijn.

Dit houdt nog niet in dat, wanneer alleen de ondernemers aan
het woord zijn, de in olgemeen-economisch opzicht meest juiste orde
zou ontstaan. De ondernemers aanvaarden bepaalde historisch-
economische instituties als een objectief gegeven, alhoewel deze
telf uit andere dan economische gronden moeten worden verklaard.
Zoo is het ongetwijfeld juist, dat met name de handel het verkeer
volgt. Anderzijds heeft de handel ook weer invloed op de grootte    '
en de plaats van het verkeer. Men ziet dan ook, dat het verkeer
naar plaatsen wordt getrokken, welke in economisch-geographisch
opzicht bij anderen zijn achter te stellen. waar echter de plaats is
van een gevestigden handel. Het zou economischer *ijn, wanneer
deze handel in zijn geheel elders ware gevestigd. Daar in feite de
verplaatsing slechts bij gedeelten kan geschieden, blijven de diverse
onderdeelen daar hun standplaats houden, waar het meerendeel
van de handelsbedrijven zich bevindt.

Terwijl men, wanneer enkel met de transportkosten rekening
wordt gehouden, tot de slotsom kan komen, dat de optimale ves-
tigingsplaats van een bedrijf b.v. op een bepaald punt in de heide
ligt (men denke aan de Batafabriek te ·Best), gelden de milieu-
voordeelen enkel voor een bestaand centrum.

De milieuvoordeelen zijn in een drietal groepen onder te brengen,

als gevolg van de plaatselijke verschillen in :
la.      de   hoogte   van de rente ;
b.   het contact met in- en verkooporganisaties ;
c.   de aanwezigheid van neven- en hulpbedrijven ;
d.   het contact met de consumenten;

2a.   de  aanwezigheid  van een gespedaliseerde  arbeidsmarkt ;
b. de grootere vaardigheid der arbeiders in een speciale

branche;                                     '

c.   de intelligentie van de arbeiders in het algemeen ;.
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3a.  de belastingheffing ;
b. de beperkende bepalingen van de zijde der overheid

(hinderwet  etc.);
c. de tarieven voor gas, water en electriciteit.

Men zou de meening kunnen zijn toegedaan, dat deze groepen
tot andere categorielin zijn terug te brengen ; met name zou men
kunnen stellen, dat deze plaatselijke verschillen zijn te herleiden
tot  verkeersonkosten (bij groep  1) en arbeidskosten (bij groep  2) .
Als verkeersonkosten zouden dan zijn aan te merken de kosten voor:
1 e. het verkeer van personen;       2e. het vervoer van goederen;
3e. het tijdverlies voor personen en het renteverlies voor goederen.
Het blijft echter zeer moeilijk om de grootte van ieder dezer fac-

toren. uitgedrukt in geld, verder te bepalen. In sommige gevallen
zal dit mogelijk zijn ; in andere gevallen, waar b.v. snel ingrijpen
of beslissen noodzakelijk is, zonder hetwelk een bedrijf gedurende
eenigen tijd stil staat of traineert, bijna niet. Bezwaarlijk uit te
drukken is ook het nadeel dat men heeft, doordat men zich buiten
de plaats bevindt, die als markt voor een bepaald product geldt.
zoodat men het nauw contact met de afnemers mist.

En door de aparte plaats van de milieuvoordeelen, n.1. alf zijnde
van historisch economischen aard, en door de moeilijkheid deze tot
andere vestigingsfactoren' te herleiden. is de afzonderlijke
groepeering van deze voordeelen dan ook gerechtvaardigd.

Voor ieder der genoemde elementen kan men hoogstens een
besparingsindex schatten, en op grond van de samenwerking van al
deze elementen komen tot de besparingsindex voor de afwijking van
de minimaalplaats. De genoemde elementen kunnen deels positief
en deels hegatief zijn. Dit verklaart waarom de beteekenis van
dezen vestigingsfactor niet steeds evenredig behoeft te zijn aan
het aantal elementen waarin hij is te splitsen en evenmin aan de
moeilijkheden om de grootte van ieder der deelen te benaderen.

Bij vele industrieele bedrijven, en in het bijzonder bij de arbeids-
intensieve, is de ondergroep 2 van de milieuvoordeelen de belang-
rijkste, redenen, waarom hierop nog nader in het kort wordt in-
gegaan.

ad. a. Voor een ondernemer biedt een arbeidsmarkt eerst dan
voordeelen. wanneer de groepen van arbeiders, die hij noodig heeft.
dusdanig aanwezig zijn, dat steeds de vereischte aanpassing aan de
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wisselende vraag naar arbeidskrachten wordt verkregen. Zoo is
b.v. een bedrijfstak met een oogenschijnlijk eenvoudig productie-
proces, de textielindustrie, gezien vanuit het gezichtspunt van den
arbeid die gepresteerd moet worden, toch- zeer ingewikkeld. Men
kent allereerst groote verschillen  in delte bewerken grondstoffen
als-: jute, katoen, kunstzijde, vlas, wol, zijde. De verwerking ge-
schiedt weer in een iiantal sterk van elkaar afwijkende processen
zooals : spinnen, weven, breien, stikken, haken, binden 57) verder
in het bleeken, verven en appreteeren. Al deze bewerkingen stellen
aan de arbeiders verschillende eischen.

Aan de voorwaarde van genoegzaam arbeidsaanbod voor alle
soorten van industrieen kan door geen enkele arbeidsmarkt, ook
niet de grootste, worden voldaan. Een plaatselijke specialiseering
in de verdeeling der industrie is dan ook noodzakelijk. Eenmaal
bestaande centra hebben dan een voorsprong boven plaatsen, waar
die industrie niet is gevestigd.

ad. b.  In de hoogte van de milieuvoordeelen weerspiegelt zich
tevens de naar plaats uiteenloopende vaardigheid van den arbeiders,
in zooverre deze aan het bedrijf ten goede komt. Als het om den
arbeid yan alle bedrgfsgtoepen tezamen gaat. mag men wet stellen.
dat deze overal ongeveer gelijk ks. Voor de afzonderlijke bedrijfs-
takken moet hiervan uiteraard worden afgeweken. Loonen in ver-
schillende plaatsen zullen met ongelijke prestaties gepaard gaan,
speciaal wanneer het bedrijven betreft, die in hoofdzaak in een
bepaalde plaats of streek zijn geconcentreerd. Bij de beoordeeling
van een vergoeding per uur (tijdloon) moet derhalve met deze ver-
schillen gerekend worden. Trouwens ook bij stukloon mag men aan
deze differenties niet voorbij gaan : het is genoegzaam bekend, dat
bij deze wijze van loonberekening de arbeider slechts een decl van
zijn hoogere prestaties vergoed krijgt.

Ad. c. De fabrieksarbeid moet geschiedent binnen een bepaald
tijdsbestek. welke voor den arbeider absoluut geldt. De machine
schrijft het tempo voor, terwijl het werk den arbeider geheel in

beslag neemt. De handgrepen vhreischen meestal slechts weinig

57) De regeling van loonen in een aantal ondernemingen in de Textielnilver-
held noemt hiervoor reeds een 265 tal verschillende functies, waarbil nog
in vele gevallen geen onderverdeeling is gegeven van de groepen onge-
schoolde arbeiders. (Staatscourant 7 October 1942, No. 195).
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spierkracht, daarentegen zijn zij in hooge mate op snelheid en nauw-
keurigheid ingesteld.

Van den landarbeider wordt juist een grootere lichaamskracht
gevraagd, tel:wijl bovendien de arbeid zich over een zeer groot deel
van den dag uitstrekt. Het tempo is echter trager dan in de fabriek;
bovendien is een sterke concentratie en groote nauwkeurigheid
onnoodig.

Dit verschil in arbeidstempo en werkwijze plant zich, behalve

op de arbeiders zelf, ook op het nageslacht voort. De stadsjeugd
wordt door de veelheid van indrukken van het veelzijdiger en
sneller stadsleven en door de betere ontwikkelingsmogelijkheden tot
grootere handigheid opgevoed dan de kinderen van het platteland.
Ook op grond hiervan zijn de industrieele bedrijven vooral op de
stedelijke concentraties aangewezen.

Van een onderscheid in practibche intelligentie is derhalve in
eerste instantie tusschen stad en platteland sprake. Maar ook
tusschen de steden onderlin  komen weer afwijkingen voor. ver-
band houdend met de ter plaatse gevestigde industrie. De over-
erving speelt hierbij een belangrijke rol.

Par.   2.     Verschillen in loonniveau.

De kwestie, welke loonen worden bedoeld wanneer over plaat-
selijke loonverschillen wordt gesproken, komt thans aan de orde.
In de practijk richt men de oogen allereerst op de nominale loonen.
Hierin vindt men een gemakkelijker te vergelijken grootheid dan
de van plaats tot plaats wisselende en dikwijls niet nauwkeurig
bekende reeele loonen. Hier komt het bijzonder, en in dit geval
het tweeledig karakter van den arbeid naar voren, n.1. als kosten-
factor voor den ondernemer en als bron van inkomsten voor den
arbeider. Zelfs bij volledige beweeglijkheid zal gelijke arbeid niet
overal' gelijkelijk  in geld worden beloond.  Voor den arbeider   is
niet het geldloon maar het reeele loon, d.i. datgenif wat hij voor zijn
loonbedrag kan koopen, van beteekenis. Bij de in feite bestaande
plaatselijke verschillen in kosten van levensonderhoud, zou een
volledige nivelleering dus moeten resulteeren in verschillende geld-
loonen. De ondernemer rekent evenwel in geld en van deze zijde
bezien zouden de geldloonen, indien een totale gelijkschakeling ver-
kregen was, voor gelijke arbeid overal dezelfden moeten zijn.
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Ongetwijfeld kan er van een toenemende beweeglijkheid van den
arbeid in de laatste decennia gesproken worden. Toch zijn we
nog ver verwijderd van een toestand, waarbij een volledige nivel-
leering van de loonen in verschillende plaatsen zou zijn bereikt.
De diverse weerstanden die dit verhinderen worden hier, begin-
nend met die welke een zuiver economisch karakter hebben, suc-
cessievelijk behandeld.

-

De at stand woonplaats-bedrijt.

De belooning van den arbeider omvat niet slechts de vergoeding
voor zijn prestaties binnen het bedrijf. doch tevens voor den tijd,
dat hij zich beschikbaar stelt voor de onderneming waarbinnen
hij werkt, m.a.w. voor de kosten (reiskosten) en het ongemak (uit
te drukken in geld door het normale uurloon over den reistijd te
berekenen) die het zich begeven naar het bedrijf met zich brengen.
Daardoor is het voor de op het platteland gevestigde bedrijven

1 mogelijk loonen te betalen, waarin bovengenoemde vergoeding niet
is verdisconteerd.

De maximale afstand, waarbinnen de arbeider dagelijks den weg
naar en van het bedrijf aflegt staat uiteraard niet absoluut vast.
Te bedenken valt, dat het aantal arbeidersforensen steeds meer toe-
neemt, waardoor, behalve dat de afstand die afgelegd moet worden
toeneemt, ook de grenzen tusschen stad en platteland meer gaan
verdwijnen.  58)

Bij grootere distanties, dan de zoo juist bedoelde, zal de tewerk-
stelling dus slechts plaats vinden. indien de arbeider van woonplaats
verandert. De kosten voor verhuizing zijn echter nog steeds zoo
hoog, dat zij bezwaarlijk uit het kleine, vermogen van den arbeider
bestre(len kunnen worden. Tot het veranderen van woonplaats zal
men in het algemeen eerst overgaan. wanneer de daarmede
verbonden kosten binnen afzienbaren tijd weer worden goed-
gemaakt.

Het zal dikwijls achteraf blijken, dat verhuizing binnen de hier-
boven genoemde grenzen economischer was, dan het voortdurend
op en neer reizen (omdat in het eerste geval de kosten eenmalig
zijn) hetgeen onvermijdelijk   is,   daar   hier een schatting   voor   de
toekomst moet worden gemaakt.

68) Zie Bakker Schut, Planologie. Gorinchem 1944. blz. 132 e.v.
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Kosten van leuensonderhoud.
Tengevolge van het feit, dat men met een bepaald geldbedrag

  op het land meer kan doen dan in de stad, zal het stedelijk bedrijf
een extra toeslag moeten geven om dit verschil minstens weer op
Re heffen.

In eerste instantie zal het verschil in de kosten van levensonder-
houd bij de diverse loonen tot uitdrukking moeten komen. In hoofd-
zaak slaan deze op de ongelijkheid in :  a. de kosten voor huis-
vesting ;  b. de kosten voor verkeer, in verband met de verschillende -
afstanden ;  c. de kosten voor voeding :  d. de uitgaven voor
kleeding. De uitgaven bedoeld onder a tot en met c zijn in de stad
grooter, die vermeld onder d soms lager dan op het platteland. Er
behoort nog wel rekening mede gehouden te worden. dat de         -
arbeider op het platteland veel van zijn vrijen tijd moet prijs geven,
om de verschillende voedingsmiddelen zelf voort te brengen. 59)

In vele gevallen worden de kosten van levensonderhoud niet in -
de enge beteekenis van hierboven genomen, waarbij gelijke hoeveel-
heden goederen (met ongelijke prijzen) met elkaar worden ver-
geleken, maar houdt men rekening met de hoogere eischen, die de
stedeling in normale tijden aan het leven stelt.

Het is de vraag, in hoeverre deze hoogere levensstandaard haar
rechtvaardiging vindt in een hoogere productiviteit van den stede-                '
lijken arbeider.

Op de grootte van de productiviteit willen wij hier nader ingaan.
6     In de Oostenri»sche theorie richt de balooning van iederen

productiefactor zich naar de productiviteit van de laatste hoeveel-
heid van iederen productiefactor, -die nog juist aan de productie
medewerkt; zoo wordt.de vergoeding van den arbeid bepaald door
de grensproductiviteit van den arbeid.

Zelfs in de kapitalistische maatschappij is evenwel geen sprake
van slechts ten arbeidsmarkt, met een onbeperkte afvloeiingsmoge-
lijkheid van den arbeid naar de aanwendingsmogelijkheden waar

-deze het grootst zijn, doch van een aantal deelmarkten, welke een
zeer onvolledige samenhang vertoonen.

Maar ook binnen de z.g. deelmarkt vindt geen belooning naar--.

59) Vooral voor vaklieden met fijn-mechanisch werk belast wordt landarbeid
daarom schadelijk geacht. Zie Heiligenthal, Grundlagen der Regional-

planing. Raumplanung und Staatsplanung, Heidelberg 1940, blz. 84.
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de grensproductiviteit plaats. Het, begrip grensproductiviteit  is
immers voor de enkeltoudige huishouding gedacht. waar het bezit
van de productiefactoren in ten hand is gelegen en de verdeeling
ervan door waarde-oordeelen wordt geleid ; machts- en andere

maatschappelijke invloeden doen zich dan niet voor, de grens-

productiviteit wordt dan zuiver uit de werking ·van het economisch

principe verklaard. Het mag echter dubieus heeten of de in feite

bestaande maatschappelijke productieverhoudingen de meest

economische zijn. Velen achten een grootere welvaart bij wijzigingen
in de bezits- en eigendomsverhoudingen mogelijk. Het gaat in ieder

geval niet aan, hoogere belooningen aan dienovereenkomstige
grootere productiviteit toe te schrijven, teveel wordt in de Wfrke-
lijkheid het loon door private machtsinvloeden getroffen.

Zoo hebben ook machtsverhoudingen tot het relatief hooge loon-

niveau in de steden geleid. De vakorganisaties hebben hun eerste

successen geboekt in de grootere plaatsen, waar speciaal de vak-
arbeiders, vooral als zij zich in de „non competing groups" be-

vonden, bijzondere gunstige arbeidsvoorwaarden voor zich wisten

te bedingen.
De onmogelijkheid om het aandeel vast te stellen. dat aan de

machtsfactoren moet worden toegerekend, is op verschillende wijzen
aangetoond, het meest principieel  wel door Cobbenhagen. 60)

Niettemin is wel langs empirischen weg globaal te berekenen, welk
deel van het loon aan plaatselijke ongehike machtsfactoren, psy-
chologische factoren etc. moet worden toegeschreven.

Men kan dan uitgaan van de loonen voor ongeschoolde arbeiders

in de diverse plaatsen en gebieden, waarbij dan aangenomen

wordt, dat het mogelijk is, om een aantal gelijkwaardige beroepen
voor deze groep van arbeiders te vinden ; met gebruik  van  uit

psycho-technische proeven samengebracht materiaal moet dit door-

voerbaar zijn. Aan een waardeering van beroepen ontkomt men
derhalve niet. Voorts moet binnen de gelijkwaardige beroepen die
arbeid worden genomen, waarvan de productiviteit, welke hier in
den   zin van arbeidswatirde wordt verstaan, gelijk   is. 61) Arbeids-

waarde ziet op de geestelijke en lichamelijke inspanning en op de

80) Cobbenhagen. Dies rede op 7 Maart 1933 te Tilburg.

61) Zie Bauer. Die Normleistung, Zeitschrift fur Sozialpolitik und Gesellschafts-

recht, 1943.
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eischen die een werkzaamheid aan den persoon, die deze verricht.
stelt. Daarbij wordt wel degelijk rekening gehouden met de zeld-
zaamheid in het voorkomen van de verschillende soorten van
arbeid (met name van de geestelijke). Naar aard gelijke arbeid,
die met gelijke vlijt op verschillende plaatsen wordt verricht, heeft
eenzelfde arbeidswaarde ;  hij kan· evenwel een ongelijke produc-
tiviteit hebben, omdat met dit laatste de grensproductiviteit wordt
bedoeld, welke dus van de ter plaatse geldende hoeveelheidsver-
houdingen (zoowel van den arbeid als van de overige productie-
factoren) afhangt, en dus van plaats tot plaats wisselend is. De
loonsverschillen, die aldus gevonden worden, moeten gedeeltelijk
op rekening van economische factoren worden geplaatst en voor
het overige deel aan machtsinvloeden worden toegeschreven. Van
de loondifferenties moeten allereerst de verkeersonkosten voor de
verplaatsing der arbeiders worden afgetrokken.Voorts moet worden
vastgesteld welke nominale verschillen bij gelijke reeele loonen
noodzakelijk  zijn ; hierbij moeten gelijke goederen hoeveelheden
vergeleken worden; voor de steden mag daarom geen hooger be-
drag voor ontwikkeling eli ontspanning worden aangehouden.
Nadat men ook deze differenties heeft verdisconteerd, resteeren
bepaalde bedragen, waarvan men, op het standpunt der grens-
productiviteitstheorie staande met recht zou kunnen zeggen, dat zij
er op duiden, dat de arbeid op ongelijke wijze door de overige
productiefactoren wordt ondersteund, hetgeen mogelijk is doordat
ook voor de verplaatsing hiervan economische weerstanden te over-
bruggen zijn. De prijs van den arbeid heeft dan echter niet meer
tot functit om de arbeid naar die plaatse  te trekken, waar hij naar
verhouding beter betaald wordt; de dan nog optredende verschillen
zijn niet economisch-te verdedigen.

Alleen voor het geval dat de productiefactoren allen te splitsen
zijn in fungibele eenheden, zoodat voldaan kan worden aan de voor-
waarde ten markt *in prijs, waarbij dan verder nog wordt aan-
genomen dat economische en geldelijke offers gelijk te stellen zijn.
dus dat de grensrentabiliteit en grensproductiviteit synoniem zijn.
duiden de laatstbedoelde plaatselijke loonsverschillen er op, dat
een verplaatsing van productieeenheden moet plaats vinden, wil
het grootst mogelijke productieresultaat verkregen worden. Het doel
van de productie is evenwel geenszins alleen het productieresultaat,
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maar  tevens den mensch.   die  uit het voortbrengingsproces  zijn
' arbeid vindt. Er moet daarom een synthese gevonden worden tus-

schen economische mogelijkheid en sociale wenschelijkheid. De
\               tegenstelling, die tusschen deze 2 beginselen kan voorkomen, ont-

breekt in het geval waar ook na in acht neming van de boven-

genoemde aftrek- en correctieposten ongelijke loonen voor gelijke
prestaties worden uitbetaald ; terwijl op sociale gronden aan ge-
lijke prestaties gelijke loonen toekomen. is er immers dan ook geen
economisch motief aan te voeren. om een loondifferentiatie toe te
passen. De loonsverschillen, die aldus gevonden worden, moeten

op rekening van andere dan zuiver economische factoren worden ge-
plaatst. Het betreft hier nog slechts het denkbaar eenvoudigste
geval, het slaat n.1. enkel op de ongeschoolde arbeiders.

De machtsinvloeden doen zich evenwel het sterkst gelden bij de
hooger ontwikkelde, bij de geschoolde arbeiders. Met behulp van
psychotechnische tests is weer een waardeering van de verschillende

·  beroepen   en een rangorde  van de intelligentie 62 ) welke  voor  de
onderscheidene beroepen normaal benoodigd is, op te stellen. Intel-
ligentie wordt hier genomen in de beteekenis zooals zij in de
psychotechniek wordt gebruikt, n.1. als het vermogen om door
middel van denken tot geestelijke ontwikkeling te komen. Het in-
telligentiecijfer bedoelt dan de potenties aan te geven. Hiervan
onderscheiden is de beteekenis, dat het spraakgebruik aan dit begrip
toekent    (zoo  ook  op  blz.  58); de invloed  die  het  milieu  op  de

persoonlijkheid uitoefent, en die ook bij de normale werkzaam-
heden van den arbeider tot uitdrukking komt, is daarbij niet uit-
geschalkeld.

Er is dan echter nog niets gezegd over de mate waarin, indien
men enkel naar de intelligentie ziet, het loon in de eene bedrijfstak
boven dat in een andere branche moet liggen. Wanneer voor de
eerste   tak van bedrijven een intelligentiegetal   van 100 wordt'  ge-
vonden, terwijl dit voor de tweede 120 bedraagt, beteekent dit niet,
dat in het laatste geval het loon 20% boven het eerst bedoelde
dient te liggen, althans indien volgens de arbeidswaarde wordt be-
loond. De puntenwaardeering blijft een zuiver psychotechnische
aangelegenheid. Of de arbeid, waar een relatief groote intelligentie

62) Van der Hellden, De cultureele beteekenis der psychotechniek Groningen,
Batavia 1941, blz. 94.
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noodig is, ook dienovereenkomstig zal worden beloond, hangt af
van de behoefte naaz dien arbeid en de mogelijkheid waarop in die
behoefte kan worden voorzien. Ten aanzien van dit laatste, geeft
figuur   13 een beeld.
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3
3

niveau der intelligentre
Fig. 13. - Verdeeling van personen naar hun intelligentie.

De figuur bevat een overzicht van de intelligentie van een groote
groep onderzochte arbeiders. 63) De curve heeft   de  vorm  van   een
normaalcurve. Een geringe aanleg komt bij betrekkelijk weinig per-
sonen voor. Verreweg het grootste deel beschikt over middelmatige
vermogens. Behalve middelmatige arbeid, kunnen zij natuurlijk ook
minderwaardiger werk verrichten. Het aantal intellectueel begaafden
is gering. Mede als gevolg hiervan, is de belooning voor laag-
waardige arbeid relatief niet hoog ; hooger staande arbeid wordt

T daarentegen beter beloond.
Aangezien de belooning van den arbeid zich moet richten naar

hetgeen in werkelijkheid wordt gepresteerd, en niet alleen naar de
potenties van de betrokken arbeiders, zal het oordeel van den psy-
choloog moeten worden aangevuld met ervaringen van den bedrijfs-
ingenieur om tot de opstelling van de arbeidswaarde te komen. Aan
de waarden, die toegekend worden aan de verschillende soorten van
arbeid, moet dan een belooning correspondeeren als aangegeven in
figuur 14. Voor den arbeid met een waarde a, bedraagt de be-
looning h, etc.

In de praktijk is de progressie echter niet groot; vander Heijden
beklaagt er zich over, dat het verschil in belooning bij uiteen-
loopende intelligentie. zoo gering is. 64)

63) Van der Heilden. t.a.p. bladz. 108.
64) Van der Heilden. ta.p. bladz. 236 e.v.
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Het behoeft geen betoog, dat een te geringe differentiatie in
de loonen, noodzakelijk vanwege de ongelijke kwaliteit van den
arbeid,  de  wil om vooruit te komen en daarmede tevens  om  meer

te presteeren zal verslappen. ,,Een vak leeren gedurende verschei-
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Fig. 14. - Correlatie tusschen intelligentie en belooning van den arbeid.

dene jaren met een laag loon en daarbij de noodige inspanning en
ijver om avond- en andere scholen te bezoeken, valt niet in den
smaak." 65)

Terwijl dus gradaties in de loonen noodzakelijk zijn, blijkt dat
in de werkelijkheid deze door meerdere factoren dan alleen den
aanleg worden tot stand gebracht. Deels is dit te wijten aan de
kosten, die voor de opleiding van het beroep gemaakt moeten

worden. De bestaande inkomensverdeeling beslist daardoor mede,
welke beroepen voor de arbeiders toegankelijk zijn. Het sterkst
komt dit naar voren bij die functies, waarvoor een langdurige
opleiding vereischt is. bij de intellectueele beroepen derhalve.
Personen, die uit de betere kringen voortkomen, zijn daarom op
tweeerlei wijze boven anderen bevoordeeld. Op de eerste plaats,
omdat het niveau der intelligentie erfelijk is. De relatief hooge be-
looning voor de desbetreffende groepen is evenwel economisch ge-

65) Jacobs, Gebrek aan geschoolde arbeiders, Maatschappijbelangen 1939.
blz. 200.
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rechtvaardigd. Daarenboven kan deze categorie, door haar sterke
financieele kracht, een opleiding genieten, die niet in overeenstem-
ming is met haar aanleg ; hier is dus het effect van economische
machtsverhoudingen merkbaar.

Nadat de invloeden, welke uit de ongelijke bezitsverhoudingen
voortspruiten zijn uitgeschakeld, resteeren de verschillen welke het
gevolg zijn van de uiteenloopende plaatselijke spreidingi der pro-
ductiefactoren. Wanneer verder met de aftrek en correctie posten
als bij de ongeschoolde arbeiders wordt rekening gehouden, vindt
men weer de differenties die aan andere dan economische machts-
factoren zijn toe te schrijven.

Een voorname plaats wordt hierbij ingenomen door de psycho-
logische weerstanden.

Psychologische weerstanden.
De vrije bewegingsmogelijkheid van arbeidskrachten wordt

verder verhinderd door psychologische motieven. Gehechtheid aan
het milieu kan den arbeider op een bepaalde plaats vasthouden,
ofschoon hij elders een grooteren materieelen welstand zou kunnen/                   -genieten. Over de tegenstelling stad-platteland werd reeds ge-
sproken. Bij de plattelandsarbeiders, die naar de stad trekken, ziet
men meestal, dat zij in de groep ongeschoolde arbeiders worden
opgenomen, hetgeen erop wijst, dat zij hen onbekenden arbeid
moeten verrichten. Naast deze verandering van arbeidssfeer oefent
ook de wisseling van levenssfeer een remmenden invloed uit op de
migratie. Deze laatste factor geldt minder voor verhuizing van het
platteland naar een in de directe nabijheid gelegen stad, doch meerbij vestiging in een nieuwe streek, met haar afwijkende tradities,
gebruiken en mentaliteit, en vooral met haar afwijkende gods-
dienstige gezindheid, zoodat de arbeider zich hier zeer gemakkelijk
nia ,,thuis" zal voelen.

Men ziet de bevolkingsbeweging zich dan ook etappengewijs af-
spelen. De landelijke bevolking, die haar oorspronkelijke woonplaats
verlaat, zoekt allereerst de in de nabijheid gelegen steden, waar-
mede zij  toch min of meer vertrouwd is geraakt, op. 66) De provin-

66) Van Vuuren, Rapport betreffende een onderzoek naar de sociaal-economi-
sche structuur van het gebied van de Kv.K. en Fabr. voor West Noord-
Brabant, Utrecht 1939, blz. 121. 1
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ciesteden vormen dan weer het uitgangspunt voor de migratie naar
de groote steden. 67)

Ten slotte zijn er nog de irrationeele factoren, die een afvloeiing
van den arbeid naar die plaatsen waar deze het best wordt betaald.

verhinderen.
Als zoodanig kan genoemd worden de gebrekkige kennis bij

arbeiders met lage loonen omtrent de arbeidsvoorwaarden buiten

de plaats waar zij gevestigd zijn.
Tot deze groep van factoren behoort ook de traagheid van die

arbeiders die, alhoewel zij inzien, dat migratie voor hen op alle
gebied een verbetering beteekent. door gebrek aan activiteit en

doortastendheid, hiervan afzien en aan de oude sleur vasthouden.

Wat is nu het totaaleffect van de verschillende hier aangeduide

factoren ?
De kosten van verkeer vormen ongetwijfeld een zuiver econo-

mische categorie. Ook bij de afwezigheid van alle sociale remmen

zullen de loonen verschillen ter hoogte van deze kosten aanwijzen.

Ook de kosten van verhuizing zijn van economischen aard.

Beschouwt men echter den invloed, welke deze factor op de plaat-
selijke verschillen heeft, dan bespeurt men, dat deze kosten worden.
vergeleken met het loonsurplus, dat binnen afzienbaren tijd wordt
genoten. Het meten van dezen tijd is echter van sociale omstandig- ·

heden afhankelijk. Voor een bevolkingsgroep, die snel reageert, zal
deze tijdsperiode aanzienlijker korter zijn dan voor andere

groepeeringen.
Evenmin zijn bij de plaatselijke verschillen in kosten van levens-

onderhoud, vooral zooals deze tusschen stad en platteland bestaan,

enkel economische krachten aan het werk. De divergenties zijn
slechts gedeeltelijk uit het grootere prestatievermogen van den
stedelijken arbeider te verklaren. Daarnaast hebben ook machts-

factoren een niet te onderschatten invloed. Van de grootste be-

teekenis is ook de conventie. Deze, gesteund door de machtsfactoren,

droeg er zorg voor. dat de vanoudsher bestaande hoogere belooning

in  de  steden ( mogelijk gemaakt   door de groote winstmogelijkheid
voor den ondernemer eenerzijds en de gebrekkige beweeglijkheid

67) Wegner. Die Arbeitsorientierung als Standortsfaktor. Iahrbucher for
Nationaloekonomie und Statistik 1930. blz. 173.
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van den arbeid anderzijds),  en het daarvan het gevolg zijnde hooge
behoeftenvoorzieningspeil, als een objectief gegeven gold, ook voor
de arbeiders die van buitenaf toestroomden en die dit hoogere
levensniveau zeer gemakkelijk aannamen.

Bij de psychologische weerstanden zijn geheel andere dan econo-
mische overwegingen voor de handelwijze der arbeiders doorslag-
gevend.

Onder deze omstandigheden is het uitermate moeilijk om de
verschillende wrijvingen tot een gelijken noemer te herleiden.
Kwantitatief meetbaar is alleen de eerstgenoemde weerstand n.1.
die bij het verkeer van personen optreedt. Moeilijker wordt een en
ander bij het vervoer van goederen (bij verhuizing). Nog grootere
complicaties ontstaan, wanneer de invloed van de prestaties op het
loon vastgesteld moet worden. Voor het overige zijn factoren, die
niet tot het verklaringsgebied van den economist behooren, aan het
werk. Zij, vormen een gegeven, dat voorloopig zonder   meer   geac-
cepteerd moet worden ; het geldbedrag dat uitgekeerd moet worden
om de hier optredende weerstanden te overwinnen, is daarom niet
theoretisch te fundeeren, maar kan slechts langs empirischen weg
benaderd worden. Wel kunnen door economische maatregelen deze               4
weerstanden verzwakt of versterkt worden ; het is echter niet bij
voorbaat vast te stellen, welke de uitwerking van deze economische
maatregelen op niet-economische gebieden zal zijn. *

Nadat aldus de verschillen in arbeidswaarde zijn vastgesteld en
daarmede het criterium is gegeven waarnaar de loonen, zuiver
economisch gezien, binnen een bepaalde plaats moeten varieeren.
rijst nog de vraag of dit criterium ook voor de loonverschillen tus-
schen diverse plaatsen onderling (waarbij in plaats van de geld-
loonen de reEele loonen vergeleken worden)   is   aan te houden.

Men vindt dikwijls verdedigd, dat de loonen voor gelijke pres-
taties enkel mogen uiteenloopen ter hoogtf van de kosten van
levensonderhoud, welke in de steden gemaakt moeten worden, om
eenzelfde welstand te bereiken als op het platteland. De reeele
loonen zijn dan gelijk, de geldloonen blijven verschillend. Behalve
dat dan aan gerechtvaardigde eischen van de arbeiders is voldaan.
worden tevens de ondernemers verplicht. in de steden hoogere geld-
loonen, overeebkomende met de grootere winstmogelijkheden aldaar,
uit te betalen. Verdere interventies van overheidswege, welke b.v.
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noodzakelijk   zijn   om de spanningen, die gpllen· ontstaan   door   de
belooning naar arbeidswaarde aan«te vulllen met heffingen en uit-
keeringen, die uit het behoeftendekkingsbeginsel voortspruiten.
blijven dan achterwege.

Loonen, welke een gelijke welvaart voor den arbeider beteekenen,

ongeacht of' zjj voor stad dan wel voor platteland gelden, mis-
kennen echter de groote ongelijke winstmogelijkheden, welke er
tusschen de onderscheidene plaatsen bestaan. Terwijl men met een
differentiatie in de beroepen binnen een bepaalde plaats ver kan
gaan. aangezien de beweegbaarheid, speciaal tusschen de beroepen
van gelijke arbeidswaarde groot en de aanpassing aan veranderde
economische verhoudingen betrekkelijk gemakkelijk is, doen bij de
verplaatsing van arbeiders naar elders, daar dit behalve een ver-
andering van arbeidssfeer ook een wijziging in levenssfeer be-
teekent, in verhoogde mate niet-economische factoren hun invloed
glelden.

Men vergete niet, dat het loon, behalve een bron van inkomsten
voor den arbeider. tevens een kostenfactor vormt voor den onder-
nemer, die tot taak heeft, uiteraard onder leiding van de overheid,
de verdeeling van de productieve krachten over de verschillende
aanwendingsmogelijkheden door te voeren. Wij geven gaarne toe,
dat het loon als eenigste factor om de verdeeling van arbeids-
krachten te bewerkstelligen ontoereikend is. Het lijkt eEhter te ver-
gaand om uit deze ontoereikendheid tot de misbaarheid van het
loon te concludeeren als instrument, om aan de spreiding van pro-

. ductieve krachten mede te werken. De loondifferentiatie zal daarbij
door verstandige voorlichting, propaganda en bemiddeling (ook
financieel) moeten warden aangevuld. Benutting  van de grootere
winstmogelijkheden, welke de arbeidsaanwending in de steden
meestal bieden. zou bij algeheele terugstelling van loondifferentiatie
mede door middel van rechtstreeksche toedeeling ( arbeidsinzet)
motten geschieden; dit middel lijkt erger dan de kwaal. Anderzijds
zij echter toegegeven. dat door de werking van machtsinvloeden eco-
nomisch niet te rechtvaardigen differenties in de bestaande loonen
tusschen plaatsen en gebieden voorkomen.

P a r.   3. Geographische weerstanden.

De geographische weerstand komt het meest uitgesproken voor
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bij de z.g. extractieve bedrijven, bij die bedrijven dus die producten
aan de natuur onttrekken. Palander zegt hiervan dat het probleem

1 niet is het „waar", maar het „al of niet" exploiteeren van de natuur-
lijke hulpbronnen. 68)  Over dit al of niet wordt door de overige
productiefactoren beslist wanneer deze naar de plaats worden be-
wogen waar de absoluut plaatsgebonden factor zich bevindt. Toe-
vloeiing geschiedt tot op het punt, waar deze factoren een gelijke
belooning als elders verkrijgen, vermeerderd met de kosten van
verplaatsing. De prijs van den absoluvt plaatsgebonden factor is
dan ook geen oorzaak, maar het gevolg van de prijzen van het uit
de productie te voorschijn gekomen product. Het aanbod van dezen
factor is van den prijs geheel onafhankelijk, in afwijking van de
hierna te behandelen weerstand welke zich bij het aanbod van de
,,grond" voordoet, waar nog van eenige reactie sprake is.

De overige productiefactoren zijn allen meer of minder als kosten-
factoren te betitelen. Het zuiverst geldt dit voor de goederen, die
niet plaatselijk gebonden zijn. Wanneer alle productiefactoren
zonder uitzondering hieronder te rekenen waren, zou inderdaad de
opbrengst van iederen productiefactor   in elke bedrij fstak   en   op
iedere willekeurige plaats ongeveer gelijk zijn. Intusschen, een der-
gelijke volkomen markt 70) komt practisch alleen bij de beurs voor.
De opmerking van von Wieser ,,die Kostenmittel sind niemals an
eine einzelne Produktion starr gebunden sondern sie sollen uber
das Ganze der Produktion derart ausgebreitet werden, dasz der
hachste Gesammtertrag gewonnen werden kan" vloeit daarom alleen
uit de conceptie van de eenmarkt ten prijstheorie voort. In de tot
dusver gevolgde werkwijze werd onderzocht in hoeverre de realiteit
aan deze conceptie beantwoordt en welke consequenties dit voor de
vestiging met zich brengt. Waar deze methode, bij de verklaring    „
van het verschil in grondrente onmogelijk is, en wel eenvoudig
omdat de grondrente nooit als een onmiddellijk element der kosten-
rekening 71)   is te beschouwen, wordt een enkele opmerking   over
de grondrente, met name voor industrieele bouwterreinen, hier wel
op zijn plaats geacht.

68) Von Wieser. Theorie der gesellschaftlichen Wirtschaft. Till,ingen 1924.
blz. 60.

70) Mailer, Kalkulation, Absatzpolitik und Preisbildung, Wien 1941, blz. 28.
Tl) Von Wieser. t.a.p. blz. 61.
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De omstandigheid, dat het kapitaal menschenwerk is, terwijl de
grond van nature is gegeven, veroorzaakt, dat de mensch ge-
dwongen is, zich bij zijn economisch handelen aan te passen aan de
eigenaardigheden   in het voorkomen van dezen productiefactor.69)

De plaats van de grondrente kan, in het kader van het samenstel
van vestigingsfactoren, daarom worden gekenschetst, als de ver-
goeding voor de medewerking van een specifieken factor.

De grondrente voor industrieele bouwterreinen ontstaat uit de
blijvende voordeelen, welke begunstigde grondstukken opleveren.
Nog minder als de grond, bezien vanuit landbouwkundig oogpunt,
een homogene massa vormt, is zij voor den fabrikant. die
overigens toch niet naar de technische eigenschappen van den
bodem vraagt (met uitzondering van vastheid van den bodem in
verband  met de bouwkosten),  een en uniform, maar bestaat  zij  uit
een aantal klassen van verschillende opbrengstmogelijkheden. De
gradaties in de industrieterreinen komen te voorschijn door de ver-
schillende besparingen aan vrachtkosten en virkeerskosten (voor
de arbeiders), welke   zij bij industrievestiging geven. Wanheer  wij
voorloopig van de overige plaatselijke verschillen abstraheeren.
beteekent een verschuiving van vestigingsplaats een substitutie van
bodemprestaties tegen transportkosten. 72) De hoogte    van    de
transportkosten wordt bepaald door den aard van het vervoer-
middel, weshalve een goed industrieterrein over water-, spoor- en
landwegverbinding moet beschikken, teneinde voor de verschillende
soorten van vervoer het geeigende vervoermiddel te gebruiken en

-             verder door de afstanden die de goederen moeten afleggen van
de productie- naar de consumentenplaats. Voor dicht bij de ver-
bruiksplaats gelegen industrieen behoeven daardoor minder kosten
gemaakt te worden dan voor elders gevestigde bedrijven. Dit ver-
schil moet aan het bouwterrein (warden toegerekend. Zijn bij deze
productie nog goederen benoodigd, die van elders moeten worden
aangevoerd, dan vindt binnen het kader van de transportkosten nog
weer een substitutie plaats van aan- (naar de productieplaats toe)
en afvoer. De centra. waaromheen zich de bouwterreinen met
de hoogste prijzen bevinden. zijn dan de consumenten- en de
materiaalplaatsen.

72) Vgl. Predahl. Das Standortsproblem in der Wirtschafts-Theorie. Welt-
wirtschaftliches Archiv 1925. blz. 303 e.v.
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Een verdere complicatie ontstaat. wfinneer ook de plaatselijke ver-

schillen bij de overige vestigingsfactoren worden medegeteld. Daar
de betreffende productiefactoren geen specifieke productiemiddelen

zijn, blijven de prijsdifferenties naar plaats beperkt. Het specifiek
karakter van den grond heeft echter tot gevolg. dat deze ver-
schillen in den grondprijs worden verdisconteerd. Er ontstaat dan
een nieuw substitutiepunt n.1. tusschen bodemprestaties en gezamen-

lijke kapitaals- en arbeidsaanwending, deze laatste uiteraard uit-

gedrukt in geld.
Hiermede wil niet gezegd zijn, dat de ondernemingen gedwongen

worden alleen maar voor den grondeigenaar te werken. De prijs
van de grondrente voor industrieele bouwterreinen wordt evenals

tedere andere prijs, op een bepaalde hoogte gefixeerd door het
grensaanbod m.a.w. door het aanbod van dat bedrij f, dat bij den
bestaanden prijs nog juist in staat is zijn kosten te dekken.

Onafhaokelijk van het wisselend gebruik, dat de onderscheidene

ondernemingen van de vestigingsfactoren maken, is daarom de prijs
van gelijke terreinen dezelfde. De monopoliepositie van den grond-

eigendom is dan ook niet zoo sterk als wel eens wordt voorgesteld.
Bovendien bezit men in de uitbreiding en verbetering van verkeers-
wegen een middel, om deze rente naar beneden te brengen.

De industrieele bouwgronden zijn derhalve voor vermeerdering
vatbaar. De laagste grens voor de rente wordt daarom gevormd
door de eenvoudige grondrentte. wanneer n.1. de grond voor
agrarische doeleinden wordt bestemd. De grens naar boven wordt
gelegd door de factoren die steeds op de prijsvorming van invloed

zijn. De aanwezigheid van weinig industrieele bouwterreinen in een

plaats waar gunstige vestigingsfactoren aanwezig zijn, zal hooge
prijzen tot gevolg hebben. Meer in het bijzonder geldt dit, wanneer

de verkeerswegen (men denke aan de zeevaartwegen van de groote
havens) beperkt uitbreidbaar zijn. Tusschen deze uitersten zullen,
ook binnen dezelfde stad of dorp, weer gradaties voorkomen, al
naar gelang, van de ligging van het terrein.

De prijs voor industrieele bouwterreinen ontvangt een bein-
vloeding van de prijs voor woningbouwgronden, alhoewel de eischen
voor woningbouw andere zijn dan voor industrievestiging. Gunstig
gelegen woningbouwgronden zullen in het algemeen den gebruiker
tijd en geld besparen om zich naar het stadscentrum te begeven ;
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voor de industrieen zijn meerdere wegkosten in het geding. Waar
echter in feite, althans bij de nieuw uit te geven gronden, een con-
currentie optreedt tusschen industrieele- en woningbouwgronden,
hetgeen gestimuleerd wordt, doordat beide zich aan den rand van
de bebouwde kommen bevinden. loopen de prijten voor de twee
soorten van terreinen weinig uiteen.

P a r.   4. De isodapanen als indicatoren voor de juiste vestigingg
plaats.

Door het optreden van de sociale- en de geographische w'eer-
standen vindt een afwijking plaats op de vestiging in de gebieden.
welke de geringste transportkosten met zich brengen. De beteekenis
van de sociale weerstanden kan weer met behulp van isodapanen
worden gedemonstreerd.

Voor elk van de samenstellende elementen der milieuvoor-
deelen laten zich isodapanen opstellen, die dan in dit geval ge-
trokken worden tusschen plaatsen met gelijke besparingen per een-
heid product.

Eenvoudiger is evenwel, om isodapanen voor de gezamenlijke
milieuvoordeelen te gebruiken. Men kan nog verder gaan en
enket isodapanen a houden voor de sociale weerstanden in hun
geheel.

Tenslotte kan men ook de geographische weerstanden bij de
juist bedoelde isodapanen betrekken. Deze slaan dan op de ge-
ographische en sociale weerstanden. Het is dan mogelijk de
kosten,  die  voor het verkeer gemaakt moeten worden,   met  al  de
overige naar plaats divergeerende bedragen in vergelijking te
brengen.

Terwijl de isodapanen voor de economische weerstanden ge-
vonden worden wanneer lijnen door de snijpunten der isovecturen
getrokken worden, moet bij de sociale en geographische weer-
standen eenigszins anders te werk worden gegaan. In het laatste
geval zijn de platatsen, waar de milieuvoordeelen en de arbeids-
kosten alsmede de grondrenten het hoogst zijn, dezelfden. De
isodapanen bewegen zich dus allen om hetzelfde punt. De totaal-
waarde van de uiteindelijk resulteerende isodapanen verkrijgt men
door de waarde van de samenstellende elementen eenvoudig bij
elkaar op te tellen of van elkaar af te trekken.
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Door de tegengestelde beweging welke tusschen kostenbe-
sparingen wegens milieuvoordeelen en arbeidskosten optreedt, ver-
toonen de isodapanen, welke de sociale weerstanden aangeven, een
veel gelijkmatiger beeld dan die der onderscheidene onderdeelen.

Toch wijken de isodapanen, welke de sociale weerstanden aan-
geven, nog belangrijk af van de lijnen, welke de uit verkeers-
economisch oogpunt met elkaar gelijk te stellen plaatsen verbinden.
In elk land komen gewoonlijk een of slechts enkele minimaal-
plaatsen voor, waar de kosten voor verkeer en vervoer van een ·
bepaald product het laagst zijn (n.1. de groote havens of de vind-
plaatsen der grondstoffen). De Webersche conceptie, welke   de
materiaalvindplaatsen als punten aanduidt, is hier wel bruikbaar.
Bovendien ondergaan de prijzen van de producten,. als gevolg van
de verkeersonkosten, bij verwijdering vanaf de minimaalplaats, een
langzame en regelmatige stijging. Bij de ongelijkheden in het voor-
komen van den arbeid alsmede in de hoogte van de belooning ervan
is daarentegen noch omtrent de maxima (de plaats met de hoogste
belooning),  noch  omtrent de gradaties  in de loonen bij verwijdering
van deze plaatsen van een soortgelijke regelmaat sprake.                            -6 De milieuvoordeelen voor de industrieplaatsen, die men met elkaar
wil vergelijken, zijn meestal grooter dan de besparingen aan arbeids-
kosten aangezien uit het eerste ook de hoogere kosten voor grond-
rente bestreden moeten worden. Ten aanzien van de economische
weerstanden zal onderscheid moeten worden gemaakt tusschen het
geval waar wel en waar niet de economisch juiste vestigings-
plaats is gekozen. De vestiging der industrie heeft, historisch ge-
zien, gedeeltelijk plaats gevonden in de in verkeerstechnisch opzicht
gunstig gelegen plaatsen. Na verloop van tijd ontstonden naast die
verschillen in transportvoorwaarden ook de differenties in milieu-
voordeelen. Deze beiden tezamen vinden haar compensatie in de
ongelijkheden, welke er bij de geographische weerstanden en bij de
arbeidskosten voorkomen.

Voor het geval evenwel dat de standplaats van een bedrijf hetzij
van meet af aan onjuist is geweest, hetzij dit door het verloop van
den tijd is geworden. en de daar van het gevolg zijnde.kosten door
bijzondere (vooral ondernemers) prestaties moeten worden goed ge-      - -
maakt, zullen de milieuvoordeelen zoo hoog kunnen zijn, dat zij in
de verschillen, die er in geographische weerstanden en arbeids-
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kosten bestaan, vermeerderd met de differenties ingevolge de econo-
mische weerstanden, hun tegenwicht vinden. Tusschen de hier aan.

gegeyen grenzen kunnen de milieuvoordeelen derhalve varieeren.
Evenals bij de berekening van het gemiddeld goed geleide bedrijf
het resultaat, althans wanneer ,,gewogen" wordt, getrokken wordt
in de richting van het goed geleide bedrijf (dat het grootste ge-
deelte   van de markt voorziet),    is   het  ook hier gewenscht   een
dergelijke weging toe te passen.

0 0

@
.

Fig. 15. - Isodapanen. aangevende de sociale en geographische weerstanden.

Als resultaat van de verschillen, welke er in voelingsvoordeelen,
arbeidskosten en geographische weerstanden bestaan, komt een
reeks isodapanen te voorschijn   als in figuur 15 aangegeven.    Zij

geeft een beeld, dat het omgekeerde is van de voor de transport-
kosten te teekenen isodapanen ; in het midden bevinden zich nl.
de maxima. Wanneer men de isodapanen, welke op de transport-
kosten voor de industrie van een bepaalde plaats in haar geheel
betrekking hebben, opstelt zal blijken, dat wanneer deze met de     '
isodapanen voor de overige naar plaats differeerende factoren
worden samen gebracht, de isodapanen zoo goed als verdwijnen,
m.a.w. er bestaan dan geen verschillen welke aanleiding geven om  -
in de verdeeling van de productieve krachten, over het oppervlak

'                gezien, een verandering aan te brengen. Het is duidelijk, dat dit
evenwicht wordt verbroken, zoodra de transportvoorwaarden een
wijziging ondergaan.
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Ten einde meer orde op het gebied van de plaatselijke concen-
traties te brengen, is er van vele zijden op aangedrongen, om aan
de willekeurige en toevallige ontwikkeling in de vestiging een einde
te maken door een doelmatige planologie voorop te stellen. Een
zeer algemeen  plan  is  o.a. van Eggers afkomstig. 74)    Ter  ont-

sluiting van nieuwe gebieden bepleit hij de vestiging van centrale
plaatsen, waar eenige leiding op bestuurs-, economisch- en cul-
tureel gebied gecentraliseerd is. De landelijke centrale plaats wordt
voor 10 dorpen, met ieder ongeveer 100 gezinnen, gevormd   door
het op een afstand van 3 tot 4 kilometer van het volgende gelegen
hoofddorp. dat ongeveer 1000 inwoners  telt.   Op een afstand  van
10 tot 20 kilomfter van elkaar projecteert hij de kleine steden.

Voor de in ons land, tengevolge van de drooglegging van de
Zuiderzee, vrij gekomen gebieden, heeft men zich de dorpen op ,
een afstand van ongeveer 6 tot 8 kilometer van elkaar gedacht.
Ieder dorp zal 36 tot 64 km2 groot zijn en 2500 tot 5000 inwoners
bevatten 75 ).

De bestaande werkelijkheid beantwoordt aan deze ideaalbeelden
maar zeer weinig. De ligging van steden en dorpen hangt van een
aantal historische en gedeeltelijk niet-economische factoren af. Bij
het ingrijpen in bestaande verhoudingen komt men daarom niet
met  „Raummathematik"  toe. 76)   Men  zal  zich  dan op empirisch
materiaal moeten baseeren, zooals de spreiding en de frequentie in
de liggin  van de plaatsen etc.

Samenvattend is dus het volgende vast te stellen. Het isodapanen-
systeem is uitermate geschikt om de voorkeursgebieden aan te
geven, zooals deze door de economische weerstanden worden af-
gebakend. Anderzijds dienen de isodapanen, wanneer men tot een
totaalbeeld van de vestigingsmogelijkheden wil komen, ook voor
de overige weerstanden te worden geteekend. De oorspronkelijke
regelmaat in het verloop der isodapanen gaat daarbij verloren. De
gevolgen eener wijziging in de economische weerstanden zijn dan
ook slechts bij inachtneming der sociale en geographische weer-
standen te bepalen.

74) Eggers, Standortspolitik als Mittel der Siedlungspolitik, Jahrbucher far
Nationaloekonomik und Statistik, 1942, blz. L

75) Zie Pfannschmidt. Standort Landesplanung, Baupolitik. Berlin 1932 biz. 123.
76) Eggers, ta.p.
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HOOFDSTUK V.

De inwerking eener verkeersverbetering op de
vestiging der industrie.

Par.   1.   Wijziging  in  de  transportvoorwaarden.

' In het tot dusver behandelde werd aangegeven, welke factoren
op de vestiging van de industrie van invloed zijn, waarbij uiteraard
ook de plaats van den factor verkeer werd belicht. Thans zal
worden bezien, hoe de vestigingsvoorwaarden wijzigingen onder-
gaan, wanneer in de verkeersmogelijkheden verbeteringen wprden

C

Fig. 16. - Isovecturen voor andere plaatsen dan de materiaalplaatsen.

aangebracht. De directe werking is meer met behulp van isodapanen
te illustreeren.

De opmerking ware te plaatsen, dat wanneer men den invloed
van een wegverbetering voor een bepaalde plaats wit achterhalen,
men in strijd komt met den oorspronkelijken opzet van een ver-
keersnet, waarbij alle plaatsen door hetzelfde verkeersmiddel worden
bediend. Gelijkmaking van de transportvoorwaarden van een plaats
aan die van een andere is dan, theoretisch gezien, uitgesloten. Er
dient daarom in zooverre eenige wijziging te worden aangebracht,
dat aangenomen wordt, dat alleen de productieplaatsen op het be-
treffende verkeersnet zijn aangesloten. Dit dekt zich geheel met de
werkelijkheid, immers, de productie is steeds min of meer gecen-
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traliseerd, dus niet gelijkmatig verspreid, terwijl verder de eenigszins
belangrijke productiecentra allen van de beste verkeersgelegenheden  ,
gebruik kunnen maken.      '

De uitbreiding van de invloedsfeer van de materiaalpladtsen als
gevolg van de verkeersverbetering. is hier steeds aangeduid door
middel   van een isovecturen- (of isodapanen)reeks   met een zeker
minimum als middelbunt. Deze verhoudingen worden omgekeerd,
indien men de gevolgen eener verbetering in de transportvoor-
waarden vodr andere dan de materiaalplaatsen wil demonstreeren.
De isovecturenreeks heeft dan  de vorm  als in figuur 16 aangegeven.
Daar de grondstoffen van buitenaf moeten worden aangevoerd,
loopt de prijs, naarmate de goederen dichter bij de plaats P komen,
op. De lijnen zijn echter telkens slechts voor een bepaalden afstand
te trekken m.a.w. ook de binnenste cirkels zijn niet constant, maar
zij wisselen naar gelang de totaalafstand van de buitenste isovec-
tuur  tot de plaats   P   (en  wel  door den invloed der vaste kosten).
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Fig. 17. - Isodapanen aangevende de transportkosten  voor het totale vervoervan grondstoffen en eindproducten.
- voor de verkeersverbetering; ...... na de verkeersverbetering.
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Bovendien   zijn deze isovecturen slechts   voor ten plaats . te   ge-
bruiken. Wit men de gewijzigde mogelijkheden. welke zich als
gevolg eener transportkostenverandering voordoen, voor een geheel

gebied en met name voor de buiten de minimaal plaats gelegen
streken aangeven, dan moet weer worden teruggegaan naar de
isovecturen, welke vanuit de minimaalplaats( en) worden getrokken.

Uit de isodapanen van figuur  17  valt  af te lezen  hoe  de  ves-
tigingsmogelijkheden voor een bepaald gebied zich gewijzigd hebben
na een verkeersverbetering. Ter beoordeeling van de mogelijkheden,
die zich na de verandering voordoen, moeten de isodapanen voor
het geheele gebied, waarin zich de streek bevindt dat een nieuwen

verkeersweg krijgt. geteekend worden.  Komt het bewuste gebied  in
een minimum te liggen, dan zal industrievestlging aldaar te ver-
wachten zijn. Men heeft dan nog slechts de potenties gevonden
voor een bepaald productieproces en daarmede voor een bepaalden
bedrijfstak. Voor een totaal beeld zal noodig zijn, de mogelijkheden
van alle voor het economische leven van het betreffende gebied
van belangzijnde takken van bedrijf te onderzoeken en door middel
van isodapanen aan te geven. Er zal dan blijken dat. wanneer door
de verkeersverbetering het aan den verkeersweg aangrenzende ge-
bied een uitzonderlijk gunstige ligging verkrijgt, speciaal de indus-
trieEn,  waar de economische weerstanden   (en   dus de transport-

kosten) van doorslaggevende beteekenis zijn, dit gebied opzoeken.
Verder oefenen streken met lage loonen een bijzondere aantrek-

kingskracht uit op de arbeidsintensieve bedrijven. De industrieen.

wier vestigingsplaats in hooge mate van de aanwezigheid van
milieuvoordeelen afhankelijk isi zullen minder lust toonen,  om   een

plaats in het nieuwe blootgelegde gebied te verwerven.
Steeds valt echter te bedenken. dat eerst het samenstel van ves:

tigingsfactoren de vestigingsplaats bepaalt. Het verdient daarom
,.geen aanbeveling van ..konsumorientiert, -arbeitsorientiert" te

spreken.  77)    Het   is    zeer goed mogelijk,    dat een arbeidsintensief

bedrijf haar standplaats in de groote stad kiest, omdat haar anders
de milieuvoordeelen ontgaan.

77) Alfred Weber, t.a.p.
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P ar  2. De elasticiteitscoeffidenten der vestigingsfactoren.

Bij de beschouwing van de inwerking eener verkeersvelbetering
is stilzwijgend aangenomen, dat de prijzen van de overige productie-
goederen, bij eenige wijziging in de transportmogelijkheden, geen
verandering ondergaan. Na hetgeen in de voorgaande hoofdstukken
is behandeld. is het wel duidelijk dat dit hoogstens voor de z.g.
kostengoederen mag worden aangehouden, echter niet van toepas-
sing is op de specifieke productiemiddelen.

De veronderstelling van „vaste" prijzen, onafhankelijk van de
inwerking welke verandering in de transportvoorwaarden op de
vraag naar productiefactoren uitoefent. dient dus verlaten te
worden. Onderzocht moet derhalve worden, welke elasticiteit het
aanbod van de onderscheidene productiefactoren te zien geeft.

Alleen indien de wijziging in den factor verkeer oneindig klein
is, wordt de vraag naar de overige productiefactoren daardoor
practisch niet beinvloed. Bij qrootere veranderingen moeten andere
dan de bestaande prijzen aangehouden worden. Aangezien deze
wijzigingen zich. zooals nader blijken zal, na verloop van tijd vol-
trekken, zijn de vestigingsvoorwaarden voor de eerstkomende be-
drijven anders dan voor de later volgende.

Op tweeerlei wijze wordt een samenhang tusschen de prijzen ,
van de goederen welke zich in verschillende plaatsen bevinden, tot
stand gebracht n.1. door de verplaatsing van de producten en voorts
van de productiemiddelen. De uiterste grenzen, waaroinnen de
goederen van eerste orde naar plaats kunnen divergeeren, vormen
de transportkosten voor de eindproducten. Een verdere begrenzing
kan evenwel tot stand worden gebracht door het vervoer van de
productiemiddelen. Zoowel bij de z.g. gewichtsverliezende pro-
ductiegoederen als bij de laagwaardige productiemiddelen, zal dit
regelmatig voorkomen. In dit geval, waarbij de productiemiddelen
derhalve gemakkelijker verplaatsbaar zijn dan de eindproducten,
zullen de prijzen van de eerst genoemde goederen in het algemeen
weinig verschil, naar plaats gezien, vertoonen. Anders evenwel
wanneer enkel de eindproducten verzonden worden. Overigens is
ook in dit geval een prijsnivelleering van de productiegoederen te
verkrijgen. Dit gaat echter steeds door middel van de z.g. toe-
rekening. De waarde van het eindproduct wordt dan over de diverse
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productiefactoren verdeeld naar gelang de belangrijkheid van de
laatst aangewende hoeveelheden van de productiemiddelen. Het
transport van goederen van eerste orde nu brengt een ontheffing  *
in het gebruik van productiegoederen in gebieden waar deze hooge
prijzen noteeren, en werkt  hier dus prijsverlagend, en geeft, een
toenemende aanwending daar, waar de prijzen naar verhouding

laag zijn.
De vraag naar de productiegoederen is evenwel complementair.

In tegenstelling met hetgeen boven bij het alternatief eindproduct-

productiegoed gevonden werd, heeft het complementaire karakter
van de vraag naar productiegoederen tot gevolg, dat de prijsver-
schillen van sommige productiemiddelen grooter zijn, dan bij de
afwezigheid van transportmogelijkheid van de eindproduct2n het
geval zou zijn. Naarmate de overige productiefactoren meer het
karakter van kostenfactoren hebben, wordt aan den specifieken
factor, bij uitbreiding van de productie, meer toegerekend voor zijn
medewerking. De relatief gemakkelijk beweegbare productiefactoren
worden, onder de werking van het economisch principe, naar die

. streken geleid, die door gunstige ligging of andere omstandigheden
bijzondere winstmogelijkheden bieden. In niet geringe mate komen
deze hooge opbrengsten aan den factor arbeid ten goede. Zoo zal
ook van een verbetering in het verkeer de belooning van den arbeid
een verhooging ondergaan.

Onafhankelijk van hetgeen men als gegeven aanneemt, gebruiken
wij het woord elasticiteit om de functioneele samenhang tusschen
hoeveelheids- en prijswijzigingen aan te geven. ofschoon men als
regel, wanneer van elasticiteit gesproken wordt, van een gegeven
relatieve verandering van den prijs uitgaat. In het onderhavige
geval staan echter de hoeveelheidsverhoudingen voorop.

Bij de uitdrukking van de elasticiteit in een coefficient zal aan-
gegeven moeten worden. welke elasticiteit bedoeld wordt. Men kent
n.1. punt- en boogelasticiteit. 78) Bij.de eerste methode van  vast-
stelling wordt de elasticiteit genomen voor een bepaald punt op de
schaal, terwijl bij de tweede wordt uitgegaan van eindige ver-
anderingen in het gebied van de kromme. In het geval van ,,con.

78) Zie Weinreb. Statistische bepaling van de vraagcurve, Haarlem, 1936.
blz. 38 e.v.
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stant outlay  curve-  79)   wijsl de puntelasiticiteit een coefficient   1
aan ; de boogelasticiteit kent echter verschillende waarden.  Dit
laatste is te wijten aan het felt, dat in dit geval proportioneele
veranderingen zijn aangegeven met percentages, waarvan de bases
niet gelijk zijn. Een voorbeeld moge dit verduidelijken. Dit verschil

.'kan worden opgeheven, wanneer men de ,,constant outlay curve
op dubbel logarithmische schaal in teekening brengt: er ontstaat
dan een rechte lijn. Voor punt- En boogelasticiteit resulteert dan
eenzelfde coefficient Bij andere curven blijven echter verschillen
bestaan. 80)

Bij een geldomzet   van 1200 eenheden   met een prijs van 4 per
verbruikseenheid. past een verbruik van 300 eenheden. Bij een
stijging van den prijs met 50% (tot 6) behoort een afnanie van het
verbruik tot 200 verbruikseenheden. De dating bedraagt dan
331/3%. de elasticiteit dus - 331/3 -=- 213. Bij een prijsdaling

van 50% (waarmede gepaard gaat een stijging naar hoeveelheden
van 100%) vindt  men een coEfficient  van-   100   -   -   2.  Bij   de
boogelasticiteit kan men derhalve slechts op een beperkt stuk van

.

'1

- Tr

hoeveglbeden productie gczderen hoeveelhed.n aindproducten.

Fig. 18.-   Elasticiteit van de vraag naar productiegoederen.
Fig. 19. - Elasticiteit van de vraag naar eindproducten.

79) In dit geval blijven de totale geldomzetten, bil wisselende prijzen, steeds
gelijk

80) Ontleend aan Schultz. Statistical Laws of Demand and Supply, Chicago
1928, blz. 9.
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de ,,vraaglijn" van een hooge elasticiteit spreken ; op een allder deel
van deze lijn is de vraag inelastisch.

In de praktijk wordt bijna steeds aan de weergave van de punt-
elasticiteit de voorkeur gegeven. Men is dan wel gedwongen zicli
tot zeer kleine schommelingen te beperken.

Terwijl de gelijkmatigheid in de inkomenspyramide oorzaak is
dat de lijn, aangevende de elasticiteit van de vraag naar eind-
producten, een kromme is en de elasticiteitscoefficienten, alhoewel
uiteenloopend, tenminste negatief zijn, vertoonen de vraaglijnen van

goederen, waaraan de industrie behoefte heeft, meer overeenkomst
met de hyperbolen die voor de aanduiding van de bedrijfsoptima
zijn op te stellen.

Uitbreiding van productie brengt tot op een zeker punt steeds

besparing ; nadat evenwel het optimum bereikt  is  gaan de kosten

progressief werken. Zoo kan men voor· de industrie bepaalde
,'

kosten aanwijzen welke tot op een zeker punt de .,agglomeratie
daarna echter de „deglomaratie"  81)  in  de  hand  werken,  zooals  in
figuur  18 is aangegeven.

Wanneer de elasticiteit in een coefficient wordt uitgedrukt. zal
hier met de puntelasticiteit moeten worden volstaan. De punt-
elasticiteit gaat uit van oneindig kleine veranderfngen ; een over-
wegend bqzwaar is dit niet, aangezien de verplaatsing van de
industrie zeer geleidelijk en de wijziging in de hoeveelheidsver-

houdingen klein is. Men beperkt zich dan echter tot een zeer korte
tijdsperiode. Voor de weergave van het verloop over een langere

periode zal men daarom de boogelasticiteit moeten gebruiken.
De elasticiteitscoefficient voor productiegoederen, met geringen

weesstand bij verplaatsing, is hoog. Een plaatselijke prijsverhooging
trekt onmiddellijk in dusdanige mate nieuwe hoeveelheden van het
productiemiddel aan, dat merkbare prijsstijgingen worden tegen-

gegaan ; prijsverlaging heeft daarentegen direct afvloeiing van de
goederen tot gevolg, zoodat ook naar beneden de prijsfluctuaties
begrensd zijn. Bij de goederen, die in combinatie met anderen
worden gebruikt, hangt de elasticiteit af van de elasticiteit van de
vraag naar de complementaire goederen. Die factoren, die het
sterkst aan den bodem gebonden zijn, vertoonen de geringste
elasticiteit. Een uitbreiding van de productie brengt een prijs-

81) Alfred Weber. tap. biz. 121.
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stijging van de betreffende goederen teweeg, zonder dat nivel-
leering kan plaats vinden ; een dating van de productie gaat met
prijsverlaging samen.

Door de behandeling van de weerstanden, die zich bij de ver-
plaatsing van de productiefactoren voordoen, werd eigenlijk tevens
reeds een oordeel over de elasticiteit geveld. Dit behoeft thans

nog een nadere aanvulling en wel aangaande de richting, waarin
de reactie plaats vindt, alsmede omtrent den tijd, welke hiermede

gemoeid is.
De grondstoffenprijzen kunnen door een stijging van de industrie-

vestiging zoowel een verhooging als een verlaging ondergaan,
m.a.w. de elasticiteitscoafficient kan positief maar ook negatief zijn.
Het eerste geval zal zich voordoen bij de z.g. goederen van gegeven
hoeveelheden. Bij gestegen vraag zal een evenwicht tusschen vraag
en aanbod slechts tot stand komen door een verhooging van de
prijzen. Kostengoederen evenwel, welke binnen zekere grenzen on-
beperkt voorradig zijn. zullen, indien zij worden voortgebracht onder
de wet van de toenemende meeropbrengsten (bij massaproductie

etc.) een negatieve elasticiteitscoefficient  laten zien. In beide gevallen
is de prijs als een functie van de gevraagde hoeveelheden aan te
merken.

De kostenbesparingen, die uit de werking van de milieuvoor-
deelen ontstaan, zullen in het algemeen in een gelijke richting van
den productieomvang gaan ; de kosten zelf nemen af bij stijgende
productie. Dit geldt voor het contact met de kapitaal- en geld-
markt, met d€ in- en verkooporganisaties, met de neven- en hulp-
bedrijven en evenzeer met de consumenten en misschien nog meer
voor de aanwezigheid van een gespecialiseerde arbeidsmarkt. De
kosten, welke voortspruiten uit de verder onder deze groep opge-
nouen maatregelen van overheidswege, kunnen echter in nege-
tieven maar ook in positieven zin aan wijziging onderhevig zijn.
Wanneer de milieuvoordeelen in een cijfer worden samengevat.
dient men dus wel te bedenken. dat de samenstellende factoren
naar richting en naar tempo uiteengaan.

De elasticiteitscoefficient, aangevende de correlatie tusschen hoe-
veelheid en belooning van den in een bepaalde plaats gevraagden
arbeid is daarentegen negatief. De geringe beweegbaarheid van den
arbeid leidt ertoe. dat een vermeerdering der productie een behoor-
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lijke stijging van het loon tot gevolg heeft. De beweging is tegen-
gesteld aan die der milieuvoordeelen. Arbeids- en milieuvoordeelen
zijn min of meer als elkaars supplement te beschouwen. Groote
milieuvoordeelen, tot uitdrukking komend in kostenbesparingen,
maken een hooge belooning van den arbeid een mogelijkheid. Van-
wege het starre karakter van het arbeidsaanbod wordt deze mogelijk-
heid in vele gevallen tot werkelijkheid. Vanzelfsprekend valt hier
overigens ook met de weerstanden bij de andere productiefactoren
te rekenen.

Bij de geographische weerstanden treedt. indien de productie
wordt verhoogd, weer de geringste correlatie op tusschen hoeveel-
heden en prijzen. Dit zou kunnen beteekenen, dat een hoeveelheids-
wijziging een diepgaande verandering van de prijzen teweeg brengt.
Feitelijk is dit alleen op de gronden van nieuwe terreinen van toe-
passing, aangezien de reeds in gebruik zijnde grondstukken niet
aangeboden worden. Deze nieuwe gronden bestaan uit de grond-
stukken die onafhankelijk van den nieuwen verkeersweg voorkomen
en die. welke door de verbeterde verkeersmogelijkheden rijp worden
gemaakt. Door het vergroote aanbod zal er een tendens tot prijs-
daling ontstaan. Deze wordt het meest gevoeld door de reeds aan-
wezige bouwterreinen. Daarnaast zal het meestal wel gebeuren, dat
er krachten in de andere richting werken, doordat ook de reeds
aanwezige bouwterreinen van de verbetering in de plaatselijke
accomodatie profiteeren.

De grootste prijsstijgingen vallen bij de gronden te noteeren, die
zich in de directe nabijheid van den nieuwen verkeersweg bevinden.
Daar van alle aan de productie medewerkende factoren de
grond het minst beweeglijk is, komen de verbeterizigen in de
plaatselijke vestigingsfact6ren allereerst aan dezen factor ten goede.
De verschillen, die in de prijzen voor de diverse eenheden ont-
staan, zijn dan ook bij geen enkel productiemiddel zoo groot als hier.

P a r.   3.   De voor de aanpassing noodzakelijke tijd.
De theoretische sociale economie draagt nog steeds overwegend

het kenmerk eener statische theorie. Het denken in statische con-
stante grootheden beantwoordt aan de behoeften van het
menschelijk verstand, dat eerst aan de levende werkelijkheid het
dynamische karakter moet ontnemen om tot wetten te komen. Men
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abstraheert dan van den factor tijd; voorts wordt aangenomen, dat
de in het economisch leven werkzame krachten zoo uitgebalanceerd
zijn. dat zij zich in evenwicht bevinden. Er bestaat dan geen aan-
leiding, om in de verdeeling van de productiekkachten over de ver-
schillende aanwendingsmogelijkheden eenige verandering aan te
brengen.

Door de conceptie van de gelijkmatig voortschrijdende maat-
schappij 82) alsmede  door het aanbrengen  van de „short  run"   en
.,long run" aanpassing aan gewijzigde omstandigheden 83), heeft
men aan het eerste, den factor tijd. willen tegemoet komen, zonder
het tweede. de evenwichtsgedachte, te moeten prijs geven. Later
heeft men moeten erkennen. dat niet alleen een evenwicht ook op
den langen duur niet verkregen wordt, maar zelfs. dat een tendens
naar een evenwichtstoestand ontbreekt.  84) Het ongelijke tempo.
waarmede de diverse economische factoren optreden en de onge-
lijke tijd. die voor deze factoren noodig is om zich aan de gewijzigde
verhoudingen aan te passen, geven aanleiding, dat de krachten-
constellatie.. die op de verschillende tijdstippen valt waar te nemen, ·
een steeds wisselende is. Behalve het eerstgenoemde probleem n.1.
omtrent de spanne tijds, welke er mede gemoeid is alvorens een
verkeersverbetering zich heeft uitgewerkt, interesseert ons dus, of
de ongelijke tempi, waarin de onderscheidene invloeden optreden.
een verdere evenwichtsverstoring in de geographische verdeeling
van productieve krachten teweeg brengen.

Door een verkeersverbetering verandert de vervoerkostenquote
voor de in een bepaald gebied gelegen bedrijven m.a.w. de ves-
tigingsfactoren ondergaan een wijziging.. In den geest van de
statische theorie zou onmiddellijk een bepaalde hoeveelheid pro-
ductiefactoren naar het bewuste gebied verplaatst worden ; daarna
zou aan deze beweging een einde zijn gekomen. In feite vindt
slechts een zeer idngzame en geleidelijke beweging plaats. Gedeel-
telijk houdt dit verband met den technischen aard van het productie-
proces. Het eenmaal in een bepaalde richting vastgelegde kapitaal
komt slechts naar verloop van veel tijd weer beschikbaar. Op vaste

82) Cassel. Theoretische Sozialoekonomie. Leipzig. 1918. blz. 28.
83) Marshall, Principles of Economics, Londen 1891, blz. 309.
84) Keesing. Het evenwichtsbegrip in de economische theorie. Purmerend 1939.

biz. 151.
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eigendommen vindt in het algemeen een afschrijving van 2%
plaats. 85)  Voor het vlottend kapitaal  is de jaarlijksche amqrtisatie
weliswaar grooter en varieert van 5 tot 25%. Met de afschrijving

-

zijn ook hier jaren gemoeid.
Van meer importantie zijn de economische oorzaken van de ge-

leidelijke verandering. De klemtoon valt weer op de milieuvoor-
deelen. Eerst langzaamaan winnen zij aan beteekenis voor de   '
bedrijvigheid. Wanneer een door de industrie nog niet opgezocht
gebied zijn eerste bedrijf krijgt, ontbreken deze milieuvoordeelen
geheel. Men ziet in dergelijke gevallen dan ook, dat een bedrijf.
dat b.v. vanwege de lage loonen zich op een bepaald punt vestigt,
voor de hoog gekwalificeerde arbeiders hoogere loonen moet be-
talen dan elders, een en ander als gevolg van de afwezigheid eener
arbeidsmarkt. Bij verdere ontwikkeling dalen de loonen van de vak-
arbeiders (de milieuvoordeelen nemen toe). stijgen daarentegen
de verdiensten van de ongeschoolde arbeiders.

Door de tegengestelde beweging, welke in de milieuvoordeelen
en de arbeidsloonen valt waar te nemen. zal een openlegging van
nieuw industriegebied in het algemeen niet met groote schokken
gepaard behoeven te gaan. Het meest gevoelig zijn uiteraard die
bedrijven. die sterk arbeidsintensief zijn en waarbij de milieu-
voordeelen weinig gewicht in de schaal leggen.

De tijd. gedurende welke van een verkeersweg gebruik kan
worden gemaakt, strekt zich uit bij de landwegen over verschil-
lende decennia. bij de spoorwegen over een nog langer tijdvak en
bij de waterwegen over eeuwen. Het gaat natuurlijk niet aan voor
die geheele periode de uitwerking eener verbetering in de ver-
keerswegen te willen vaststellen. Anderzijds mag men het niet
stellen, alsof na een verbetering het economisch leven met een ruk
aan deze verandering zou zijn aangepast, zoodat later optredende
verschijnselen niet aan deze verbetering zijn toe te schrijven.

Om de gedachte te bepalen, zal een bepaalden termijn genomen
moeten worden, waarbinnen men den invloed eener verkeersver-
betering wil vaststellen. Hoe grooter de termijn wordt genomen,
des te moeilijker zal deze taak wqrden. daar na verloop van tijd
andere factoren kunnen gaan optreden, die de werking van de oor-
spronkelijke verandering geheel teniet doen. Een concrete maatstaf

85) Gerlof Verwey. Beleggingen in huizen. Amsterdam 1942, blz. 20.

90



voor de hierbedoelde periode vindt men in de Duitsche rentabiliteits-
berekeningen voor kanalenbouw, zooals deze in het begin van deze
eeuw werden opgesteld,  waar een termijn  van  15 jaar gebruikelijk
was. Te onzent komt slechts een zeer algemeene bepaling voor
in het eerste rapport van de Staatscommissie Patijn, waar gesproken
wordt van een redelijken termijn. In de rentabiliteitsberekeningen
van Twentekanalen en Ijsselkanalisatie schijnt een tijdsduur van
nog  minder  dan  15 jaar genomen  te  zijn. Uit theoretisch oogpunt
is een dergelijke periode ongetwijfeld te kort te noemen. Ons lijkt
een begrootingsperiode van minstens 50 jaar noodzakelijk. Wij
geven toe. dat de practische moeilijkheden vele zijn.

Door verschillende maatregelen, door de bedrijven of de over-
heid getroffen, kan de beweegbaarheid van de productiefactoren
worden vergroot. Men denke hier aan de vergoedingen die voor
verhuizing aan de arbeiders worden gegeven en aan het goedkoop
vervoer van arbeidersforensen, hetwelk in Belgie veel wordt toe-

     gepast 86), Verder  zijn de maatregelen te noemen welke  o.a.   door
Philips zijn genomen, waarbij aan oudere ·menschen, door het
beschikbaar stellen van landbouwbedrijven 87), emplooi   werd   ge-
geven. Aldus werden de psychologische, motieven om te migreeren
verzacht voor de personen, die niet in het bedrijf te werk waren te
stellen en deel uitmaakten van gezinnen, welke arbeidskrachten aan
het bedrijf leverden. De werkzaamheden yan de arbeidsbureau
hebben. indien deze tenminste bestaan in verstandige voorlichting en
bemiddeling eenzelfde effect.

Merkwaardig is in dit verband, dat de prijzen van bouwgronden,
waarin dus de geographische weerstanden weerspiegeld zijn, zich
zoo snel op gewijzigde omstandigheden instellen, ja zelfs op deze
vooruit loopen. Dit is echter slechts mogelijk door de onbeweeg-
baarheid van den grond. De grondeigenaren komen daarom in een
monopoliepositie te verkeeren en kunnen hun prijzen onmiddellijk
met de gestegen mogelijkheden opvoeren. Deze ptijspolitiek draagt
dikwijls de vorm van speculatie, aangezien eerst veel later zal
moeten blijken, in hoeverre van deze mogelijkheden is gebruik
gemaakt.

S6) Ble Bakker Schut, Planologie. Gorinchem 1944. biz. 134.                 *
87) Zie Oldendorff, Industrievestiging. migratie en arbeidsbemiddeling.

Economie 1942. blz. 314.
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P a r.  4.    De mate van aanpassing aan gewijzigde transportkosten-
verhoudingen.

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk werd reeds aangeduid,
welke industrieen voor vestiging binnen een bepaald gebied in
aanmerking komen. Thans kan nog eenige aanvulling gegeven
worden aangaande de mate waarin een uitbreiding van de be-
drijvigheid kan geschieden. Wij kunnen de afnamecapaciteit van een
bepaald product binnen het staatsgebied als gegeven veronder-
stellen. Deze behoeft niet met een constant bedrag te worden aan-
geduid ; zonder bezwaar  kan  dit  ook  met  de z.g. vraagfuncties
geschieden.

Nog niet op een bepaalde plaats vastgelegd, derhalve nog
-zwevend- is de productiecapaciteit die noodig is, om aan de toe-
name van de vraag in de voortschrijdende maatschappij te voldoen.
Verder zoekt ook het productievermogen, dat telkens uit de af-
schrijvingen vrij komt, naar nieuwe aanwending. In dit laatste geval
is verlegging van bedrijven echter slechts mogelijk, wanneer de
bedrijven na verloop van tijd totaal verouderd zijn en zij geheel
opnieuw opgebouwd dienen te worden. Als de bedragen, die uit
de afschrijvingen vrij komen, regelmatig gebruikt worden om ver-
beteringen aan te brengen, vervalt de mogelijkheid tot verplaatsing.
Door de aanwezigheid van milieuvoordeelen blijft verlegging dus     -
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Fig. 20. Verhouding tusschen grootte, van de vestigingsplaatsen en hoogte

van de prijzen der vestigingsfactoren.

92

*



achterwege. Ook wanneer de uitbreiding van de productiecapaciteit
door middel van .vergrooting der bestaande bedrijven geschiedt,
komt vestiging op nieuwe plaatsen niet in aanmerking.

Het is niet uitgesloten, dat de nieuwe productiecapaciteit over
meerdere plaatsen verdeeld wordt. In vele gevallen komt er voor
de industrie niet slechts Len minimaalpunt voor, maar zijn er meer-
dere gebieden, allen met ongeveer dezelfde mogelijkheden.

Een uitbreiding van de productie binnen een bepaalde plaats be-
teekent een verhoogde vraag naar productiefactoren. De prijs-
stijging die hierdoor ontstaat, vormt een rem voor de productie-
vergrooting van die bedrijven, waar de milieuvoordeelen van weinig
belang zijn, en waar de tendens, die in de tegengestelde richting
werkt weinig gewicht in de schaal legt. Bij bedrijfstakken waar
de milieuvoordeelen een belangrijke rol spelen, is de productie-
omvang van de grootte van de stedelijke concentraties afhankelijk.

In figuur 20 is voor de onderscheidene vestigingsfactoren dd
verhouding tusschen de plaatselijk aanwezige hoeveelheden en de
prijzen aangegeven.                                                           '

Bedoeld is slechts het verloop schematisch voor te stellen. Uit-
gebied statistisch materiaal, dat de grondslag voor deze figuren
vormen moet, stond niet ter beschikking ; zij is opgesteld op grond
van verspreide mededeelingen en aanteekeningen die. behalve dat
zij 'voor iedere plaats verschillend zijn, bovendien op voorbij ge-
gane verhoudingen betrekking hebben. Hoewel    de · economische
constellatie na de;1 oorlog een hiervan afwijkend beeld zal ver-
toonen, bieden de in de figuur vervatte gegevens toch wel eenig
houvast omtrent den omvang der te verwachten reacties. Op de
absis zijn zoowel"tijd als hoeveelheid afgezet. Dit beduidt   dat  de                     1,
hoeveelheden een functie van den tijd zijn en dat de omvang van
de productie, in den tijd gezien, regelmatig toeneemt. De tijd, die
noodig is alvorens het in de figuur aangeduide verloop zich heeft
voltrokken, hangt uiteraard met den specialen aard van de ver-
schillende bedrijfstakken samen en varieert met ieder daarvan.
Nemen wij als voorbeeld de milieuvoordeelen. Er zijn verschillende
takken van industrie aan te wijzen, die op vestiging in een haven-
stad van formaat zijn aangewezen; wanneer zij hun plaats in kleine
havens zoeken, zullen zij wellicht honderden jaren moeten wachten
alvorens de milieuvoordeelen ook op hen volledig van toepassing
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zijn. Het contact met den afnemerskring ontwikkelt zich in hetzelfde
trage tempo, waarin het aantal consumenten een wijziging onder-
gaat. Bestaan de milieuvoordeelen in het contact met neven- of
hulpbedrijven, dan kunnen deze door verplaatsing van slechts
enkele bedrijfseenheden verkregen worden, hetgeen wellicht binnen
een veel korter tijdsbestek uitvoerbaar is.

Oak het tempo waarin de wijzigingen zich in de vestigingsfactorens
voltrekken,  is van bedrijfstak tot bedrijfstak uiteenloopend.  Het  is
wel aan te nemen, dat het verloop in de arbeidsloonen; voor alle tak-
ken van bedrijf weinig uiteengaat.Waar reeds bleek, dat het verloop
van de milieuvoordeelen naar bedrijfstak groote divergenties  pian-
wijst, is het duidelijk, dat de prijsbewegingen van de vestigingsfac-
toren onderling niet gelijk loopen. De mogelijkheid dat daardoor
spanningen ontstaan, wordt door de snelle, respectievelijk langzame
Aanpassing in de industrievestiging grootendeels tegengewerkt.

De figuur geeft den „gemiddelden" gang van zaken. Elk indivi-
dueel geval wijkt uiteraard hiervan af. De tegenstelling die er
tusschen het industrieele en het niet-industrieele gebied bestaat.
evenals die tusschen groot en klein bedrijf valt hier nog te
memoreeren. Het ontstaan van nieuwe industrieen in een niet-
industrieele streek wijzigt onmiddellijk de prijzen der productiefacto-
ren ter plaatse. De bestaande prijzen kan men dan practisch niet als
orienteeringsmiddel voor de economische mogelijkheden van de
uitbreiding der bedrijvigheid gebruiken. In een industrieele streek
daarentegen brengt een zeer kleine toename in de industrie nauwe-
lijks eenige verandering in de bestaande prijsverhoudingen met zich.

Een plotselinge verandering in de vraag naar plaatselijk gebonden
e         productiefactoren zal een ander resultaat teweeg brengen, dan een

reeks geleidelijke. Zoo'zal  ook het optreden  van een enkel groot-
bedrijf andere reacties oproepen dan -de handelwijze van een aantal
kleine bedrijven, die immers als regel niet allen op hetzelfde tijdstip
met de vraag naar productiefactoren voor den dag komen. Men ziet
dan ook dat groote bedrijven trachten door bepaalde maatregelen
zich tegen eventueele schadelijke gevolgen van haar massale vraag
naar  arbeidskrachten  etc. te vrijwaren. 88) De regelmaat  in  de  ont-

188) Te ,onzent zijn in dit kader de door Philips getroffen maatregelen te
noemen. op het gebied van de migratie der arbeiders en de scholing der
arbeiders.
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wikkeling behoeft derhalve, ook bij het optreden van grootbedrijven.
niet verstoord te worden.

Men kan bezwaarlijk eischen, dat bij het oprichtingsproject van
een bedrijf de prijsrelaties van over 100 en nog meer jaar gaan
meetellen. Het lijkt ons echter wet gewenscht de noodig onderzoe-
kingen te verrichten om althans over het waarschijnlijk verloop
gedurende de eerste decennia zoo goed mogelijk op de hoogte te
zijn, en daarbij aansluiting te zoeken op de methode zooals deze bij
de Streekplannendiensten gebruikelijk *as, waar, overigens in
hoofdzaak in verband  met den woningbouw  ( en daarmede  met  het
verloop  van de bevolking) men trachtte  in de becijferingen  tot  het
jaar 2000 te gaan. Uiteraard zal men daarbij ook tot een waardee-
ring van de tot deze periode behoorende jaren moeten komen.
Datgene wat de nabije toekomst brengt legt vanzelfsprekend meer

gewicht in de schaal dan hetgeen eerst voor de verder verwijderde
jaren verwacht mag worden.

In dit verband mag er nog aan herinnerd worden, dat ook de
prijzen der eindproducten niet als .vast" te kwalificeeren zijn. Ook
de hier voorkomende prijsrelaties, zoowel gezien naar plaats    ( als
gevolg van de uitbreiding van het afzetgebied). als naar tijd, dienen
in de berekeningen te worden opgenomen.

Het dynamisch, zich over een langen tijd uitstrekkend, verloop,
tusschen plaatselijk aanwezige aantallen arbeiders en de hoogte van
de loonen, is, zodals gezegd, niet met uitgebreid cijfermateriaal te
illustreeren. In een historische tert,fiblik op de loonontwikkeling in
de bouwnijverheid constateert het Statistische Reichsamt slechts, dat
in de periode van 1900-1933 de lognen in de steden van meer dan
1 millioen inwoners ·niet in dezelfde  mate zijn opgeloopen  als  in  de
plaatsen van 100-500.000 inwoners geschiedde. De groote loons-
verschillen, die bijv. bij de metselaars in de onderscheidene plaatsen
omstreeks 1900 bestonden, waren     in      1910 nog onveranderd
gebleven. Wel stegen de loonen in de groote steden,· zoowel met
meer als 1 millioen als met minder inwoners, overal met 20--30%.
Na den wereldoodog van 1914-1918  viel een nivelleering  waar  te
nemen. Zoo lagen de uurlonen voor metselaars in Berlijn en Hamburg
in 1930 resp. 105% en 84% boven het peil van 1910; in Maagden-
burg daarentegen 138%, in Stettin 136%. in Erfurt 123%, in
Wuppertal 133% en in Solingen 129%.
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Voor de arbeidsverdiensten, naar de grootte van de bestaande

6
agglomeraties, zijn door het Stastistische Reichsamt interessante
cijfers gepubliceerd. Enkele door dit instituut gtvonden verhoudin-
gen zijn,hieronder weergegeven.

De gegevens hebben betrekking op 8 gemeente klassen. In
klasse I zijn de plaatsen met meer dan 1 millioen inwoners ingedeeld,
in de IIe de steden van 500.000-1.000.000 inwoners, de IIIe omvat
plaatsen van 200.000-500.000,   de   IVe   van   100.000-200.000,   de
Ve van 50.000-100.000, de VIe van 25.000-50.000, de VIIe van
10.000-25.000 en de VIIIe klasse de plaatsen van minder dan
10.000 inwoners. De verdiensten voor de laagste klassen werden op
100  gesteld.  In de overige klassen werd meer ontvangen  (in  %)
door:

gesch. arb., geoef. arb., ongesch. arb., vrouw. arb.
groep I 35.1 36.6

'

30.9 31.7

„ II 20.9 19.3 14.2 17.2
„ III 12.2 17.3 13.9 8.4

„ VI 12.4 12.4 8.5 4 10.6
„ V 7.3 7.9 5.8 8.2

„ VI 6.0           5.1 5.4 6.0

,, VII 2.2 3.4 2.0 2.2

P a r.  4.     Industrievestiging als substitutieprobleem.

Het feit dat ,,ausgebildete Standortstheorien ein Sonderdasein
fuhren-  89),  ..denn das Standortsproblem liegt an der Peripherie der
Wirtschaftstheorie"  90)  is voor Preddhl aanleiding geweest,  om  een
toenadering tusschen beide tot stand te brengen. welke hij meent
te verkrijgen door te onderzoeken, in hoeverre hetjvestigingsprobleem
een prijsprobleem is. Daar de prijzen van productiemiddelen naar
plaats uiteenloopen moet volgens het substitutiebeginsel de verdee-
ling van de productiemiddelen op de producten lokaal verschillend
zijn.

Het criterium van de goedkoopste produ iemethode is. dat de
laatste in de productie tegen elkaar te substitueeren hoeveelheden

89) Predtihl, das Standortsproblem in der Wirtschaftstheorie, Weltwirtschaft-
liches Archiv 1925, blz. 294.

90) Predahl. ta.p. blz. 297.
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denzelfden prijs hebben. Er vindt allereerst substitutie plaats
tusschen bodemgebruik eenerzijds en aanwending van kapitaal en
arbeid anderzijds. Deze laatste groep mag niet als een eenheid
worden gezien, want binnen deze categorie is verdere substitutie
mogelijk tusschen kapitaals- en arbeidsaanwending en gebruik van
transport. Ten slotte is bij het transport nog weer sprake van substi-
tutie tusschen aan- en afvoer.

Uit Predahl's betoog valt niet op te maken of het substitutiebe-
ginsel als een zelfstandig prijsvormingsbeginsel, dan wel als een
supplementair principe wordt opgevat. Daarentegen heeft  Valk 91)
op duidelijke wijze de plaats van het substitutiebeginsel naast de an-
dere prijsvormingsbeginselen aangewezen. Maar ook dan is het niet
duidelijk, hoe het vestigingsprobleem met dit principe tot oplossing
kan worden gebracht. De vergelijkingsstelsels van Cassel hebben de
z.g. technische colifficienten tot voorwaarden. Door het substitutie-
beginsel is Cassel niet gehouden een starre techniek aan te nemen ;
integendeel, het substitutiebeginsel gaat er vanuit, dat er meerdere
combinaties zijn, waarin de productiemiddelen zijn samen te brengen.
De prijzen van de productiefactoren worden echter geacht overal
gelijk  te zijn. Wanneer naast de hoeveelheden ( zooals Cassel  het
stelt)   ook de prijzen (bij Pred6hl) als variabel worden genomen,
ontstaan meer onbekenden dan vergelijkingen, en brengt het hier
bedoelde beginsel geen oplossing. Het lijkt alsof Predahl het eigen-
lijke ( Casselsche) substitutieprobleem als opgelost beschouwt    en

-      aanneemt, dat de productietechniek van de keuze van den stand-
plaats onafhankelijk is.

Bovendien wordt een constant productievermogen verondersteld ;
in de productiemiddelencombinatie kan wel eenige wijziging worden
aangebracht, zonder dat het eindresultaat daardoor wordt veranderd.
Ter verklaring van een nieuwe samenvoeging, welke geschiedt om
bij gelilke productiemoeite een grooter eindresultaat te verkrijgen,
is deze methode echter niet toe te passen. Voor een statische       -
beschouwingswijze is de substitutiegedachte dus weinig zeggend ;
voor een dynamische verhandeling is zij onbruikbaar.

Wel kan de substitutiegedachte dienstbaar gemaakt worden. om
den evenwichtstoestand binnen een lokaal gebonden bedrijf tot uit-

91)  Valk ; Het theoretisch-economisch stelsel van Gustav Cassel. Rotter-
dam 1926.
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drukking te brengen. Ook hier zal die productiemethode gekozen
zijn, welke bij gelijkblijvend productieresultaat geen verandering
meer in de samenstelling van de productiefactoren toelaat, waarbij
een factor\ een andere productiefactor zou kunnen verdringen.
Noodzakelijk is evenwel, dat men de prijzen als gegeven en constant,
dus onafhankelijk van de vraag van het betreffende bedrijf zelf
aanneemt. Men verkrijgt dan nog maar een verklaring voor de
vestiging van den bedrijf, en dit bovendien onder bepaalde omstan-
digheden. Voor een algemeen economische theorie, die de prijzen
in hun samenhang met andere economische factoren moet zien en
verklaren. is de conceptie van gegeven prijzen, ook als zij voor de
afzonderlijke bedrijven als een datum gelden, uiteraard niet
toelaatbaar.

De productiefactoren zijn niet alleen complementair, maar tot op
zekere hoogte ook concurreerend. Alleen wanneer slechts ten combi-
natie van productiefactoren doorvoerbaar is, kan van concurrentie
niet gesproken worden. In de meeste gevallen zijn de productie-
factoren in verschillende hoeveelheden met elkaar samen te voegen,
en is de techniek beweeglijk. Uit den eisch. dat binnen een bepaald
bedrijf de hoeveelheden, die tegen elkaar te substitueeren zijn
zonder dat het productieresultaat hierdoor bdnvloed wordt, een
gelijken prijs moeten hebben, volgt, dat de aangewende hoeveel-
heden zich met de prijzen. en wel in tegengestelde richting. wijzigen.

Wanneer binnen een bedrijf een bepaalde productiemethode gold.
die bij de gegeven prijsverhoudingen de goedkoopste was, zal een
verandering in de prijs van een der factoren een wijziging van
techniek, van samenbrenging van productiemiddelen dus. plaats
vinden. Deze nieuwe methode is niet bij voorbaat gegeven ; eerst
na voorzichtig tasten en probeeren, een toevoeging van kleine
hoeveelheden van het eene productiemiddel, tezamen met weglating
van kleine kwanta van een anderen factor, zal uiteindelijk weer de
gunstige combinatie bij de dan bestaande prijsverhoudingen gevon-
den kunnen worden.

Ten aanzien van het gebruik van productiemiddelen binnen het
bedrijf zou men van een elasticiteit in de aanwending van productie-
factoren kunnen spreken. Deze geeft dus de relatie weer tusschen
de prijzen van productiemiddelen en aangewende hoeveelheden
binnen een bedrijf bij gelijk blijvend productieresultaat. De
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elasticiteitscoefficient is steeds minder dan -1 ; bij een coefficient van
-1- zou n.1. het geldbedrag. dat voor de medewerking van een
productiemiddel betaald moet worden steeds hetzelfde zijn. Ver-
groote aanwending van een productiemiddel zou dan geen vrijmaking
van een ander soort productiegoed als gevolg hebben. Onderstaande
figuur geeft weer een schematisch beeld van de verhouding tusschen
hoeveelheden en prijs.

De hierbedoelde elasticiteit is mede oorzaak van de elasticiteit
in de vraag naar plaatselijk gebonden productiefactoren. In deze
laatste vraag komt verder de invloed van een daling, respectievelijk
stijging, in den kostprijs van het eindproduct en de inwerking, die
hiervan weer op de prijzen van de productiemiddelen uitgaat, tot
gelding, alsmede de weerstand. die bij de verplaatsing van geloca-
liseerde productiemiddelen moet worden overwonnen.

P,
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HOOFDSTUK VI.

De inwerking eener verkeersverbetering
op de vestiging van handel en verkeer.

Par.  1.     De  aard  van den handeL

Ten aanzien van de vestiging van den handel, als gevolg van
een verbetering van een verkeersverbinding, is men gedwongen
veel minder positief te zijn in de uitspraak over de waarschijnlijk-
heid daartoe, dan bij de industrie mogelijk was. De handel verschilt
naar wezen nu eenmaal sterk van de industrie. Bij de in dit ge-
schrift gevolgde werkwijze moest dit wel tot uitdrukking komen ;
terwijl bij de industrie over de plaatswijzigingen, zelfs als het om
Mwantitatieve verhoudingen gaat, ook zuiver theoretisch het een en
ander valt te bepalen, is men gedwongen zich bij het aangeven
van de vestigingsmogelijkheden van den handel te beperken tot
het aangeven van algemeene tendenties, en bij de beoordeeling van
de arbeidsintensiteit te volstaan met empirisch materiaal.

De vrij nauwe binding, die tusschen het verkeersbedrijf en het
gebied dat om vervoersprestaties vraagt bestaat komt bij den
handel in vele gevallen te ontbreken. De eigenlijke taak van het
handelsbedrijf is van organiseerenden aard en omvat volgens
Hirsch 92 )   de  in- en verkoop van goederen. het beschikbaar stellen
van vast kapitaal voor inrichtingen en hulpmiddelen voor den
goederenomslag (magazijn, winkel, transportmiddelen, inrichtingen
voor het beheer en den afzet) en het kapitaal ter financiering van
den goederenomslag alsmede van de daarbij optredende risico's.
het gevaar van waardeschommelingen gedurende den omslag
(speculatie)   en het gevaar van verlies  na den afzet (credietrisico).
Het directe contact met de goederen is dikwijls los. De invloed
die van een verbetering van een verkeersweg via de industrie-

92) Hirsch. Der moderne Handel, Grundriss der Sozialoekonomik. V Abteilung.
Tubingen. 1925 blz. 1
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vestiging en daarmede van het gestegen vervoer uitgaat op de
grootte van den handel en speciaal op de arbeidsbezetting ervan.
en meer nog op de plaats waar deze zich zal vestigen, is betrek-
kelijk onbepaald. Dit wordt nog geaccentueerd, doordat de ver-
houding tusschen industrie en handel niet zoodanig is, alsof het
eerste het tweede zou veroorzaken. en alsof de handel vroeger wel-
licht de „Beherrscher der produktiven Gewerbe" thans dienaar van
de industrie geworden zou zijn. 93)

Nu eens gaat de industrie voorop, dan weer volgt zij ; de een
werkt stimuleerend op de ander. Door Dr. A. F. Philips is, bij
zijn promotie tot eere-doctor aan de Rotterdamsche Hoogeschool.
op treffende wijze geschilderd, hoe binnen een grootbedrijf,
waarin zoowel de technische- als de handelsfunctie zijn vereenigd.
er een strijd tusschen den ingenieur en den handelsman ontstaat
waarbij de laatste meer wil verkoopen,  dan. de eerste kan produ-
ceeren en omgekeerd.  94)    Het  eind  viin   het   lied is echter meestal,
in tegenstelling tot wat von Schmoller ervan dacht, dat de tech-
nicus, die voor zichzelf de eer opeischt de eigenlijke schepper van
een waardevol goed te zijn moet erkennen, aan den koopman onder-
geschikt te zijn.

De grootte van den handel, dien men als gevolg van een ver-
betering van een verkeersweg mag verwachten, wordt bepaald door
den aard van de te voeren artikelen en den aard van den handel.

Naar den aard van de goederen wordt veelal onderscheid ge-
maakt tusschen massale goederen. en stukgoederen. 95)  Onder de
eerste categorie vallen steenkolen, alien, ertsen, granen, steenen
etc. In de laatste decennia is de z.g. tusschenhandel in deze
goederen en daarmede uiteraard de handel in het algemeen sterk
ingekrompen. Dit werd noodzakelijk gemaakt, doordat de aldus
behaalde kostenbesparingen bij dergelijke laagwaardige goederen
ruimschoots merkbaar waren, en mogelijk gemaakt, doordat het hier
goederen betreft, waarvan de overslag zeer vereenvoudigd kon
worden ; bovendien vragen deze goederen geen nauwkeurige be-

93) Von Schmoller.. Grundrisz der Allgemeinen Volkswirtschaftslehre.
Munchen 1923.

94) Geciteerd bij Stallaert, De ondernemer in de gebonden volkshuishouding,
Tilburg 1942, blz. 44.

95) Zie hiervoor Backx. De haven van Rotterdam, Rotterdam 1929, blz. 220.
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handeling. De fabrikant, die deze producten als grondstof voor
zijn industrie noodig heeft, kan daarom rechtstreeks in contact
treden met de grootste instanties op handelsgebied, welke meestal
in de groote havensteden hun bedrijf hebben.

Anders bij stukgoederenvervoer.  96) Hier bleef een ruimer terrein
voor den handel gereserveerd. De overslag kon niet zoozeer ver-
eenvoudigd worden, en er wordt dan ook meer van den tusschen-
handel gevraagd. Verder ontbreken bij de industrieele producten
de centrale markten en het samenbrengen in een hand. De bewuste
goederen worden door den fabrikant aan den groothandel geleverd
om via den kleinhandel de consumenten te bereiken. Ook komt
bij stukgoed dikwijls opslag voor. wat de handel ter plaatse in de
hand. werkt. De uitschakelingstendens heeft   hier niet zooveel
vat. 97)   De  betrekkelijk   kleine  besparingen,   die  eventueel   te  ver-
krijgen zouden zijn, spelen een ondergeschikte rol. Dit laatste, als-
mede de deskundige en zorgzame behandeling, die bij het vervoer
van stukgoederen wordt vereischt, is oorzaak,  dat deze producten
overwegend niet den goedkoopen waterweg kiezen. De vervoerde
partijen zijn trouwens als regel te klein om een geheel schip te
vullen. Dit nadeel wordt gedeeltelijk opgeheven bij de beurtvaart.
waar vele partijen tot een zending worden vereenigd en waarbij
tevens de zekerheid bestaat, dat de producten op gezette tijden en
snel verzonden worden, en renteverlies op deze goederen naar ver-
houding beperkt wordt. Het beurtvaarttarief komt wat de hoogte
betreft veel met de tarieven voor asvervoer overeen. Het doorslag-

gevende motief voor het watervervoer, de goedkoopte, gaat dan
niet meer op.

Het voordeel, dat een nieuwen weg aan den handel geeft, lijkt
dan  ook  met  name  bij het vervoer van stukgoederen.  niet  groot.98)
De directe voordeelen Neorden behaald op de vrachten. In zooverre

-

08) Stukgoed is de naam voor goederen, waarvan de hoeveelheid niet naar
maat en gewicht, maar per collo wordt opgegeven, zooals balen, pakken.
kisten.

97) Aldus Backx t.a.p. biz. 218, Eenigszins afwijkend. Schumacher. Antwerpen.
seine Weltstellung und Bedeutung for das deutsche Wirtschaftsleben.
Munchen und Leipzig, 1916, biz. 83.

98) Speciaal wordt hier gedacht aan vervanging van as- door watervervoer.

102



0                                                       -

het nieuwe vervoer het oude; het arbeidsintensieve asvervopr. uit-
schakelt, zal een verkeersverbetering verder met een vermindering
van arbeid en arbeidsmogelijkheid gepaard gaan.

Thans rest nog de tweede vraag n.1. waar de arbeid zal worden
uitgeoefend m.a.w. waar geographisch gezien zijn standpunt zal
zijn. Dit zal mede aan de hand van den aard van het handels-
bedrij f worden bezien. 99)

P a r.  2. De soorten van handelsbedrijven.

De handel is naar den aard te onderscheiden in:
a. den verzamelenden groothandel. Ook deze is weer in een aantal
typen te verdeelen. Als eerste is te noemen de opkooper. Hij treedt
daar op, waar vele verkoopers met kleine hoeveelheden producten op ,/

een ver af gelegen markt zijn aangewezen ; in het algemeen betreft
het hier landbouw- en veeteeltproducten voor de buitenlandsche
markt. Granen en dergelijke voert Europa niet uit. De meer hoog-

- waardige goederen (boter,  kaas  etc.)   zijn op asvervoer en gedeel-
telijk op beurtvaart aangewezen. D  omgezette hoeveelheden per
arbeidskracht zijn groot, de arbeidsintensiteit is derhalve gering.

Een tweede type vormt de sorteerder. Zijn prestaties zijn daar
noodig, waar grondstoffen worden verhandeld. welke niet ter
beurze komen. De naar kwaliteit varieerende grondstoffen
worden     door      hem zoo samengevoegd       ( men denke     aan      de
Nederlandsche Tabakmarkt),  dat de fabrikant steeds   op een gelijk
product kan rekenen.  In onze streken blij ft deze handel, voorzoover
het producten van eigen bodem aangaat, voornamelijk beperkt tot
den groenten- en fruithandel en den veehandel. De bewerkelijkheid
van de zendingen maakt, dat de arbeidsintensiteit grooter is dan
in het voorgaande geval.

Als derde tak valt nog te noemen de groothandel in de centrale
marktplaats. Deze overigens zeer belangrijke vorm is voor onze
beschouwing van weinig belang.

De invloed, die van een verkeersverbetering op de standplaats
van den handel uitgaat, is verschillend al naar gelang er in het
sociaal-geographisch gebied, dat een nieuken verkeersweg ontvangt,

99 BU de onderverdeeling is in hoofdzaak het werk van Hirsch. Der moderne
Handel, gevolgd.
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een ,,centrale plaats" al dan niet aanwezig is ; onder centrale plaats
verstaan wij een plaats met eenige stedelijke accomodatie.

Hoewel een nauw contact van den verzamelenden groothandel
met de individueele producenten niet te miskennen valt, zal deze
handel, daar zij velen zal willen bereiken, binnen het gebied dat
zij bestrijkt toch zooveel mogelijk centraal gelegen willen zijn. Een
en ander wordt nog versterkt, wanneer men let op de noodzakelijke
connecties van dezen handel met de volgende schakel in het pro-
ductie- of distributieapparaat. Kent het te ontsluiten gebied een
dergelijke centrale plaats niet, dan is het gevaar niet denkbeeldig,
dat de handel verder aansluiting zoekt aan de centrale plaats van
een naburige streek en aan de aldaar gevestigde handel. Een orien-
teering van den groothandel naar de plaatsen waar de verzamelde
producten opgroeien is onmiskenbaar, wordt evenwel doorkruisd
door de voordeelen, welke een bestaande agglomeratie aan den
handel verleent.

Omtrent de arbeidsintensiteit van den verzamelden groothandel
mogen de volgende cijfers eenig idee geven. 100)    In 1926 werden
in  Duitschland per arbeidskracht omgezet,  in den groothandel :
in suiker...... 390.000 R.M.  in vee . . . . . . 127.000 R.M.
in m e e l. . . . . . . 162.000 R.M.  in vet . . . . . . 116.000 R.M.
in graan...... 158.000 R.M. in koffie en thee 115.000 R.M.
in   groenten en fruit 133.000 R.M.
b. den groothandel in halffabrikaten en hulpstoffen. Deze verleent
haar bemiddeling bij den overgang van de producten van het eene* productiestadium naar het andere. De eerste vorm, waarin deze
handel voorkomt, is die van voorschieter. De koopman bewerkt
niet alleen den afzet van de producten der huisindustrie, hij draagt
ook zorg voor den toevoer van grondstoffen. Deze handel schijnt
nog steeds voor te komen. Een nieuw aspect biedt de functie van
voorschieter, in de hoedanigheid van oprichter van industrieen. Deze
verschijnt, wanneer de door den handel verzamelde grondstoffen
zich moeilijk voor verdere transport leenen en eerst een bewerking
moeten ondergaan. De handelaar treedt dan als industrieel op.
Uiteraard is hier ook van toepassing hetgeen over industrievestiging
werd gezegd.

101) Hirsch, Was leistet moderne Handelsforschung zur praktischen Ver-
besserung der Verteilungswirtschaft. Purmerend 1933, blz. 55.
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Terwijl de  werkzaamheden van den voorschieter tot enkele be-

paaldelijk aangewezen producten beperkt blijven, laat het moderne
economische leven nog op andere wijze een samensmelting van han-
dels- en industrieele bedrijven zien. De groote concerns nemen

siaast de productie ook den inkoop hunner grondstoffen ter hand,
en stellen verder agenten in de consumptiecentra aan. Het is echter

duidelijk, dat een afzonderlijke handels- en industrieele functie,
ieder met eigen problemen 101), blijft bestaan.

Nochtans is hiermede niet gezegd, dat het geheele economische
leven dezen  weg gaat. Buiten de eerste trappen der industrie ( dicht
bij de grondstoffen) blijkt steeds  weer,   dat de diensten   van   den
handel niet gemist kunnen worden. Naarmate de industrie zich meer
specialiseert, is een instantie noodig, die de verschillen tusschen de

optimale grootte van de bedrijven opvangt en de reacties op de
afzetmarkt voorziet en leidt ; bij artikelen waar voorraadvorming
noodzakelijk is, alsmede bij modeartikelen, ziet men deze handel dan
ook sterk naar voren komen.

De groothandel in halffabrikaten en hulpstoffen kan 6f georien-
teerd zijn naar de materialen 6f naar de afnemers. In het eerste

geval kan de vestiging zich in de groote havensteden bevinden,
n.1. bij geimporteerde goederen, en verder bij de producenten-
leveranciers. Een vluchtige blik op de resultaten van de Beroeps-
en Bedrij fstelling   1930   leert,   dat de industrie grootendeels   in   de
steden is gevestigd. Derhalve treft men ook, wanneer aansluiting
wordt gezocht met de industrie, de standplaatsen meestal in de
grootere plaatsen aan terwijl, wanneer een oriEnteering plaats vindt
naar de afnemers, uiteraard de groote steden hiervoor het meest
zijn aangewezep. Weliswaar komen ook groote industrieen op het
platteland voor: als regel gaat het hier om landbouwindustrieen.
waarbij de hierbedoelde handel ontbreekt. Opbloeien van dezen
handel in gebieden waar geen centrale plaats voorkomt, lijkt daarom
uitgesloten, terwijl wanneer deze plaats wel aanwezig is slechts op
een zeer beperkte schaal een arbeidsveld voor den productie-
tusschenhandel is weggelegd.

Over de arbeidsintensiteit in dezen tak van groothandel zijn

101) Anders bij Hans Maller. Grundlagen einer Theorie der regionalen Preis-
differenzierung. Weltwirtschaftliches Archiv 1943, blz. 356 e.v.
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slechts enkele   cij fers bekend. Hirsch geeft de volgende.   In    1926
werd in Duitschland omgezet per arbeidskracht :

1
in den groothandel in wol . . 102.800 R.M.
„„           „             „ leer. 101.800· R.M.                    '

„ „    „    „ ijzer . 89.400 R.M.
c. den groothandel in eindproducten. Een verdere verdeeling kan
hier worden doorgevoerd in den verdeelingsgroothandel, welke de
partijen in groote hoeveelheden aankoopt om ze in kleine kwanta
weer aan de hand te doen, den sorteeringsgroothandel die de pro-
ducten, welke van gespecialiseerde bedrijven komen, in die
groepeering bij elkaar brengt zooals de detailhandel die noodig
heeft, den credietgroothandel, die de omzetten en de verdere crediet-
verleening in den kleinhandel financiert en daartegenover de
garantie ontvangt. dat de detailist alleen van haar afneemt en den
inrichtingsgroothandel, Welke de installatie en de voorraadvorming
bij den detailhandel mogelijk maakt.

De groothandel in eindproducten kan weer bij de leveranciers
en bij de afnemers gevestigd zijn. Voor het geven van uitsluitsel
omtrent de vraag of het een dan· wel het ander plaats vindt, ont-
breken evenals in de voorgaande gevallen de nauwkeurige metin-
gen welke bij de industrie gevonden werden. De technische
omvorming, welke de industrie doorvoert, gaat als regel samen
met het gebruik van z.g. gewichtsverliezende goederen, terwijl
bovendien een nieuw product ontstaat..  dat   in een andere trans-
portklasse is ingedeeld ; de transportkosten zijn dan voor de vesti-
ging van niet te onderscliatten belang.  Door de bemoeiingen vail
den handel veranderen de goederen noch naar gewicht, noch naar
aard   (althans in technisch opzicht). Vanuit het gezichtspunt  der
transportkosten maakt het daarom weinig uit of de groothandel in
eindproducten bij de leveranciers dan wel bij de afnemers haar
standplaats heeft.  Ook de eventueele besparingen op arbeidskosten
hebben lang niet die beteekenis welke haAr bij de nijverheid moet
worden toegemeten ; de handel is immers, vergeleken met de indus-
trie. weinig arbeidsintensief. Er resteeren dan. als factoren die de
plaats bepalen waar de groothandel zich vestigt. hoofdzakelijk de
z.g. milieu-voordeelen. Het is daarbij naar branche verschillend
of het accent op het contact met de afnemers, dan wel op de voeling
met den producent-leverancier komt te liggen.
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Naarmate door verkeersverbetering de accomodatie wordt ver-
groot, stijgt de levenskans van nieuwe handelsbedrijven. Van.een
rechte evenredigheid. tusschen het aantal personem dat ook weer
als gevolg van de wijziging in de transportverhoudingen. meer dan
voorheen is tewerk gesteld in de industrie, en het aantal personen
dat in den groothandel in eindproducten. maar ook in den groot-
handel in het algemeen emplooi vindt, kan echter bij lange na
niet gesproken worden.

Van den geheelen groothandel staat de handel in eindproducten
het dichtst bij den detailhandel, omdat hij direct aan den klein-
handel levert, maar ook omdat hij aangaande zijn taak het meest
met den detailhandel overeenkomt. De volgende  cij fers toonen

dit duidelijk aan. De groothandel in eindproducten noteerde 1926
in Duitschland een omzet, per arbeidskracht, bij de navermelde
branches van :

R.M. R.M.

koloniale waren.... 54.000 damesstoffen...... 54.600
tabak, sigaren. siga- katoenstoffen..... 48.200
retten . . . . . . . . . . 41.300 zijde en fluweel.... 40.000

wijnen... . 30.000 galanterieitn en speel-
delicatessen...... 29.000 goederen........ 18.500

drogisterijartikelen  . . 25.400 ijzerwaren....... 21.700

parfumerieEn . . . . . . 19.400
d.  den detailhandel. Deze is in twee groote groepen onder te

verdeelen n.1. in:
1.   de zaken, welke goederen, die voor het dagelijksche levens-

onderhoud noodig zijn ten verkoop brengen, zooals kruideniers-
waren·, brood, vleesch en groenten. De kooper wil deze goederen
zich liefst zoo dicht mogelijk in de buurt van zijn woning verschaf-
fen. Men ziet dan ook, hoe groote concerns zich van naar ver-
houding kieine filialen bedienen, welke regelmatig over het land
en binnen de grootere steden verspreid liggen om de consumenten
te bereiken. Bij dezen handel is een betrekkelijk nauw verband te
const teeren tusschen het aantal menschen dat een bepaald gebied
bewoont en het aantal personen. dat in dezen tak van handel zijn
Ferk vindt. Men mag daarom aannemen, dat een vergrooting van
werkgelegenheid in de industrie. met de daaraan verbonden ver-
plaatsing van arbeid. een directe en bij voorbaat te bepalen invloed
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op de arbeidsbezetting in dezen tak van den detailhandel uitoefent.
mits men bedenkt, dat bezorging, uitgevoerd door de filia albedrij-
ven in de steden, deze regelmatigheid kan verbreken en voorts dat de
arbeidsbezetting mede afhankelijk is van de ratidnalisatie der be-
drijven en daarom in de kleine ondernemingen grooter is dan in
de bedrijven Han grooteren omvang.

In dit verband zij er op gewezen, dat de plaats van de tewerk-
stelling der arbeiders nog niet hun woonplaats behoeft te zijn. Het
arbeidersforensenverkeer neemt steeds toe. De vermeerderde koop-
kracht, welke met de industrievestiging samengaat, kan dus in

: andere plaatsen dan die waar de bedrijven gevestigd zijn tot uiting
komen. Verdere complicaties ontstaan nog, doordat zich ook per-
sonen, die niet aan het productieproces deelnemen zich ter plaatse
vestigen.

De hier beneden vermelde cijfers kunnen weer nader dienen
om de arbeidsintensiteit aan te geven. Omtrent het absolute gantal
arbeiders dat hierbij geplaatst kan worden is evenwel nog niets
gezegd, zoolang het aantal schakels in den handel alsmede de
totaal.omzetten niet bekend zijn. Nochtans zijn de bedragen hier
weergegeven als vergelijkings-materiaal voor de arbeidsintensiteit ,
in den kleinhandel vergeleken met den groothandel.

Gerekend per arbeidskracht bedroeg de omzet in de Duitsche
detailhandel  in  1931 (deze cijfers komen overeen  met  die van  1926,
zijn echter gedetailleerder)  bij:

R.M. R.M.
koloniale waren,... 17.400 genotmiddelen      . . 15.400 102)
delicatessen....... 18.300 visch 11.300 103)
zoetwaren  .  .  .  .  .  .  . . 11.200

2.  Bedrijven, die behoeften welke periodiek optreden dekken.
Hieronder vallen detailzaken voor kleeding. schoeisel, woning-
inrichting etc. Het gaat hier om producten, waar bij den verkoop
smaak en mode een hartig woordje meespreken. Groote sorteering
in de goederen en keus voor den client zijn een eerste vereischte.
Bedoelde ondernemingen moeten daarom relatief gering in atantal
zijn. Om toch alle koopers te bereiken, zoeken zij bij de vestiging

102) Voor het laar 1927.
103) Voor het jaar 1926.
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hunner bedrijven de winkelwijken op. Voor den consument brengt
dit het voordeel, de goederen die hij noodig heeft, hoe verschillend
van aard zij ook mogen zijn, betrekkelijk dicht bij elkaar te kunnen
inkoopen.

De inwerking van een toename der industrieele bedrijvigheid
op de gestegen verkoopmogelijkheden dezer handelsbedrijven is
aan de hand van budgetcijfers, in eerste instantie voor arbeiders-
gezinnen, slechts bij benadering te bepalen. Een en ander zal zich
manifesteeren in een grootere arbeidsbezetting van de bestaande
of in een vestiging van nieuwe handelsbedrijven. In de uitspraak
ten aanzien van de plaats waar dit laatste precies geschiedt, is
voorzichtighdid geboden. Denkbaar is, dat alleen de handel, welke
zich bevindt in de steden gelegen in de nabijheid van den nieuwen
verkeersweg, zal profiteeren. Slechts wanneer binnen het gebied.
dat door den nieuwen verkeersweg wordt doorsneden, zich steden
van seenigen omvang bevinden, welke ruimschoots   ook   aan   deze
periodieke behoeften voldoen, zal eenige inwerking op de Birbeids-
bezetting aldaar merkbaar kunnen zijn. Overigens zal de handel
van de plaatsen gelegen buiten het gebied, dat een nieuwen ver-
keersweg krijgt. van de vergroote koopkracht profiteeren.  De vol-
gende bedragen geven weer eenig inzicht in de Arbeidsbezetting.
De  omzetten per arbeidskracht bedroegen  in   1931 in Duitschland  :

R.M. R.M.

heerenkleeding..... 28.000 ijzer en staalwaren . . . 14.600
schoenen... 28.000 huisraad . 12.700

meubilair....... 25.700 glas en porcelein... 11.500
dameskleeding..... 15.200

P a r.  3. De arbeidsintensiteit  van de verkeersbedrijven.
Aangezien bij diensten een scheiding naar plaats tusschen

productiemiddelen   en het resultaat   van de productie    ( de dienst),
in tegenstelling tot hetgeen bij de industrie gevonden werd, niet
doorvoerbaaris, moet de dienst gepresteerd worden op de plaats
waar de consument zich bevindt. Een uitzondering hierop vormt
het geval, dat de productiefactoren (of een er van) niet verplaats-
baar zijn ; men denke aan warmwaterbronnen, badplaatsen  etc.
Om de diensten te kunnen genieten, dienen de consumenten zich
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te begeven naar de plaatsen waar deze natuurlijke factoren zijn
gelegen. Voor het overige kan hier inderdaad van een ,.Kon-
sumorientierung" gesproken worden.

Wanneer een nieuwe verkeersweg een vermeerdering van ver-
voer te water brengt, zal de inwerking hiervan op de totale koop-
kracht in de plaats waar de transportbedrijven, die dit vervoer
bewerkstelligen, nauwelijks merkbaar zijn. Bij de scheepvaart, met
uitzondering van de beurtvaart, hebben de arbeidskrachten en hun
gezinnen hun verblij fplaats  op het vaartuig  zelf  en zij maken  daar-
door  de  weg.  die. het transportmiddel gaat, steeds  mede.  Een
vergrooting van de aan de arbeiders uitbetaalde loonsom zal dan
niet haar uitwerking vertodnen ter plaatse waar de arbeiders zijn
gedomicilieerd. Voor de beurtvaart geldt zulks niet en evenmin
voor het asvervoer. Een eventueele vermeerdering van koopkracht
zal hier dus in eerste instantie een vergrooting van de uitgaven in
de woonplaats van de arbeiders met zich brengen.

Of een verkeersverbetering een vermeerdering van koopkracht
in den sector van het verkeer zelf beduidt. valt te betwijfelen. Een
verbetering van het verkeer beteekent meestal een overgang van
arbeidsintensieve- naar minder arbeidsintensieve verkeerspres-
taties, 104) hetwelk met uitstooting van arbeidskrachten gepaard
gaat. Voor het geval dat zulks voortvloeit uit het gebruik van een
ander soort vervoermiddel kunnen enkele berekeningen van
Pirath 105) nadere inlichtingen verschaffen. Berekend   werd.   hoe-
veel tonkilometer bruto (eigen gewicht - laadvermogen) en netto
(laadVermogen), waarbij in beide gevallen derhalve de bezettings-
graad niet ingecalculeerd is, bij de verschillende verkeersmiddelen
per arbeidskracht werden aangeboden. De prestaties zijn uitge-
drukt per dagwerk. Tot de arbeidsprestaties zijn gerekend de dag-
werken bij de tractie of het vervoer, alsmede bij den stationairen

104) Terloops zij aangeteekend, dat hier steeds van „verbetering". bij het
gelijkblijven van de vervoersprestatie in kwalitatief opzicht (aangaande

snelheid, velligheid, behandeling etc.) wordt gesproken wanneer deze
tegen lager tarief wordt aangeboden. Zoo kan een overgang van een
modern (vliegtuig) naar een minder modern vervoermiddel een
verbetering zijn.

105) Pirath, Die Grundlagen der Verkehrswlrtschaft, Berlin 1934. blz. 90
Pirath, Anteil der Arbeitsleistung des Menschen an den Leistungen der
Verkehrsmittel. Archiv kir Eisenbahnpesen, Heft 5 en 6, Berlin 1922.
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dienst, den administratieven dienst en bij het onderhoud en herstel
van wegen en rollend materieel.

Hoe minder tonkilometer per arbeidskracht wordt aangeboden.
des te arbeidsintensiever is het betreffende verkeersmiddel. Voor-
aan staat het luchtvaartverkeer met 5 tonkilometer netto. daarna
volgt het transportautoverkeer   met 138 tonkilometer, het verkeer
per spoor met 437 en het vervoer op de kunstmatige waterwegen
met 1880 tonkilometer netto. Onderstaande figuur geeft  van   een
en ander een beeld.

Fkm
per dagwerk

6rot0
20000 ----nettd'

1. luchtverkeer.
1 2. autoverkeer.iso00                            1      3. spoorwegverkeer.

4. kunstmatige waterwegen,

0000                                   5. natuurliJke waterwegen.
6. zeeverkeer.

-                                                    1

5000.

3
--------

423456

Fig. 22.-    Arbeldsintensiteit der onderscheldene verkeersmiddelen,

De verhouding in arbeidsintensiteit tusschen vervoer per auto-
spoor- en waterweg  is  dus  als  14 : 3: 1. De arbeid  voor  aan-  en
afvoer en laden en lossen  is  bij   deze  cij fers niet meegerekend ;
voor het geval dat dit wel zou zijn geschied, zouden de verschillen
zich ongetwijfeld binnen engere grenzen bewogen hebben. Boven-
dien is de niet benutte laadruimte bij de verkeersmiddelen, die met
groote eenheden het vervoer bewerkstelligen, grooter dan bij de
overige.

In hoeverre de overgang van een bepaald vervoermiddel naar
een gelijksoortig transportmiddel tot een besparing van arbeid leidt.
waarbij de verbetering dus beperkt blijft tot een grootere efficiency
bij het gebruik van het oude vervoermiddel. kan uiteraard niet
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algemeen worden aangegeven. Zoo kunnen ook door wijzigingen
in den bezettingsgraad mutaties teweeg worden gebracht.

De hier geconstateerde weerslag op de arbeidsbezetting kan door-
kruisd worden door de uitbreiding van het vervoer, door additioneel
vervoer derhalve. dat door de verlaging van den transportprijs
thans rendabel is geworden. De factoren die hierbij een rol spelen

r    zijn : het aandeel van de transportkosten in den prijs, de elasticiteit
van de vraag naar het goed dat vervoerd wordt, en de besparing
van arbeidskracht per tonkilometer bij het nieuwe vervoermiddel.
Nemen wij aan, dat de verhouding in de noodzakelijke arbeid voor
de oude en de nieuwe wijze van vervoer 2:1 bedraagt verder dat
de transportkosten, vdorheen 50% uitmakend van den prijs van
het eindproduct (waarin de transportkosten reeds verdisconteerd
zijn) gehalveerd worden; de prijs van dit goed daalt dan van
4 op 3. Slechts wanneer de elasticiteitscoefficient-4 of nog grooter
is, zal een verdubbeling van het vervoer plaats vinden en een uit-
stooting van arbeidskracht vermeden worden. Het behoeft geen
betoog, dat dit zich slechts sporadisch zal voordoen.
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HOOFDSTUK VII.

Algemeen-economische en algemeen-rationeele motieven
voor het aanbrengen van verkeersverbeteringen.

W'                  Het beginsel der eigenkostendekking.Pa r.  l.·

De reacties. die op een wijziging in de transportkostenverhou-
dingen ontstaan, werden in het voorgaande behandeld onder de
veronderstelling, dat deze voortvloeien uit de werking van het
economisch principe, zooals dat bij de handelingen der afzonderlijke
individuen optreedt. Of aldus het welvaartstekort voor alle leden
van· de maatschappij  op  de best mogelijke wijze wordt opgeheven,
valt te bezien. Het is daarom noodzakelijk een indeeling door te
voeren van bedrijfseconomische- en sociaal-economische kosten,
(c.q. opbrengsten). Onder de eerste groep vallen de uitgaven door
de afzonderlijke bedrijven gemaakt : hier doet zich dan het pro-
bleem van de rentabiliteit voor. De tweede categorie omvat de
geldbedragen, welke voor de beschikking over de productiefactoren
verschuldigd zijn.

Voorshands worden onder sociaal-economische offers de geld-
uitgaven genomen. welke noodig zijn om de productiefactoren tegen
de marktprijzen te koopen.  Daar een uniforme rekeningseenheid
noodig is. en een betere nlaatstaf ontbreekt, mcieten geldelijke- met
economische offers worden gelijkgesteld. Nochtans kunnen de
bedrijfseconomische kosten hooger dan de sociaal-economische zijn,
als gevolg van bepaalde onrechtvaarige lasten, (belastingen etc.).
maar ook lager zijn (b.v. als gevolg van dumpingpolitiek der grond-
stoffen- of productiemiddelen-industrie).

Teneinde te vermijden dat in de plaats van een waardeering in
kwantitatieve grootheden de vage schattingen treden van de door
gevoelsmomenten beheerschte belanghebbenden,106)    gaat   men   bij
de beoordeeling, of een bepaald project, vanuit sociaal economisch

100) Von Wieser, Der naturliche Werth, Wien 1889. blz. 221.
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oogpunt te verdedigen is, van bedrijfseconomische maatstaven uit.
Men neemt hierbij aan, dat de bestaande verdeeling van de pro-
ductiefactoren over personen, m.a.w. het privaateigendom en de
ongelijke wijze, waarop de menschen met de goederen dezer wereld
zijn gezegend, economisch juist is. Reeds von Wieser moest bij het
opstellen van zijn theorie echter toegeven. dat zijn verhandeliniI·
als gevolg van de in feite bestaande. dikwijls te ver gaande en eco-
nomisch niet te verdedigen ongelijkheid van vermogens, niet volledig
kon   zijn. 107) In economische beschouwingen, welke   bij   de   ver-

t.1

dediging of aanprijzing van economisch politieke maatregelen zijn

opgesteld, werd deze uitlating maar al te vaak vergeten. Overigens
hebben, op het gebied van het verkeerswezen, de practici zich van
de theoretische verhandelingen en met name van den daarin ont-
wikkelden eisch van selfsupport weinig aangetrokken. Voor de
rechtvaardiging van deze, op zichzelf dikwijls juiste, handflwijze
zijn evenwel weinig terzake doende argumenten naar voren ge-
bracht. Zoo bepleit Reitsma een verandering van den beheersvorm
der Nederlandsche Spoorwegen, in dier voege, dat het naar zijn
meening aanbeveling zou verdienen de spoorwegen in de toekomst
als staatsbedrijf te exploiteeren met het argument, dat het dan
mogelijk zal zijn de eisch van selfsupport, die thans aan de spoor-
wegen gesteld wordt, te laten vervallen, en aldus de mogelijkheid

geschapen zal worden, om aan de ,.dienende" functie van het
verkeer recht   te doen wedervaren. 108)

Een. soortgelijke opvatting over het vervoerwezen komt ook in
de nieuwste buitenlandsche literatuur weer terug.    In   een  in   1941
verschenen werk van Spiess 109) vindt men o.m. -der Verkehr ist
kein unmittelbar wirtschaftlich sich auswirkender Phanomen wie
Produktion und Konsum, sondern der Verkehr hat wirtschaftliche
Auswirkung nur indirekt ; indem er namlich die Funktionen der
beiden genannten directen Wirtschaftphanomena, Produktion und
Konsum, beeinflusst. Der Verkehr is niemals volkswirtschaftlicber
Selbstzweck und die Steigerung des Verkehrsumsatzes als solche

107) Von Wieser. t.a.p. blz. 236.
108) Reitsma. Van particuliere naar staatsexploitatie der Nederlandsche Spoor-

wegen, Economist 1940, blz. 759.
109)  Spiess. Der Eisenbahngotertarif in der Volkswirtschaft, Berlin 1941. blz. 29,
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kann desb,alb nie Gegenstand der volkswirtschaftlichen Eisenbahn-
gatertarifpflege sein".

Bij deze onderscheiding tusschen het verkeer eenerzijds en de
productie (met als keerzijde hiervan de consumptie) anderzijds
wordt vergeten, dat het materieel productieproces evenmin als het
verkeer om zich zelfs-wil plaats vindt, en het daarom het karakter
van zelf doel zijn mist; ook de materieele productie is er om wille
Han iets anders n.1. voor de grootst mogelijke behoeftenbevrediging
van alle leden der maatschappij. Zoowel productie- als verkeers-
apparaat zijn dus in de Spannsche terminologie,-Mittel fur Ziele".
In een maatschappij, wa,ar het sociaal inkomen voortspruit uit een
zeer uitgebreide arbeidsverdeeling. is daarom elke werkzaamheid,
die noodzakelijk is om het totaal resultaat als zoodanig in zijn ge-
heele samenstelling tot stand te brengen. van gelijke belangrijkheid
wat zijn aard betreft

Wij onderschrijven dan ook de woorden van Boender 110) -gra-       ,
dueele verschillen tusschen de onderscheidene categorieen zijn dus
aanwezig. echter het vervoerwezen (in dit opzicht) een van andere
takken van bedrijvigheid principieel onderscheiden functie toe te
wij#n is niet aanbatardbaar."

In de economische theorie wordt aangenomen, dat in het mate-
rieele productieproces de beschikbare eenheden kapitaal zoodanig
over de verschillende aanwendingsmogelijkheden worden verdeeld,
dat de laatste kapitaalseenheid in iederen bedrijfstak een ongeveer
gelijke productiviteit (rentabiliteit) heeft. De vraag rijst,   of   deze
wet over de nivelleering van de grensproductiviteit zich ook over
den sector verkeer uitstrekt en of de erkenning van de omstandig-
heid, dat er tusschen de beide genoemde sectoren geen wezenlijke
verschillen beltaan, nu ook inhoudt. dat van het verkeerswezen
moet worden verlangd, dat een overeenkomstig rendement als bij het
productieproces wordt behaald m.a.w. of de bedragen, die aan
het verkeer ten koste worden gelegd. door de opbrengsten minstens
gedekt moeten worden. Boender geeft hierop een bevestigend
antwoord. 111) Straks zal blijken, in hoeverre  wij deze oplossing

no) Boender, De rentabiliteitseisch in het vervoerwezen, Binnenscheepvaart.
1941, blz. 12

111) Boender, Het algemeen belang en de discriminatie der vrachtprijzen in
verband met den rentabillteitseisch. Binnenscheapvaart 1940. blz. 268.
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voor juist houden. Daartoe is het noodzakelijk nd te gaan wat onder

selfsupport wordt verstaan.
Men zou zich kunnen voorstellen. dat het beginsel van de eigen

kostendekking voor iedere afzonderlijke vervoerprestatie werd
toegeAast en in dit geval zou selfsupport beteekenen, dat van ieder
vervoer nauwkeurig de hierop drukkende kosten berekend zouden
moeten worden. Het veelvuldig voorkomen van tarieven, dus van
prijzen, die vooraf wordep vastgesteld en zoowel bij verkeersdrukte

als -slapte van kracht zijn, duidt er reeds op, dat selfsupport meestal

, niet in deze beteekenis gebruikt wordt. Daarenboven berusten de
prijzen in elk tariefsysteem als regel in hoofdzaak op de volgende
drie beginselen n.1. het gewicht van het te vervoeren goed. de af-
stand die afgelegd moet worden  en de waarde van het-goed.
Vrachtprijsberekening volgens de eerste twee beginselen houdt

ongetwijfeld verband met de kosten, die voor het vervoer worden
gemaakt. Deze samenhang tusschen kosten en opbrengsten ont-
breekt geheel, indien men de wa,arde van het getransporteerde goed
mede de hoogte van den transportprijs laat bepalen.

De tweede en meest gangbare wijze waarop men den eisch van

selfsupport kan interpreteeren is, dat ieder verkeersbedrijf zijn kos-
ten behoort goed te maken. Onder deze kosten worden dan niet
enkel de uitgaven van de betreffende onderneming verstaan, maar
ook de uitgaven, die door de overheidsinstanties gemaakt worden
om de verkeerswegen aan te leggen en te onderhouden. welke
dan volgens bepaalde maatstaven op de vervoerbedrijven verhaald
dienen te worden. Binnen de hier getrokken grenzen blijft nog
een aanzienlijke ruimte over om op een bijzondere wijze het alge-
meen belang te dienen en wel door de heffing van differentieele
tarieven. Hierbij wordt als vervoerprijs in rekeninge gebracht.  wat
het vervoer kan dragen. Hoogwaardige goederen worden zwaar en

goederen met een geringe waarde minder belast. Daardoor wordt
het mogelijk gemaakt, dat transport van voor het economisch leven
van het grootste belang zijnde goederen, zooals grondstoffen, in
veel grooteren omvang plaats heeft dan bij uniforme tarieven het
geval zou zijn. Deze wijze van tariefieering is niet enkel het ken-
merk van bedrijven zooals de spoorwegen die bij hun verkeers-

politiek speciaal hdt algemeen belang in het oog hebben te
houden. Door het oveowegen van de vaste kosten in het ver-
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-    voerwezen is er ook het particuliere bedrijf alles aan gelegen
om het transport zoo hoog mogelijk op te voeren en een

' middel hiertoe, differentiliele tarievenpolitiek, wordt dan ook
zoowel door de particulieren ondernemingen als door de semi-
publiekrechtelijke bedrijven toegepast, als is het waar dat de
spoorwegen  in dit opzicht het verst  gaan  en zij bovendien meestal
over een fijn vertakt tariefsysteem beschikken, dat ook met de
telkens wisselende bestemming  van de vervoerde, goederen rekening
houdt.

Men kan selfsupport ook op een geheelen tak van vervoer be-
trekken b.v. op het geheele vervoer te water, op het railvervoer,
het wegvervoer. Deze wijze van selfsupport wordt voorzoover ons
bekend, nergens verdedigd. Wel wordt uit practische overwegingen.
bij de beoordeeling van de vraag of eigenkostendekking van het
verkeer wordt bereikt, dikwijls een tak van vervoer als een geheel

genomen, om de kosten, welke voor dit onderdeel van het verkeer
gemaakt worden, te becijferen.

Selfsupport kan tenslotte in dezen zin iworden verstaan, dat het
verkeer in zijn geheel bezien de totale kosten, waaronder dus ook
weer de kosten voor aanleg en onderhoud van wegen, moet op-
brengen. Een dergelijk standpunt werd door de Nederlandsche
Regeering ingenomen in de Memorie van Antwoord op het Wets-
ontwerp   tot de instelling   van een verkeersfonds    ( 1934), waarin
als eerste vereischte voor een goede regeling voor het verkeer gold, -

dat „het verkeerswezen van een land als een eenheid moet worden
bezien de behandeld." In de Memorie van Toelichting van het ge-
noemde wetsontwerp betoogen de Ministeri van Waterstaat en
van Financien verder: „de eigenaardige verhoudingen op het ge-
bied der waterwegen maken het moeilijk reeds thans het water-
verkeer, evenals het motor- en rijwielverkeer rechtstreeks door een
verkeersbelasting te treffen. De wegenverbetering zal niet langer
beschouwd worden als een opzichzelf staande zaak welker uitgaven
gedekt worden in de eerste plaats door de opl,engst der Wegen-
belasting en der Rijwielbelasting. Integendeel, de wegenver-
betering moet beschouwd worden als onderdeel van het geheele
verkeer, waaruit volgt dat deze verkeersbelastingen niet uitsluitend
voor wegenverbetering enz. zullen worden gebruikt, maar dat de
opbrengst zal dienen met de andere inkomsten van het Verkeers-
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fonds, tot bestrijding der gezamenlijke uitgaven voor h€t ver-
keer."  112)

De stelling. dat het vervoer zijn eigen kosten moet dragen wordt         L
met de volgende redeneering verdedigd. 113) In het maatschappelijk
verkeer behoort ieder goed of dienst tegen een dusdanigen prijs
te worden aangeboden, dat minstens de kosten worden gedekt.
Hierdoor wordt immers verhinderd, dat kapitaal en arbeid in een
richting worden aangewend, waar zij minder dan een normaal
rendement geven. Door den eisch van eigenkostendekking wordt
dus verspilling van economische krachten voorkomen. Verder be-
staat er een direct aanwijsbaar verband tusschen de kosten van
het verkeer en de personen, die van het verkeersapparaat gebruik
maken. Gedeeltelijke kostendekking ontkent dit verband en maakt
het noodig dat, meestal door de belastingheffing, de gelden voor het
verkeer mede moeten worden opgebracht door personen, die aan de
voordeelen ervan geen deel hebben. Dit houdt dus in een bevoor-
deeling van hen die direct bij het verkeer betrokken zijn, ten na-
deele van de gemeenschap.

Wel wordt erkend, dat verhooging van de te lage vervoerkosten
een rem 'voor de bedrijvigheid in handel en industrie kan be-
teekenen. Hierbij blijkt echter juist, dat de betteffende bedrijven
op een ongezonde basis zijn opgetrokken eA dat verdere invess
teering achterwege dient te blijven. Doordat de verkeersbedrijven
beneden de kosten werken, wordt het evenwicht in het maat-
schappelijk productie-apparaat verstoord.

De boven weergegeven gedachtengang is het zuiverst toepas-
baar voor het geval dat selfsupport voor ieder afzonderlijk bedrijf
wordt verstaan, waardoor ook kleine foutieve investeeringen worden
vermeden. Wordt deze wijze van denken ook voor het geval aan-
ge:wend, dat het geheele verkeerswezen van een land als eenheid

112) Nederlandsche Staatswetten, Editie Schuurman 8 Iordens, No. 103. blz. 87.
113) Te onzent vooral door F. de Vries in het Verslag van de commissie van

onderzoek betreffende de huidige goederentarieven der Nederlandsche
Spoorwegen, in het bilzonder die voor den uitvoer van land- en tuinbouw.
producten. 9-Gravenhage   1932,  blz.  28  e.v. ; verder door Reitsma

-                                                                     (voor    1940).    De   weg naar coardinatie   van het verkeer in Nederland,
's-Gravenhage 1933. Ook in de Duitsche literatuur vindt het selfsupport-
beginsel algemeBn aanhang.
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wordt bezien, dan zijn kleine atwijkingen op het beginsel van de
nivelleering   der ' grensproductiviteit onvermijdelijk.

P a r.  2. De rentabiliteit der verkeerswegen.

Reeds aanstonds zij erop gewezen, dat bij de beoordeeling van
de vraag of het verkeer rendabel is alleen bij de spoorwegen een
antwoord mogelijk is, dat betrekking heeft zoowel op de kosten
van den weg als op de kosten van de transportmiddelen ; alleen

daar gaan beheer van den weg en van de transportmiddelen samen.

Bij het auto- en watervervoer ontbreekt deze samenvoeging. Hier
zijn de transportmiddelen practisch geheel eigendom van particu-
liere ondernemingen. De investeeringen worden in dit laatste geval

geleid door de overweging, dat kapitaal en arbeid een overeen-
komstige belooning dienen te ontvangen als elders in het productie-

proces. Aangenomen wordt dat zulks om en nabij geschiedt.
Wanneer wij derhalve spreken van de rentabiliteit van het vervoer
worden bedoeld : bij de spoorwegen de resultaten van het geheele
bedrijf en bij ds overigen vervoermiddelen de verhouding tusschen
kosten en opbrengsten van den weg.

Er doen zich nu een tweetal moeilijkheden voor. Vooreerst
dienen bij de lasten van het verkeer die kosten uitgezonderd te
worden, die ten bate van een ander dan een bepaald verkeersdoel

zijn gemaakt, en die men wel onder den naam van „initiale
,.

uitgaven samenvat. Hieronder behooren o.a. bij de landwegen de
.,kosten die voor „community use (wandelen, niet commer-

cieele doeleinden) en bij de waterwegen de uitgaven die voor de af-
watering zijn gemaakt.

Vervolgens is het noodzakelijk, teneinde de jaarlijksche rente-
last die op het vervoerswezen rust te kennen, een idee te hebben
van het in de wegen geinvesteerde kapitaal. De vraag doet zich
voor of het kapitaal, dat eenige decennia geleden in den weg werd
gestoken, indien het nog niet afgeschreven is, bij de berekening
van de vaste jaarlijksche lasten dient mede te tellen. In het bekende
Salter-rapport 114) wordt, uit hoofde van de onberekenbaarheid der
beide juist genoemde posten. eenvoudig aangenomen dat de „com-

114) Report of the Conference on rail and road Transport. Zie Bonavia.
Economics of Transport, Londen 1938, biz. 163.
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munity use" tegen de ..legacy of the past" wegvalt, waarbij onder
dit laatste begrip alle bedragen worden samengevat, welke in het
verkeer zijn gestoken tot op het oogenblik, dat het gemoderniseerde
vervoermiddel op het wegengebruik aanspraak ging maken. Dit
tijdstip   ligt   voor de spoor- en waterwegen   rond   1860,   voor   de
autowegen   rond   1920.

Tenslotte doet zich bij spoorweg- en watervervoer de vraag
voor, of voor uitgaven, die gedeeltelijk reeds in de vorige eeuw zijn
gedaan niet een zeker correctiecijfer moet worden toegepast om
met het verschil in koopkracht in de diverse tijdvakken rekening
te houden. In zooverre de in de onderscheidene jaren gedane uit-
gaven niet uit den gewonen dienst zijn gedekt, ontstaan bepaalde
nominale schulden, welke onafhankelijk van de koopkracht gelden.
Het hanteeren van een correctiecijfer lijkt ddarom ongewenscht.

Men kan moeilijk beweren, dat bij den aanleg van verkeerswegen
in de meeste landen selfsupport het leidend beginsel is geweest.
Meestal heeft men zich door een al of niet gezond optimisme laten
bewegen. Men heeft  meer tot slagzinnen 115)   dan tot berekeningen
zijn toevlucht gezocht. In de berekeningen, welke door instanties
van allerlei aard zijn opgesteld, is het selfsupportbeginsel dikwijls
verlaten, daar behalve met de z.g. directe ook met de indirecte
rentabiliteit werd gerekend en verder soms ook met de schade, aan
andere verkeersbedrijven veroorzaakt.

-             De onderscheidene rentabiliteitsberekeningen zijn slechts voor
afzonderlijke verkeerswegen opgesteld, eenerzijds in verband met
de groote moeilijkheden waarmede zij zijn door te voeren, ander-
zijds als gevolg van de wenschen der praktijk die omtrent de econo-
mische perspectieven van het bepaalde werk. dat al of niet voor
uitvoering in aanmerking kwam, georienteerd wilde zijn.

Richtlijnen ten aanzien van dit punt verstrekte te onzent de
Staatscommissie Patijn. Zij gaf als haar meening te kennen, dat
eerst tot aanleg van een nieuwen verkeersweg mocht worden over-
gegaan, zoo „de vervoerkosten op dien weg, met inbegrip van
rente en afschrijving der aanlegkosten en kosten van onderhoud
en bediening beneden de kosten van vervoer per bestaanden ver-

voerweg liggen. De kosten van rente, afschrijving en onderhoud

115) Zie hiervoor Blum, Die Entwicklung des Verkehrs. Berlin 1941. blz. 189.
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behoeven bij .den bestaanden vervoerweg niet in rekening te
worden gebracht. 116)   Tien jaar later zette de Nederlandsche  Re-
geering haar standpunt uiteen, toen zij verklaarde, dat „het ver-
schil dat door den aanleg of verbetering van een nieuwen weg
verkregen wordt, moet opheffen het nadeel aan andere verkeers-
middelen toegebracht. Het voordeel zal zoodanig moeten zijn, dat
het omvat, naast rente-afschrijving en bediening van den nieuwen
vervoerweg. tevens het verlies, dat op den bestaanden weg ont-
staat." 117)

Het gevaar. dat door de toepassing van dfze beginselen het
gebruik van de zich steeds ontwikkelende techniek sterk wordt
belemmerd, is niet denkbeeldig. Aan de hand van eenige voor-
beelden kan dit worden aangeduid. Daartoe wordt gesteld, dat tot
dusver   1000 ton goederen   over een bepaalden weg werden   ver-
voerd, waarvan het transport   f  1.-   per ton kostte. Een nieuwe
vervoerweg  zou het transport tegen   f 0.50   per ton mogelijk
maken, waarbij verder wordt aangenomen, dat door deze verlaging
nu 2000 ton van het verkeer gebruik niaken. Werd het oude
transportmiddel gevormd  door de spoorwegen  ( met een verhouding
in  vaste en variabele kosten  van   70 : 30),   dan mag volgens   de
Staatscommissie geen nieuwen weg worden aangelegd. Dit ver-
andert eerst, indien de spoorwegen het steeds intensief wordende
verkeer met de bestaande wegen niet meer aankunnen en er b.v.
van enkel naar dubbel spoor moet worden overgegaan en de vaste
kosten voor het additioneele verkeer met meer dan f 0.20 per ton
stijgen.

lets anders wordt het oordeel indien gehandeld wordt volgens
het door de Regeering gestelde criterium.' Het vervoer van 2000
ton  over den ouden   weg  zou   f 2000.- kosten, 118)   over  den
nieuwen  weg   f   1000.-. Het verlies  van  f   1000.-  op den ouden
weg is dan gedekt. In dit geval zal derhalve een vrachtprijsver-
laging tot op de helft nog gepaard moeten gaan met een verdub-

116) Eerste Verslag der Staatscommissie ingesteld bil K.B. van 12 Mei 1923.
No.  40,  's-Gravenhage   1924,  blz.  25.

117) Zie Memorie van Antwoord op het Wetsontwerp tot instelling van een
Verkeersfonds   (1934).

118) Men bedenke,   dat dit bedrag fictief   is.   Bij   een   prils   van   f 1.- kunnen
    n.1. in werkelijkheid geen 2000 ton getransporteerd worden.
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beling van het vervoer. Dit, wijst op een moeilijkheid waar men bij
deze rentabiliteitsberekening niet langs komt, n.1. de schatting van
de stijging in de vervoerde hoeveelheden als gevolg van den ge-
daalden vrachtprijs. Trouwens ook langs andere wegen moest met

globale schattingen worden gewerkt. wat samenging met de uit-
holling van het begrip rentabiliteit.

In de eerste en juiste beteekenis wordt het woord rentabiliteit
gebruikt om aan te geven, of de opbrengsten die een onderneming

ontvangt al. of niet voldoende zijn om de door haar gemaakte kosten
goed te maken. waarbij onder kosten ook begrepen is een normale

vergoeding voor de beschikking over kapitaal. In dit geval is er
derhalve eenheid van waardeerend subject. Elk bedrijf dat rendabel
is beantwoordt dan tevens aan den eisch van selfsupport.

Noch in het meergenoemd rapport van de Staatscommissie, noch
in de Memorie van Antwoord op het Wetsontwerp tot Instelling
van een Verkeersfonds wordt rentabiliteit, dat eigenlijk toch een
bedrijfs-economischen inhoud heeft, in deze zin verstaan. Er worden

eenvoudig bedragen die uitgegeven zijn met sommen die ontvangen
worden tegenover elkaar gesteld, onafhankelijk van den persoon
die de uitgqven doet of de inkomsten geniet. Alhoewel de kosten
minstens door de opbrengsten moeten zijn gedekt, behoeft niet meer
aan het beginsel van het selfsupport worden vastgehouden.

Het begrip rentabiliteit wordt verder uitgebreid wanneer niet meer
kosten en opbrengsten, maar kosten en kostenbesparingen met el-
kaar worden vergeleken. In de door de Staatscommissie en de
Regeering aangelegde criteria wordt als voorwaarde aangenomen,
dat de transportkosten van het nieuwe vervoermiddel lager zijn
dan van het oude. Aangezien echter de rijkanalen vrij ter beschik-        -
king staan, beteekent waterwegenaanleg hier inderdaad een ver-
legging van kosten, welke eerst ten laste van het vervoer kwamen,
naar de overheid. 119)   Ook hier blijven de beschouwingen  nog  be-
perkt tot het vervoer in engen zin en spreekt men van de directe
rentabiliteitsberekening.

Nog algemeener wordt het begrip rentabiliteit, wanneer ook de
z.g. indirecte voordeelen gaan mede tellen. Hieronder verstaat men

119) Eerste Verslag der Staatscommissie. t.a.p. blz. 25. Hiermede is nog niet
gezegd, dat deze politiek de maatschappij geen goedkooper vervoer
brengt.
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den gunstigen invloed dien het verkeer op andere gebieden van het
economisch leven uitoefent, waarbij meer in het bijzonder het oog
op gestegen industrialisatie-mogelijkheden is gericht. Het is vooral
met dit argument dat de aanhangers van de ,,dienende karakter-
theorie" schermen. Daarentegen stelt de Meester 120)   dat  men  met

men doet.
dezen vorm van steunverleening aan de bedrijvigheid niet weet wat

Bij selfsupport blijven de beschouwingen beperkt tot de kosten
I van den verkeersweg en de ontvangsten welke van diegenen ver-

krdgen worden, die van dezen weg direct profiteeren. Rentabiliteit
slaat op de verhouding van kosten en voordeelen, onafhankelijk
van de omstandigheden of de weggebruikers voor het genot dezer
voordeelen verplicht worden te betalen. Bij de directe rentabiliteits-
rekening beperkt men zich tot het verkeer in engen zin; bij de be-
rekening der indirecte rentabiliteit worden ook de meer verder ge-
legen effecten van een verkeersmiddel bezien. De eisch van self-
support is daarom veel scherper dan die van rentabiliteit.

Par.  3.     Financieringsbeginselen der overheid.

Bij de beantwoording van de vraag, of de overheid zich al of niet
door het rentabiliteitsbeginsel zall moeten laten leiden,  bij  de  in-
vesteeringen in het verkeerswegennet lijkt het gewenscht zeer
summier na te gaan, welke criteria de publiekrechtelijke organen
bij de besteding en verkrijging van geldmiddelen aanhouden. Er
worde uitgegaan van de door Liefmann gemaakte onderscheiding
van de openbare .Betriebe" in openbare instellingen, de bedrijven
van  openbaar  nut  en de openbare ondernemingen. 121)

Openbare ondernemingen zijn bedrijven, die zich tot doel stellen
geldelijk gewin te behalen en zich dus in niets van de particuliere
bedrijven onderscheiden. Mijnbouwondernemingen behooren o.a.
tot deze categorie. De mogelijkheid, dat deze bedrijven groote
monopolielwinsten behalen is niet uitgesloten.

Voor ons doel van meer belang zijn de openbare instellingen en
de bedrijven van openbaar nut. Onder de openbare instellingen valt
allereerst de staat, Deze wordt niet door het economisch principe   -

120) De Meester, Coardinatie der verkeersbedrijven, Baarn 1935, blz. 37.
121) Liefmann, Die Unternehmungsformen, Stuttgart 1928, biz. 254.
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beheerscht. De uitgaven zijn primair, de ontvangsten worden hierbij
aangepast. Ook wetenschappelijke- en kunstinstituten, verder
brandweer en strafinstituten behooren hiertoe ; al deze instellingen

-          danken hun bestaansrecht aan hun algemeene cultureele en voor
de volksgemeenschap nuttige taak. Maatregelen ter bescherming der

volksgezondheid worden den menschen a.h.w. opgedrongen ; van-
uit het standpunt yan den enkeling zijn dit economisch vrije
goederen. De staat moet een en ander echter duur betalen. De hier.
voor benoodigde middelen worden grootendeels volgens het ,,be-
lastingprincipe" van de staatsburgers gevorderd diw.z. de heffingen
varieeren naar grootte van inkomen en vermogen van den belasting-
plichtige. In de belastingtheorie is dit laatste sedert lang met het
gerechtigheidsmotief verdedigd. Daartegenover heeft  Sax 122)   een
economische theorie, welke door Ritschl verder werd uitgebouwd,
opgezet. Sax gaat uit van de grenswaardetheorie. Een ieder, die
op   de 1markt komt, berekent  voor   zich het geldequivalent   van   het
goed. dat hij wil koopen. Een dergelijk equivalent is ook te be-
rekenen voor de goederen,  die de staat verschaft;  tot aan dit be-
drag behooren de burgers verplicht te worden belasting te betalen.
De staat stelt de verhouding van de met elkaar concurreerende
behoeften van de individuen en van den staat vast ; de belastingen

_
worden toegemeten naar rato van de afdalende belangrijkheid der
individueele behoeften   t.o.v. de nooden   van de overheid.  123)

De bedrijven van openbaar nut beoogen ten bate van het alge-
meen nut werkzaam te zijn ; zij zijn derhalve niet op het behalen
van geldelijke overschotten ingesteld. Onder deze categorie vallen
hpt post- en telegraafwezen, staatsspaarbanken, badinrichtingen etc.

Maatgevend is het kostenprincipe ; de ontvangsten moeten  mins-
tens de kosten dekken. De middelen tworden door heffingen, de
z. g. retributies, verla:egen. In tegenstelling met hetgeen bij het be-
lastingprincipe geschiedt, worden de bedragen onafhankelijk van
de draagkracht der individuen (b.v. per verbruikseenheid) ge-
heven. Alleen de grensgebruiker moet het volle maximum van zijn
waardeering geven ; de overige gebruikers betalen, waar de prijs
voor allen gelijk is, toch niet meer dan het equivalent van den grens-

122) Sax, Die Progressivsteuer. Zeitschrift fur Volkswirtschaft Band I.
Wien   1891

123) Ritschl, Theorie der Staatswirtschaft und der Besteuerung. Bonn 1925.

124

t



gebruiker. De overheid laat zich dan leiden door beginselen welke
in het vrije verkeer gelden.

Bij het bestaande dualisme in de middelenverkrijging kan men
de  keuze  of een overheidsbedrij f zijn diensten beneden  den  kost-
prijs zal aanbieden, echter niet alleen laten afhangen van de
mogelijkheid of allen. dan wel slechts een bepaalde categoric van
menschen  aan  het  nut,   dat het bedrijf verschaft, deel hebben.  124)
In het eerste geval komen de vruchten wel aan allen in gelijke mate
ten goede, de lasten zijn echter; door belastingheffing, ongelijk
'verdeeld. Bij de tweede mogelijkheid worden de lasten door allen.
die de voordeelen genieten, gelijk (uitgedrukt in gelijke geldbe-
dragen) gedragen.

Intusschen mag men het niet voorstellen alsof iedere afzonder-
lijke belasting naar draagkracht geheven wordt. Alleen bij het
geheele samenstel van belastingen valt er een tendens naar draag-
kracht te constateeren. 125) A fwijkingen  op het draagkrachtbeginsel
worden o.a. veroorzaakt door historische omstandigheden, fiscaal-
technische moeilijkheden (perceptiekosten), economische eischen,
nevendoeleinden die men tracht te bereiken etc. Daarenboven
worden onder de belastingen ook gerekend die heffingen, waarbij
het belang, dat een bepaalde groep van personen bij de over-
heidsverrichtingen heeft, als uitgangspunt wordt genomen.  Wij
bedoelen de z.g. -bijdragen", waaronder met name zekere verkeers-
belastingen te rangschikken. Het onderscheid met de retributies
bestaat hierin, dat de bijdrage-betaler individueel geen recht heeft
op een tegenprestatie.

Door de omstandigheid dat de bijdragen niet als retributies
worden behandeld, bestaat de mogelijkheid, om bij de heffingen
van het beginsel der eigenkostendekking af te wijken. In de be-
lastingtheorie wil men juist bij deze heffingen met het draag-
krachtbeginsel breken. Het ordenend optreden van den staat be-
staat voor een niet gering deel uit bemoeiingen in de productiesfeer.
Daarom staat o.a. Tekenbroek op het standpunt, dat de netto geld-
opbrengsten, die aan de volksgenooten als belooning voor hun deel-

124) Sax, Die Verkehrsmittel in Volks- und Staatswirtschaft. Berlin 1918,
blz.175.

125) Smeets,   Het  draagkrachtbeginsel  bij   de belastingheffing. Economie   1936.
blz. 397.
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memen aan het productieproces toevloeien, eigenlijk nog bruto op-
brengsten zijn, waarvan de door den staat gemaakte indirecte
productiekosten nog moeten worden afgetrokken.  126) Bij gebrek
aan beter wordt voor dergelijke overheidsuitgaven een ruwe wijze
van omslag voorgestaan. Er wordt dan geen selfsupport voor elke
afzonderlijke onderneming verkregen. Daarentegen kan men op
deze wijze wel tot eigenkostendekking van een bepaalden tak van
vervoer komen, zoo b.v. van het wegvervoer en evenzeer van het
vervoer in zijn geheel. Wij achten evenwel den eisch van selfsupport,
zelfs voor het verkeer in zijn totaliteit, niet op zijn plaats en wel
op grond van de volgende overwegingen.

Bij haar verkeerspolitiek zal de staat zich ook door andere dan
economische principes moeten laten leiden als gevolg van :

a   den eisch om alle staatsburgers op gelijke wijze te behandelen.
Niet alleen die verbindingen, welke een druk verkeer hebben en
daarom winst opleveren dienen geexploiteerd te worden, maar ook
zal, eventueel met verlies, voor voldoende vervoergelegenheid in
verkeersarme gebieden gezorgd moeten worden.

b.  den eisch om de eenheid van het land te bevorderen. Van-
. wege de geographische arbeidsverdeeling zijn de onderscheidene

deelen des lands onzelfgenoegzaam, en derhalve in hun behoeften-
bevrediging van andere gebieden afhankelijk. Door het verkeer
wordt de zekerheid verkregen, dat de diverse gebieden de goederen.
die zij zelf niet voortbrengen, in ruil kunnen verkrijgen, waarbij
het zaak is vgor de overheid, de band tusschen de gebiedsdeelen
dusdanig te leggen, dat ten aanzien van de primaire levensbehoef-
ten een vlotte uitwisseling der daarvoor benoodigde goederen kan
plaats vinden. Het middel van de economische afhankelijkheid is
dus te gebruiken tot versterking van <le politieke afhankelijkheid
van de deelen van het land ten opzichte van het geheel.

c.     de noodzaak om een regelmatig verkeer te garandeeren.  Dit
vloeit voort uit a en b. De frequentie van het verkeer, de stiptheid
waarmede het vervoer plaats heeft, alsmede de zekerheid dienen
zoodanig   te  zijn.   dat de bovengenoemde wenschelijkheid  van * we-
derzijdsche aanvulling niet illusoir wordt gemaakt.

d.  de mogelijkheid om de verkeersmiddelen voor de ruimtelijke
126) Tekenbroek De Couponbelasting. Praeadvies voor de Vereeniging van

Belastingwetenschap 1931
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ordening van de economische activiteit te gebruiken. Hieronder
v,allen maatregelen ter verkrijging eener juiste verhouding tusschen
landbouw en industrie, ter vermijding van te groote concentratie
der industrie en ter bevordering van de industrie in de kleinere
steden en ter stimuleering van in economisch opzicht achter geble-
(ven gebieden.

e.   de mogelijkheid om aldus tevens een doelmatige bevolkings-
politiek te voeren. welke tot taak heeft de huisvesting in de groote
steden (woonkazernes) tegen te gaan en deze op het platteland te
stimuleeren, de levensstandaard van boeren en landarbeiders op te
voeren, etc.; bij het onder d en e genoemde dient verder rekening
gehouden te worden met:

f.   de maatregelen welke de staat, om militaire redenen, op ver-
keersgebied moet treffen ter bereiking van eeni toereikende zelf-
voorziening en van een vermeerdering van de volkskracht, verhin-
dering van de vorming van groote militaire doelen, verplaatsing
van de industrie uit bedreigde gebieden etc.

Maar ook op grond van economisch& factoren lijkt een vasthou-
den aan het selfsupportbeginsel niet te verdedigen. De toepassing
van het eigenkostendekkingsprincipe vindt men geargumenteerd
met stellingen. die aan de theoretische economie zijn ontleend. Zoo
neemt het bekende rapport de Vries als uitgangspunt de conceptie
van de statische theorie, dat alle productiefactoren in het productie-
proces zijn ingesch,akeld Bij maatregelen welke voor de dynamische
werkelijkheid zijn gedacht, blijkt een dergelijke grondslag ondoel-
matig te zijn.

Het sterkst is dit laatste wel tot uitdrukking gekomen gedurende
den depressietijd voor den huidigen oorlog. Men bedenke, dat de
meeste openbare werken als bestemming hebben het verkeer te
dienen, zoodat een nauw verband gezien moet worden tusschen de
investeeringen in het verkeerswezen en de bestrijding der werke-
loosheid ; dit laatste wijst er reeds op dat de voorwaarde, dat alle
productiefactoren zijn ingeschakeld, niet is vervuld. Met gedeelte
van  het productie-apparaat,  dat door onderbezetting niet wordt
gebruikt, geldt in economisch opzicht  als  een  vrij   goed  127)

127) Zie Mey, Het probleem der vaste lasten en de differentieele kostprils. De
Ingenieur. 1939. blz. T 27.
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Bij    de niet gebruikte arbeidskracht   zijn de yerhoudingen  · iets
ingewikkelder. Stellen wij, dat voor de productie van een zeker
goed, waarvan de marktprijs 8 bedraagt, de prijs van de grond-
stoffen 4 en van het arbeidsloon 5 is, terwijl voor de afschrijving
1 berekend moet worden. Onder deze omstandigheden zal de
ondernemer besluiten het bedrijf stop te zetten. De arbeiders, die
allen nergens anders emplooi kunnen vinden, ontvangen thans
steun, ten bedrage van 3. Het verlies bedraagt dan voor de overheid
3,  voor den ondernemer 1, terwijl bovendien de arbeiders 2 minder
ontvangen. Een en ander is een gevolg van de toepassing van het
kostenprincipe bij de productie ; wordt de kostprijs niet terug ge-
kregen, dan wordt de voortbrenging gestaakt. Werd echter het
keuzeprincipe gevolgd, waar bij de in bedrijfseconomisch opzicht
weinig verliesbrengende voortbrenging werd gekozen boven een
nog meer onrendabele wijze van oplossing, wat zou inhouden, dat
in het eerste geval een subsidie aan den, ondernemer gegeven werd,
dan zou het tekort niet meer dan 2 beloopen.

IBeziet men deze aangelegenheid als een financieringspro-
bleem   128),  dan zijn als arbeidskosten die geldsommen  aan  te  mer-
ken, die boven de steunbedragen genoten worden   (2). Dit beant-
woordt aan de voor den oorlog bestaande maatschappelijke
productieverhoudingen. Werd echter (hetgeen in feite niet ge-
schiedde) een rationeele bestrijding der 'werkloosheid toegepast door
aan den ondernemer een subsidie van 2 te geven, dan zou de arbeid
voor 3 ingecalculeerd moeten worden (n.1.5-2 : de subsidie is dan
geheel ten laste  van den arbeid gebracht) .    Ook  in dit geval  kan
derhalve met e6n lagere waardeering worden volstaan dan zou
moeten worden aangehouden, wanneer de productiefactoren op
normale wijze aan het voortbrengingsproces deelnemen.

Vervolgens nog een enkel woord over de differentieele tarieven.
De voornaamste vorm waarin deze voorkomen is de waardediffe-
rentiatie. Hoogwaardige goederen worden dan per tonkilometer
hooger belast dan goederen van geringe wBarde. Dat de gepres-
teerde nuttigheid hierdoor verhoogd kan worden, is met het vol-
gende voorbeeld aan te toonen. Nemen we aan, dat naar aard
gelijke goederen tegelijk door een verkeersmiddel van a n,aar b

128) VAL Gool. Overheidsinvesteeringen in tijden van depressie E.S.B. 1939.
biz 294.
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vervoerd kunnen worden. Maximaal zijn 10 eenheden bij het trans-
port te vervoeren, terwijl de kosten van het totale transport, onaf-
hankelijk van het aantal vervoerde eenheden 30 bedraagt. Het ver-
schil in waardeering der goederen tusschen a en b bedraagt
respectievelijk   10,9,8,   ...1. Met betrekking   tot de belasting  van
het verkeer met de transportkosten doen zich verschillende moge-
lijkheden voor :

a.  Worden z.g. verkeersprijzen berekend. dan zal de vrachtprijs
5 per eenheid bedragen, terwijl er 6 eenheden vervoerd worden.
Het totale nut van de vervoersprestatie bedraagt 30, welk bedrag
vergoed wordt, vermeerderd met 5,4,3,2,1 wegens „consumers-
rent", in totaal dus 45;

b.  Geschiedt de heffing volgens draagkracht, dan kunnen ook
bij het vasthouden aan het rentabiliteitsbeginsel, alle goederen ver-
voerd worden. Het totale nut bedraagt dan 55 ; dit bedrag wordt
geheel vergoed, indien bij het verkeersbedrijf de bedoeling voorzit
het grootst mogelijke geldoverschot te verkrijgen.

c.    Stelt men zich tot taak om alleen de kosten te dekken,  dan,
hangt het nut, dat wordt verkregen boven het in a gevonden
totaal: af van de wijze van differentiatie. Zoolang ook de laatste
eenheid, met een verschil in nut van 1, vervoerd kan worden.
beloopt het totale nut 55. Door de tariefvaststelling kan de „con-
sumersrent" (ten bedrage van 25)  voor de onderscheidene goederen
op verschillende wijzen resulteeren. Gaat men met de differentiatie
niet ver genoeg, waardoor de laatste eenheid of nog meerdere niet
vervoerd worden, dan gaat nut verloren.

Het is duidelijk dat de bovenweergegeven redeneering slechts van
toepassing is, wanneer er zich een overcapaciteit voordoet, de in-
vloed van de variabele kosten minimaal is, en bovendien het ver-
voerbedrijf eigenmachtig een discriminatie kan toepassen, derhalve
een monopoliepositie inneemt. De eerste voorwaarde geldt bijna
steeds ; wil het verkeer aan de eischen van dienstbaarheid voldoen,
dan is overkapitalisatie noodzakelijk. 129) De derde voodwaarde is
niet steeds aanwezig. Daarmede verdwijnt de mogelijkheid, om de
lage inkomsten voor de laatste verzonden eenheden op de hooge
ontvangsten van de eerste producten te verhalen. Wil men noch-

129) Dit n.1. om ook in de spitsuren (-dagen etc) normaal zijn functie te
vervullen.
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tans het vervoer ook van de goederen met een gering plaatselijk
verschil in nuttigheid handhaven, dan zal de eisch van directe,
rentabiliteit verlaten moeten worden.  r

*             Wanneer de variabele kosten van het vervoer van eenigszins
merkbare beteekenis zijn, wordt in het voorgaande eenige wijziging
gebracht. Stellen wij de vaste kosten op 25 en de variabele op 1
per eenheid. Bij vrije concurrentie worden dan 5 eenheden ge-
transporteerd, tegen een vrachtprijs van 6 per eenheid. waardoor
eveneens de kostprijs van 30 wordt goed gemaakt. Bij heffing
volgens draagkracht bedraagt het nutsoverschot echter slechts 20
tegenover 25 in geval b. Het nuttigheidsverlies neemt bij niet ge-
bruikmaking van de volle capaciteit af, naarmate het aandeel van
de variabele kosten grooter wordt. De verhouding variabele en
vaste kosten  in het verkeerswezen is echter  laag. 130)

Tenslotte kan ook de omstandigheid, dat het bestaande bezit van
de productiefactoren niet geheel en al economisch juist is, een
verderen grond opleveren om van het rentabiliteitsprincipe af tp
wijken. Maken overwegend de beter gesitueerden van een verkeers-
middel gebruik, dan ware de eisch te stellen, dat overschotten be-
haald worden ; in overige gevallen kan evenwel met tekorten ge-
noegen worden genomen. Er wordt dan een correctie toegepast op
de gelijkstelling van economische en geldelijke offers.

Het bovenstaande heeft er wellicht voldoende getuigenis van
afgelegd, dat wij geen selfsupport, maar ook rentabiliteit (waarbij
dus ook de indirecte rentabiliteit meetelt) voorstaan. Het eerste   '
vanwege economische oorzaken, het tweede op grond van andere
dan economische oorzaken.

Onverminderd is evenwel vast te houden aan den eisch van de
Staatscommissie 131) dat, alvorens een nieuwe verkeersweg 'wordt
aangelegd, een behoorlijke rentabiliteitsrekening opgesteld moet
worden. Hier dient dan, behalve aan de directe- ook aan de in-
directe economische voordeelen een plaats te worden ingeruimd.
Het bedrag van den nieuwen verkeersweg, dat door deze voor-
deelen niet wordt gedekt, dient door andere ( nationale-, sociale-
etc.)   belangen te worden goed gemaakt. De ondetscheidene   fac-
toren zullen tegenover elkaar gesteld moeten worden om te be-

130) Zie Pirath, Die Grundlagen 4er Verkehrswirtschaft, Berlin 1934. blz. 204.
131) Eerste Verslag der Staatscommissie t.a.p. blz. 25.
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oordeelen of de zaak ,,verliesgevend" en of ze ons dat waard
is. 182)   Het  is  de  taak  van den economist de economische conse-
quenties van nieuwen wegenaanleg te bestudeeren; het vellen van een
oordeel omtrent de uiteindelijke juistheid of onjuistheid van de
bevordering  van een bepaalden  tak van verkeer  ofvan ·het verkeer
in een bepaald gebied valt buiten zijn competentie. Een directe  ver-
gelijking van doel en middel is, doordat zij van verschillende orde
zijn, niet mogelijk. Wel is een directe vergelijking tusschen de mid-
delen noodig. Voor elke verkeersmogelijkheid, welke men als doel
kan stellen, dient te worden aangegeven, welk verkeersmiddel dan
het meest doelmatig is aan te wenden.

Het economische maximum van het verkeerswezen is dan bereikt,
wanneer een verplaatsing van transporten op een ander verkeers-
middel met minder kostenbesparingen gepaard zou gaan bij het
eene transportniiddel, dan dat de kosten van het andere verkeers-
middel worden verhoogd, onder vootwaarde, dat de kwaliteit van
de verkeersprestatie dezelfde blijft. Bij de beoordeeling of een be-
paald verkeersmiddel al of niet het economisch juiste is, komt het
ddrhalve op de „bijstorting" aan ; „die geringsten Zuschusse erfor-
dende Verkerhsmittel   sind zu verwenden." 183) Uiteraard   is   hier                                             -
met het tijdselement rekening te houden, zoo is het denkbaar dat
additioneel vervoer op het oogenblik door de spoorwegen op een
bepaald traject bewerkstelligd kan worden, dat echter na een tien-

1 tal jaren b.v. van enkel- naar dubbelspoor moet worden overge-
gaan; de daarmee gemoeide kosten zijn als bijstortingen te kwali-
ficeeren,  mits  ook het concurreerende verkeersmiddel minstens   10

„-

jaar zijn diensten zal presteeren.
Wat de gemiddelde kosten van de verschillende verkeersmid-

delen zijn is dan van geen beteekenis. Er valt mede te rekenen, dat
in vele gevallen reeds een verkeersmiddel, met de daaraan in-
haerente vaste kosten aanwezig is. Op dit punt zal straks de
coilrdinatie moeten inzetten, om met dit -ernste verkehrswirtschaft-
lich   Problem" 134) klaar te komen. Vertrouwd mag worden,   dat

132) Goudriaan, De Ingenieur 1939. blz. T 63, Goudriaan wil overigens vaii
indirecte rentabiliteit niets weten.

183)Napp Zinn, Binnenschiffahrtspolitik der Niederlande, Jena 1938, blz. 30.
134) Napp Zinn, ta.p. blz. 29.
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aan het euvel van de „dubbele betalingen" uit de wereld wordt
geholpen.  135)

135) Verslag over het jaar 1935 der N.V. Maatschappij tot Exploitatie der
Staatsspoorwegen en N.V. Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij
1935, blz. 6.
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DEEL II.

DE INVLOED VAN KANALENBOUW OP DE
GEOGRAPHISCHE ARBEIDSVERDEELING

IN NEDERLAND.



HOOFDSTUK VIII.

De economische weerstanden
bij de onderscheidene vervoersmogelijkheden.

P a r.  1.    Inteiding

Na de theoretische uiteenzettingen van de voorgaande hoofd-
stukken zal thans worden overgegaan tot een toepassing van het-
geen daar gevonden werd op het gebied van de kanalenbouw in
Nederland. Lang niet alle gegevens, welke boven noodzakelijk
werden geacht  om een juist inzicht  in deze materie te verkrijgen,
zijn in feite bij elkaar te brengen. Allereerst houdt dit verband
met den aard van het statistisch materiaal en het oordeel, dat met
name de overheidsinstanties hebben, over de noodzaak dat deze
gegevens worden verzameld. Een statistische publicatie als de Be-
drijfs- en Beroepstelling 1930 is alleen te verkrijgen, wanneer
de deelname aan de statistiek door de overheid verplicht wordt;
het materiaal dat daarmede verkregen is, wordt voor het overheids-
beleid absoluut onontbeerlijk geacht en is misschien daarnaast ook
voor de particuliere instanties beschikbaar.

Vervolgens moet het ontbreken van materiaal hieraan worden
toegeschreven, dat de verzameling geschiedt onder de werking van
het economisch principe, waarbij het nut, dat de laadpleging van
het materiaal bledt, minstens de kosten van de samenbrenging en
opstelling moet goed maken. Bij de overheidsdiensten doet zich deze
overweging uiteraard slechts in geringe mate gelden, omdat haar
politiek ook door andere dan economische prindpes wordt geleid.
Bij de private ondernemingen daarentegen zijn vooral economische
motieven beslissend. De hooge kosten die aan reseachwerk en
enqueteering verbonden zijn. bewerken dat alleen de grootste onder-
nemingen zelfstandig het benoodigde materiaal verzamelen, de
kleinere echter zijn aangewezen op hetgeen anderen voor hen ver-
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krijgen. De keuze van wat verzameld wordt, hangt dan meer af
van hetgeen voorhanden, dan van wat gewenscht is.

Terwijl de bovenbedoelde gegevens, mits men de noodige kosten
wil maken, te verkrijgen zijn, omdat zij op bestaande verhoudingen
slaan, is het objectief onmogelijk om de grootte van de meest toe-
komstige economische relevtante verschijnselen  vast te stellen.  Door
economisch politieke maatregelen worden de vestigingsvoorwaardell
veranderd. De uitspraak van Pfannschmidt ..jedes Wirtschafts.
system hat daher im Wettbewerb der verschiedene Systeme
seine eigene rationalen Standortbedingungen" 136)   kan  zeer  ruim
geinterpreteerd worden. De laatste 10 jaren hebben    wel    zeer
duidelijk gedemonstreerd hoezeer de vorm, waarin zich het econo-
misch leven afspeelt, van politieke factoren afhankelijk is. Maar
zelfs als men van den factor ,.politiek" abstraheert, staat datgene
wat voor de toekomst verwacht mag worden, geenszins absoluut
vast. Uiteraard heeft men hier echter leeds veel meer houvast aan
voorbijgegane verhoudingen en de ontwikkeling die daarin te be-
speuren valt. Door extrapolatie kan men in vele gevallen dan eenig
uitsluitsel geven over het ,toekomstig beeld.

In het algemeen wordt bij de reproductie van Lijfermateriaal uit-
gegaan van de jaren v66r den thans Goddank achter ons liggenden
oorlog  (1938  en  1939)  enl  de  in die periode heerschende omstan-
digheden. Het is duidelijk, dat dit historisch materiaal bij ver-
anderde economische ordening met eenige restrictie moet worden
beschouwd.

P a r.  2. De dichtheid van het waterwegennet.

De hoofdaders van een waterwegennet, de natuurlijke water-
wegen, zijn van nature gegeven ; aan de mogelijkheden tot regu-
leering en verkorting van deze wegen zijn dikwijls enge grenzen
gesteld. Ook het aanleggen van kunstmatige waterwegen, is van-
wege de groote afhankelijkheid van geographische factoren, veel-
al beperkt. Voor de spoorwegen gelden deze obstaclesin veel
minder mate. Liebel zegt dan ook, dat het waterwegennet groote
mazen heeft, in tegenstelling tot het spoorwegnet, dat veel kleinere\'

136) Pfannschmidt, Standort. Landesplanung. Baupolitik, Berlin 1932, blz. 74.
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mazen bezit. Het net van spoo#wegen ligt daarom binnen het net
van de waterwegen. 137)

Dat deze verklaring niet algemeen geldig kan worden verklaard,
duiden de te onzent vigeerende verhoudingen naar genoegen
aan, waarbij echter onmiddellijk dient te worden aangeteekend,
dat deze laatste geheel eenig  voor  ons  land  zijn.  138) Dit blijkt  o.m.
uit vergelijking van de lengte die-het water- en spoorwegnet bij

'   ons heeft met ,die van de. aangrenzende landen. Terwijl in Neder-
land  7646 km waterweg  of   22  km   per   100 kmp oppervlakte  voor-
komen, bezit Belgia 5.5 km. waterweg per 100 km2 oppervlakte.

A Het net van spoorwegen hier te lande bezit een lengte van 3314
km.    d.i.    9.9    km.    per    100 km.2 oppervlakte tegenover    36.1     km.

.
per   100   km.2   in   Belgie   en   11.8   km. in Duitschland. Terwijl   in
Belgie de verhouding tusschen de lengte van het waterwegennet en

0

spoorwegnet ruim 1:7 is, bedraagt deze voor Duitschland 1:5 e n
voor  Nederland  2: 1.

Onder deze omstandigheden kan men in Nederland weinig
plaatsen nog ..droog" noemen ; tusschen bijna alle groote  en
middelgroote plaatsen is ononderbroken vervoer te water mogelijk.
Van de 56 gemeenten met 20.000 en meer in'woners hebben slechts
4 gemeenten geen directe aansluiting aan waarwater. Onder deze
4 plaatsen bevinden zich er 2 (Heerlen en Kerkrade) die op niet
al te grooten afstand van grootscheepsch vaarwater zijn gelegen
en in ruime mate per schip ontvangen en verzenden (via de over-
slaghaven  te  Born).  Van de overige 2 plaatsen  is  er  1   (Hilver-
sum),   die   wel   niet   over een verbinding te water   met de overige
deelen des lands beschikt, maar ten aanzien waarvan in de afge-
loopen jaren projecten dienaangaande naar voren zijn gebracht en
uitgewerkt en waarbij de mogelijkheid dus niet is uitgesloten, dat
in de toekomst deze stad op goed vaarwater zal worden aange-           -
sloten. Er resteert  dan  nog een gemeente   (Ede, Gld.) welke  nict
over een verbinding te water beschikt. Overigens is deze plaats op
vrij geringen afstand gelegen van den ten Zuiden van deze ge-
meente stroomenden Rijn.

137) Liebel, Die Wasserstraszen und ihre Bedeutung filr die Volkswirtschaft
Groszdeutscher Verkehr, 1942.

138) Tissot van Patot, Tusschen spoorweg en binnenvaart, Binnenscheep-
vaart 1942.

137



(

Men kan dus te onzent inderdaad van een' net van waterwegen
spreken. De gemaakte veronderstelling van een verbinding tusschen
alle consumentenplaatsen blijkt dus in zooverre te handhaven, dat
alle belangrijke afnemerscentra, waarbij in het bijzonder op de al-
daar gevestigde industrie met haar massale behoeften gewezen
wordt, over een aansluiting op het net beschikken. Er blijven echter
plaatsen die deze missen en wellicht mede tengevolge hiervan, van
ondergeschikte beteekenis zijn.

Over het aandeel, dat het watervervoer heeft in het totaal ver-
voer, worden door het Centraal Bureau voor de Statistiek nadere
bijzonderheden gegeven. 189) Alleen  voor het vervoer per spoor  en
voor de wilde vaart zijn de gegevens exact. De cijfers voor het
overig vervoer zijn door zeer globale schatting verkregen. Daarom

0 moeten met name de ramingen voor het vervoer op den weg met
voorzichtigheid worden gehanteerd. Zelfs voor het verkeer op de
rijkswegen, waarvan men statistisch het meeste weet loopen de
schattingen 90 % uiteen.

In de betreffende Mededeelingen worden de volgende cijfers
voor 1938 aangegeven.

Vervoerd gewicht
In mill. tonnen In % van het
van 1000 kg. totaal

A. Zuiver binnenlandsch vervoer,
waarvan: 106.2 100

te water . 31.9                        30
per r a i l. . . . . . . . 11.3 10.6

op den weg . . 63.0 59.4
B.      Totaal     vervoer      ( incl. grens-

overschrijdend vervoer) exclu-
sief zeevaart) waarvan : 176.8 100

te water... 96.6 54.6

per rail  .  .  .  .  .  .  . . 16.3 9.3

bp den weg .  .  .  .  .  . . 63.9 36.1

139) Centraal Bureau voor de Statistiek. Afdeeling Handels- en Verkeers-
statistiek, Mededeeling nr, 56, Augustus 1944.

138



1

P ar. 3. De technische voorwaarden voor het vervoer te water.
Aan ieder verkeersmiddel mag de eisch worden gesteld, met

de relatief kleinste aanwending van tijd, kracht, stof en mensche-
lijke inspanning, de grootst mogelijke verkeersprestatie te leveren.
Het verkeersmiddel is daarbij afhankelijk van bepaalde technische
grdndslagen.  140)

Het moet n.1. de gelegenheid open laten :
le.      tot de grootst mogelijke aanwending van natuurlijke

krachten,
2e. tot gebruik van mechanische aandrijfkracht.
3e. om de weerstand bil de voortbrenging tot een minimum

te beperken,

4e.  tot het gebruik van groote vaartuigen,
Se.  om de verhouding tusschen laadvermogen en eigen gewicht

zoo gunstig mogelijk te doen zijn.
Ad   1. De natuurlijke bewegingskrachten zooals   de  wind  en   de

strooming van het water moeten, daar zij om niet ter beschikking
staan, zooveel mogelijk worden aangewend en weI tot aan de grens
waar de kostenbesparing door meerder gebruik van natuurlijke
aandrijfkracht niet opweegt tegen de nadeelen, die door het in-
boeten aan snelheid. regelmaat, stiptheid en verdere gergakken,
ontstaan.

Geen ander vervoermiddel als het schip laat een zoo verregaand
gebruik van de natuurlijke krachten toe.

Ad 2. Hierbij wordt speciaal gedacht aan de vervanging van
lichaamskracht door mechanische arbeid. De verschillen. die tus-
schen de onderscheidene takken van vervoer bestaan, manifesteeren
zich o.a. in de arbeidsbezetting. Beperken we ons tot auto en schip.
dan blijkt dat bij, het eerste vervoermiddel meestal 1 tot 2 arbeids-
krachten per 15 tonswagen noodig zijn. d.i. 1 arbeidskracht per 10
ton laadvermogen ; bij een Kempenaar met eigen aandrijving van
400 tot 500 ton zijn slechts 2 8 3 personen voor de bediening ver-
eischt, d.i. 1 arbeidskracht op pl.m. 200 ton laadvermogen.

Ad   3. Volgens berekening van Pirath 141)   is   voor de voort-
beweging   van   1 ton brutolast (doodgewicht-laadvermogen)    aan
kracht noodig :

140) Zie o.a. van der Borght, Das Verkehrswesen, Leipzig 1942, blz. 7.
141) Pirath, Die Grundlagen der Verkehrswirtschaft, Berlin 1934, biz. 118.
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bij kanaalschepen met een snelheid van  5 km. per uur  1 kg.
bij de spoorwegen   met        .     .     .      .      .      60  km.   per  uur     4' kg.
bij de transportauto's   met         .      .     .      .     40  km.   per  uur   1 5  kg.
Ook hier valt de gunstige positie van het watertransport op.
Ad 4. Teiwijl bij het asvervoer de voertuigen als regel niet meer

dan  15 ton kunnen dragen,  laat het vervoer te water.   ook  op  de
kleiner vaarwegen, eenheden van meerdere honderden tonnen toe.

Ad 5. Het effect van de opgewekte kracht is zoo nuttig mogelijk,
wanneer de kracht dient voor het eigenlijke verkeersdoel, en zoo
min mogelijk voor de verplaatsing van het eigen gewicht. De vol-
gende  cij fers 142) laten  zien,   dat het dood-gewicht bij vervoer  per
schip wederom het laagst is. Bij een ton laadvermogen bedraagt het
eigen gewicht :

bij riviersleeptreinen 290 kg.

bij kanaaltreinen 400 kg.

bij transportauto's 625 kg.

bij de spoorwegen 830 kg.
Om tweeErlei redenen is hier in het kort op de technische grond-

slagen van het vervoer te water gewezen. Allereerst omdat zij een
verklaring vormen voor de straks aan de orde komende grootte van
den economischen weerstand; vervolgens omdat zij tevens aangeven
waarom het verkeer te water, ondanks zijn gunstige economische
positie. niet alle vervoer tot zich heeft getrokken. Dit laatste is te
wijten aan de speciale eischen van degenen, die de goederen ont-
vangen ten aanzien  van :   a. de plaats ;   b. de hoeveelheid  en
c. den tijd van ontvangst.

Ad. a. Vele goederen voor den detailhandel en voor het uit-
eindelijk verbruik komen in vrij kleine zendingen in het verkeer.
om aldus onder de afnemers, die zeer verspreid wonen, gedistribu-
eerd te worden. De meesten van deze verbruikers kunnen bij vervoer
te water niet direct worden bereikt, maar om hen te bedienen is
een z.g. gebroken vervoer noodig, waarbij behalve van water=
vervoer, ook van asvervoer wordt gebruik gemaakt. Zoowel door
de overlading van het eene vervoermiddel in het andere, als door de
practisch bij alle transportmiddelen geldende staffeltarieven. waarbij
de eerste kilometers in het vervoer steeds de duurste zijn, welke

142) Ontleend aan Pirath. t.a.p. blz. 127.
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dus bij het gebroken vervoer minstens tweemaal berekend worden.
ontstaan kosten. Welke deze wijze van vervoer voor verzendingen
van klein formaat weinig geschikt maken.

De hierbovenvermelde bezwaren gelden meestal niet voor de
grond- en hulpstoffen welke de industrie, vraagt. De bedrijven
kunnen zich als regel plaatselijk concentreeren; bij voorkeur worden
daarbij plaatsen van goed vaarwater uitgezocht.

Ad. b. De voordeelen van groote vaartuigen worden eerst ge-
realiseerd, als de laadruimte in zijn geheel wordt gebruikt. De hoe-
veelheden, die door de laatste distributieschakel en de consumenten
telkens benoodigd zijn, zijn evenwel gering.

Industrieele bedrijven kunnen daarentegen, mits zij niet al te
klein zijn, hoeveelheden tegelijk afnemen die een geheel schip vullen.
Ook om deze reden dus worden massale goederen, in tegenstelling

'  .     met stukgoederen, voornamelijk over het water getransporteerd. Bij
verzending dezer laatste goederen door de beurtvaart wordt een
der factoren, die het goedkooper watervervoer veroorzaken, buiten
werking gesteld.

Ad c. Bij vervoer van massale goederen: is de tijdsduur van het
transport beperkt tot den tijd van in- en uitladen en van het ver-
voer; bij combinatievrachten van stukgoederen, welke tot taak
hebben het geheele laadvermogen te gebruiken, komt hierbij nog een
aanzienlijken wachttijd tot het schip gevuld is, hetgeen nog weer
extra kosten met zich brengt voor opslag etc.

Dit laatste nadeel kan door de aanwezigheid van een beurtvaart
worden opgeheven. Vaste lijnen met dagelijkschen dienst zijn echter
alleen tusschen grootere plaatsen mogelijk. Bovendien geldt hierbij
weer de kostenverhooging doof de wanruimte.

Een bijzondere rol speelt nog het oponthoud. dat door ijsgang.
laag water, storm   en   mist kan ontstaan (voor ijsgang zelfs    1 -2
maaxiden  per  jaar). De'massale goederen zijn hiervoor  betrekkelijk
weinig gevoelig, voor de stukgoederen daarentegen beteekent een
en ander een zeer beduidend renteverlies.

Al deze factoren hebben ertoe geleid, dat het binnenschip voor-namelijk gebezigd wordt voor het transport van zware massa
goederen, waaronder in de eerste plaats de steenkolen genoemd
moeteii worden, en verder het vervoer van petroleum, ert en, bak-
steen, aarde, zand. grint, turf, kunstmest. granen, veevoeder en
suikerbieten.
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Par.  4.     De  tarieven  in  de  wilde  binnenvaart.

Tot voor kort bestond bij de scheepvaart nog individueele

prijsvorming, derhalve vervoer tegen prijzen die veel fluctuatie
vertoonden. Deze wijze van prijsvorming is oorzaak dat betrekkelijk

weinig gegevens beschikbaar zijn omtrent de hoogte van de
berekende vrachtkosten in de jaren voorafgaande aan de crisis.
Berekeningen tijdens het jaar 1933 leidden tot een resultaat van ge-

-                                     middeld    f O.0035-f O.004 per tonkilometer 143).     In de jaren

onmiddellijk voor de groote crisis was dit bedrag ongeveer

f 0.0005 per tonkiloeter. Deze bedragen zijn gemiddelden en hebben

betrekking op transporten naar de groote zeehavens en op sehepen

van meer dan 200 ton.
Voor vrachten naar kleinere havens werden in die jaren voor

dezelfde schepen prijzen berekend, die soms zelfs eenige tientallen

procenten boven de zoo even genoemde lagen. Deze prijsverschillen
hangen vooral samen met het ladingsaanbod in de havenplaatsen.
Havens met een groot transitoverkeer van goederen, die langs den

zeeweg zijn binnengekomen. zullen meestal een ruime vraag naar
scheepsruimte van de binnenvaart hebben. Schippers nemen daarom
gaarne een vracht aan naar de haven toe, omdat zij dan de zeker-  ,
heid hebben een retourlading te vinden ; dit heeft de neiging de

vrachtprijzen te verlagen.
In 1933 is in dezen toestand een verandering gekomen door de

vaststelling der vrachtprijzen door bevrachtingscommissies    ( inge-
volge de wet houdende tijdelijke maatregelen ter bevordering van
eene zooveel mogelijk evenredige vrachtsverdeeling in de binnen-

scheepvaart). Sedert   dien  was   voor elk speciaal vervoer   de  be-

middeling van het secretariaat der bevrachtingscommissie noodig.
voorzoover dit vervoer voor de wilde binnenvaart werd bewerk-
stelligd.
* Het eigen vervoer: het vervoer door vaste relatie en de compagne-

vaart werden betrekkelijk vrij gelaten.
Wanneer in het vervolg vooral de prijzen in de wilde binnenvaart

beschouwd worden, houdt dit geen ontkenning in van de beteekenis,
die de andere soorten van vervoer hebben. Deze restrictie wordt

143) Kautz, Der Hafen von Vlissingen, Jena 1933, bk. 342 e.v.
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enkel toegepast, omdat over de eerste wijze van vervoer in de jaren
voor den oorlog vrij gedetailleerde gegevens zijn verzameld. De prijs-
zetting bij de wilde vaart geschiedde zoo, dat getracht werd de
kosten van het vervoer te dekken. Deze prijzen kunnen derhalve
ook voor de overige wijzen van vervoer te water worden aange-
houden.

Met recht zou kunnen worden tegengeworpen, dat men in feite
er niet altijd in geslaagd is, door middel van de prijsvaststelling door
de bevrachtingscommisie, het bedrijf weer rendabel te maken en
dat voor de toekomst derhalve met tarieven, gelegen op een hoger
niveau dan het oude, gerekend zal moeten worden. Hiertegen-
over is te stellen. dat ditzelfde ook van het auto- en spoorwegver-
voer gezegd kan worden. Aangezien ons hier in het bijzonder de
onderlinge verhoudingen interesseeren, kunnen de tarieven van
v66r den oorlog (1938) zonder bezwaar worden aangehouden.

Volgens de tarieven van deze commissies bedroegen de prijzen
in de eerste jaren van haar werkzaamheden:

Tabel I.

VRACHTPRIJZEN PER LAST BIJ EEN LAI)ING VAN
100  TON (in guldens).

„van" R'dam Adam Leeu- Gro- Zwolle Nijmegen Maas- 's-Bosch
naar warden ningen tricht

Rotterdam x       1.75     2.72     3.20     2.25     1.50 1.40 2.20
Amsterdam 1.75 x 2.23 2.75 1.85 1.80 1.55 2.60
Leeuwarden 3.10 2.75 x 2.- 2.30 2.80 2.30 4.15
Groningen 3.45 3.10 2.20 x 2.25 3.00 2.50 4.45
Zwolle 2.30     2.00     1.94    -2.35         x       1.60 1.65 3.30
Nijmegen 1.90 2.05 2.81 3.15 2.15 x       1.32M     1.70
Maastricht 2.70 2.95 3.88 4.65 3.40 2.30 x 2.25
's-Bosch 1.85 2.15 3.15 3.65 2.80 1.70 1.30  x

143



IA

Berekend per tonkilometer' zijn de prijzen:

Tabel H.

VRACHTPRIJZEN PER TONKM. BIT EEN LADING VAN
100. TON (in centen).

„van" R'dam A'dam Leeu- Gro- Zwolle Nijmegen Maas- 's-Bosch

naar warden ningen tricbt

Rotterdam . x 1.0 0.8 0.6 0.6 0.7 0.3 1.3

Amsterdam 1.0 x l.0 0.7    0.9    0.6   0.4      1.2

Leeuwarden          0.8        1.2             x        1.7 0.9 0.6 0.3 0.7

IGroningen 0.5 0.8 1.8 x 1.1    0.7 0.4 0.7

Zwolle 0.6 1.0   0.7 1.1 x 0.7 0.3 1.0

Nijmegen 0.8 0.6   0.6 0.7 1.0     x    0.5      1.4

Maastricht 0.5 0.5 0.6 0.5    0.7    0.8      x      1.0

's-Bosch 1.0 0.6 0.7 0.7 0.8 1.4 0.3        X

Gewogen ge-
middelden 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.3 0.9

Op deze bedragen werden nog bepaalde toeslagen gegeven  voor

speciale goederen, voor laag water en in latere jaren ook algemeene
toeslagen. Wanneer deze laatste  voor   1938   op   25  %   van   de   oor-
spronkelijke prijzen worden gesteld, vindt men met uitzondering van
de noteeringen in Maastricht, eenf gemiddelde vrachtprijs van 0.9
cent per tonkilometer .

De gemiddelde afstanden zijn voor Nijmegen, Amsterdam en
Zwolle pl.m. 150 km., voor 's-Hertogenbosch en Rotterdam pl.m.
170 km., voor Leeuwarden 200 km., voor IGroningen 220 km. en
voor Maastricht 270 km.

Uit de bovenstaande tabel krijgt men niet den indruk dat er in
de groote havenplaatsen nog vrachtprijzen genoteerd werden, die
aanmerkelijk beneden het gemiddelde prijspeil lagen. Het lijkt
daarom gewettigd om aan te nemen, dat door het ingrijpen in de vrije
prijsvorming bij het scheepsvervoer, de supprematie van de groote
havensteden in zooverre is gewijzigd, dat deze niet meer het speciale
voordeel van lage vrachten als gevolg van een gunstige tonnage-
balans hebben. -Zoowel bij de plaats van verzending als van ont-
vangst zijn derhalve in het algemeen de omstandigheden zoo, dat
men hier niet van de veronderstelling : overal gelijke  voor-
waarden voor het transport, behoeft af te wijken.
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Tabel III.

VRACHTPRITZEN PER LAST BIT EEN LADING VAN
400   TON    ( in guldens).

van R'dam A'dam Leeu- Gro- Zwolle Nijmegen Maas- 9-Bosch
naar warden ningen tricht

Rotterdam x l.- - 1.55 0.99 0.93 1.55

Amsterdam           1. -        x           -        - 1.15 1.32 1.08 1.60
Leeuwarden 144 )     _         _
Groningen 144)     _      _
'Zwolle 1.35 1.20 x 1.21 1.18 1.95
Nijmegen 10.5 1.20 1.45 x 0.85 1.30
Maastricht 1.50 1.65 2.70 1.87 x 1.-
's-Bosch 1.- 1.15 2.10 1.21 0.83           x

Omgerekend in centen per kilometer zijn deze prijzen :

Tabel IV.

VRACHTPRIIZEN PER TONKILOMETER BIT EEN
LADING VAN 400 TON (in centen).
van R'dam   A'dam  Leeu- Gro- Zwolle Nit"7gen Maas- 's-Bosch

naar warden ningen tricht

Rotterdam x 0.6 - -  0.4 0.5 0.2      0.9
Amsterdam 0.6  x  - - .0.6 0.4 0.2 0.7

Leeuwarden  144)    _
Groningen 144)      _
Zwolle 0.4    0.6                 x     0.6 0.2 0.6

Nijmegen 0.5 0.4 0.7 x 0.3 1.O

Ma,astricht 0.3 O.ji 0.5 0.7 x 0.3

's Bosch 0.6 0.5 0.5 0.9 0.2       x

Gewogen ge-
middelden 0.4 0.4 0.5 0.6 0.2 0.7

144) Het niet vermelden van den vrachtprijs vloeit voort uit het feit. dat een
dergelijk schip tengevolge van een tf grooten diepgang de betreffende plaats
niet kan bereiken,
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Vervolgens moet worden nagegaan. of- regionale ongelijkheden
ontstaan door het verschillend gebruik van schepen met diteenloo-
pend laadvermogen. Daartoe zullen de zoojuist weergegeven pmjzen

vergeleken worden met de tarieven voor vervoer van 400 ton lading.

IDeze laatste hoeveelheid wordt genomen, omdat deze door
Kempenaars (maatschepen in Zuid-Nederland van ruim 400 ton).
waarvan de bouw in de laatste jaren sterk is uitgebreid, geladen kan
worden.

Wanneer weer een opslag van 25% wordt toegepast, ontstaat

een totaal gemiddelde, met uitsluiting van het cijfer voor Maas-
tricht, van ruim 0.65 cent, tegenover een gemiddelde van 0.9 cent
bij een lading van 100 ton. Transport door middel van groote vaar-

tuigen is dus beduidend goedkooper (in ons geval pl.m. 30% ) dan

vervoer door kleinere eenheden. Er is dan ook een streven van de
verkeersbedrijven waar te nemen om door vergrooting de vaartui-
gen de kostprijs per tonkilometer naar beneden te brengen. Zoolang

deze vergrooting in overeenstemming is met het verkeersvolume
van het meerendeel tier afzonderlijke ontvangers der goederen,
bestaat hiertegen geen bezwaar. Het resultaat van een dergelijke
politiek wordt daar problematisch, waar de scheepsladingen over
veel geadresseerden moet worden verdeeld. Naarmate een water-
wegennet meer is uitgebouwd, wordt de onderverdeeling van het
verkeer meer gedifferentieerd, en daarmede worden aan het streven
naar algemeene verhooging van het laadvermogen eenige grenzen
gesteld.

De gemiddelde grootte van de bevrachte partijen laat duidelijk
zisn, dat voor Nederland, met zijn sterke spreiding in het binnen-
landsch vervoer te water, kleine vaartuigen het meest doelmatig zijn
Men zie onderstaande tabel.

Tabel V.                                    9
GEMIDDELDE BEVRACHT GEWICHT PER

PARTIJ IN 1938.145)
1.     Visch enz. 49 ton

2.  Vleesch, spek enz. 60 „
3. Zuivel, eieren enz. 69 „
4. Andere dierl. producten 83 .,

145) Ontleend aan: Statistiek van de bevrachtingen en van de wachttijden
in de wilde binnenvaart in Nederland (uitgave C.B.S.)
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5. Tarwe, . 147 ton
6. Mais, 192  „

7. Granen, peulvruchten, niet
oliehoudende zaden · 154  „

8. Oliehoudende zaden 268  „
9.  Groenten en vruchten 25 „

10. Aardappelen 57 „
11. Suikerbieten 69 „
12.  Veevoeder enz.               84  .,

13. Textielgrondstoffen 48 „
14. Rijshout 41 „
15. Stroo 36 „
16. Ertsen 340  „

17.  Steen- en bruinkolen enz. 320  „

18. Kalk, tras, cement, krijt 142 „
19. Kunstmest, natuurl. mest 117  „

20. Natuursteen enz. 147  „

21.  IJzer en staal, enz. 116 ,,
22. Andere metalen enz. 148  „

23.  Aarde e.d., teerslakken 117  „

24.  Meel en bloem 77 „
25. Chemische producten 198 ,,
26.  Plantaardige olie e.d. 85 „
27.  Petroleum e.d. benzine 72 „
28. Boomstammen, hout enz. 82 „
29. Papierhout 173  „
30. Houtslijp, cellulose, 124  „
31. Ledige vaten 143  „

32.  Garens. weefsels, touw. 83 „
33. Kunststeen, tegels enz. 106 „
34. Bouwmaterialen n.a.g. 66 „
35. Papier en karton n.a.g.      71  ..
36. Koloniale waren n.a.g. 118 „
37. Suiker 151 ,,
38. Zout    '       149 ,,
39. Machines en werktulgen 101  „
40. Andere goederen. 138  „

Totaal gemiddelde 143  „
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Bij de beschouwing van deze gemiddelden bedenke men dat, voor
de berekening hiervan, het vervoer vanaf Nederlandsche plaatsen
naar het buitenland niet is meegeteld. In artikel I van de Wet op
de Evenredige Vrachtverdeeling werd dit verkeer uitdrukkelijk vrij
gelaten.

Door 2 arresten  van den Hoogen   Raad   op 17 December   1934,
werd verder de E.V. op het Rijnmondingsgebied niet van toepas-

sing verklaard. Het hooge college meende dat de Rijnscheepvaart-
acte van 1868 niet alleen vrijheid van goederenbeweging maar ook
van in- en uitladen voorschreef. Het Rijnmondingsgebied werd in
1936  beschreven  als te omvatten 146) :  Rijn,  Lek, Waal, Boven-  en
Beneden Merwede, Dordtsche Kil, Hollandsch Diep, Haringvliet,
Oude Maas, Noord, Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg. Aldus werd
de werkingssfeer van de genoemde wet aanzienlijk ingeperkt. Het
massale kolen- en ertsvervoer door middel van de grootste Rijn-
aken. viel buiten de competentie  van de bevrachtingscommissies.

Uit de gegevens van het C.B.S. zijn de gemiddelde grootten
van de bevrachte partijen in de diverse bevrachtingsdistricten te
berekenen. Zij bedroegen in 1938 voor :
Leeuwarden 55 ton Groningen 75 ton

Zwolle 93 „ Nijmegen 113  „

's-Hertogenbosch 118 „ Breda 93 „
Amsterdam 161 „ Rotterdam 209  „

Het gemiddelde voor de Noordelijke provincien is relatief laag.
Hierbij komt nog, dat ook de vrachtprijzen, tengevolge van de
exorbitant hooge scheepvaartrechten, hier ongunstig zijn. Deze
nadeelen worden hopenlijk binnen niet te langen tijd. door de
verbetering van de Noordelijke kanalen, verholpen.

In onze groote havensteden zijn de bevrachte partijen grooter
dan elders. Stelt men de vrachtprijsverlaging t.o.v. den prijs bij
100 ton lading op pl.m. 10% bij 200 ton. pl.m. 20% bij 300 ton en
pl.m. 30% bij 400 ton gading 147),  dan zijn de tarieven  in deze beide

146) Departement van Mandel. Nijverheid en Scheepvaart. Directie van Handel
en Nijverheid: Adviezen inzake de werking van de Wet op de evenredige
Vrachtverdeeling. Verslagen en Mededeeling. Iaargang 1936, no. 7, 's-Graven-
hage, blz. 21.

147) Het laatste percentage werd op blz. 113 berekend. Zie verder de tarieven
van de diverse bevrachtingscommissies.
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steden dus ongeveer 10% lager dan in de overige bevrachtings-
districten. In vergelijking met de prijsverschillen welke tusschen de
diverse transportmiddelen ( spoor,   auto en schip) bestaan   en   die.
zooals nog blijken zal eenige honderden procenten kunnen bedragen.
is dit percentage slechts van betrekkelijk ondergeschikte beteekenis.

De gemiddelde lading van de bevrachte schepen is bij het kolen-
en ertsvervoer aanmerkelijk grooter dan bij de overige vervoerde
goederen. Het kolenvervoer omvat in hoofdzaak het transport vanuit
Zuid-Limburg. Uit de bestemming van deze kolen (75% gaat naar
de groote havens) volgt, dat deze deels voor uitvoer dienen.148)  Het
vervoer van de Limburgsche kolen heeft daarom gedeeltelijk
hetzelfde karakter als het transitovervoer van de Roerkolen ; de
ladingen zijn in het laatste geval echter nog grooter dan in het voor-
gaande. Het gemiddelde van het totale Nederlandsche vervoer, met
uitzondering van, de beurtvaart, wordt hierdoor aanmerkelijk ver-
hoogd. Wanneer wij het gemiddelde van 143 ton aanhouden be-
denke men, dat afwijkingen naar beneden voorkomen, doordat. met
name in het Noorden, de schepen bijna alleen voor het streek-
vervoer dienst doen, terwijl divergenties naar boven plaats vinden
door het vervoer van steenkolen langs de groote waterwegen.

P a r.  5.    Tarieven bij vervoer  via spoorwegen, beurtvaart  en
autowegen.

Het te onzent vigeerende classificatiestelsel der spoorwegen
( tarieven  van  v66r  Mei   1940)   kent een stukgoederenklasse  en  vier                     0
wagenladingklassen, aangeduid met A, B, C en D. Deze indeeling
loopt van de duurste naar de goedkoopste klasse. In de laatste klasse
zijn de goederen met een zeer lage waarde ondergebracht. Grond-
stoffen voor de industrie behooren in het algemeen tot de C-klasse.

Voor het vervoer wordt naast een kilometrisch afdfandstarief, een
vast recht geheven ten bedrage van f O,15 per 10 160. bij de stuk-
goedklasse, en van f 0.10 voor de duurste wagenj pigsklaseen (de
A klasse). i.

De kilometrische eenheidsprijzen bedragen vo  de klasse A5
( duurste wagenladingsklasse met een vervoer van 5  ton per wagen)  :

148) Men bedenke echter dat een deel van deze kolen vanuit de groote
havens over ons land wohit gedistribueerd.
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van den tsten tot en met den 50sten km. 0.7 cent; van den 5lsten
tot en met den 200sten ton 0.4 cent ; voor elke km. meer 0.3 cent:
alles  per   100  kg.  Voor de klasse A10 wordt de totaalprijs  van

A5   met  7  %   en  voor de klasse  A15  met 15% verminderd.
Bij de vaststelling van den vrachtprijs voor de klasse B5 blijft

het vastrecht van f 0.10 gehandkaafd.  Op de kilometrische een-

heidsprijzen vindt een reductie plaats van 20%.   In de klassen  810
en 815 wordt de totaalprijs  yan  85 weer verlaagd  met resp. 7%2%

en 15%. ClO en DIO (C5 en 05 bestaan niet) hebben beiden weer
een vastrecht van f 0.10 en daarnaast de kilometrische eenheidsprijs

van A5 verminderd met resp. 40% en 60%. C15 en D15 worden
gevonden  door  C 10   en  D 10  met   1 5  % te verminderen.     Voor   de
stukgoederenklasse tenslotte worden de afstandsprijzen van A5 met
25 % verhoogd. Het tarief C15 geldt   voor de meeste goederen

die ook voor watertransport in aanmerking komen.

Op dit algemeene tarief worden ondernemingsgewijze reducties
toegestaan wanneerl speciale overeenkomsten met de bedrijven
aangaande het te verzorgen vervoer worden gesloten. Het hangt
van de concurreerende vervoersmiddelen af hoever men met de
reductie op de algemeene tarieven gaat ; soms worden verlagingen
van 40% toegepast.  In de volgende tabel zijn daarom de officieele
tarieven  voor  de  Cl 5   en  Dl 5 klasse  met 25% verminderd;  voor

Tabel VI.
0 TARIEVEN VOOR VERVOER PER SPOOR.

Afstand klasse A5 klasse (15 klasse   D15

totaah per ton- totaal- per ton- totaal- per ton-

prils (in km. (in prijs (in  km. (in  prijs (in  km. (in
gddens) centen) gdldens) centen) guldens) centen)

20 km. 2.40 12.0 1.20 6.0 1.- 5.0

50 „ 4.50 9.0 2.-- 4.0 1.55         3.1

100 „ 6.50 6.5 2.75 2.8 2.05         2.1

150 „ 8.50 5.7 3.50 2.3 2.55 1.7
200 - 10.50 5.3 4.25 2.1 3.10 1.6

250 „ 12.- 4.8 4.85 1.9 335 1.4

300 „ 13.50 4.4 5.40 1.7 3.80 1.3
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de A5 klasse zijn nochtans de tariefprijzen aangehouden, aangezien,
eindproducten ook wel in kleinere hoeveelheden dan 5 ton worden
verzonden, waardoor de vrachtprijs een verhooging ondergaat.
Voor de meest voorkomende klassen vindt men dan de volgende
absolute bedragen.   ( Zie tabel  VI).

Terwijl  en voor de wilde binnenvaart en voor de spoorwegen
in de vooroorlogsche jaren officieele prijzen van kracht waren, ont-
braken deze zoowel,bij de beurtvaart als bij het autovervoer.  Toen
gedurende den oorlog een regeling van de transportprijzen! niet
kon uitblijven, zijn ook op de beide laatst genoemde gebieden, na
een nauwgezette analyse van kosten en opbrengsten, prijzen vast-
gesteld. 149) Door bij deskundigen te informeeren hoeveel de in
het Beurtvaarttarief vastgestelde prijzen (het A.B.D.-tarief) gemid-
deld boven de noteeringen van 1938-1939 lagen, werden de in 1941
en    1942 van toepassing verklaarde bedragen tot vooroorlogsche
tarieven herleid.

Voor de beurtvaart waren   in    1942   de in tabel VII vermelde
tarieven van toepassing.150).

149) Zie Kuiler. Het tariefprobleem in de wilde binnenvaart, Economist 1944.
biz. 104.

150) Beurtvaarttarief 1942, Uitgave Landsdrukkerij, 's-Gravenhage.
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Tabel VIL

TARIEVEN VOOR DE BEURTVAART (bij vervoer van 5 ton.)

Traject. . Afstand. Vracht- Prijs per
prijs ton-km.

Leeuwarden-Dokkum groep    5 ( =t20 km)
Leeuwarden-Sneek   ,, 6 „
Franeker-Sneek    „ 6 ,, f 19.95    19.95 cent

5   „

Groningen-Zuidbroek „5„
Groningen-Ezinge   ,, 5 „
Groningen-Grijpskerk . .5„
Rotterdam-Gouda „5„
Rotterdam-Geervliet  , 5 „
Amsterdam-Beverwijk  ., 5 „
Amsterdam-Haarlem  .. 5 „
Amsterdam-Naarden „5„
Leeuwarden-Lemmer groep 12 ( +50 km)
Harlingen-Dokkum „    11     ,.          f 20.95 8.4 cent
Workum-Leeuwarden  ,, 11 ,.
Groningen-Ter Apel „ 13 ,,
Rotterdam-Woerden  .. 12 „
Rotterdam-Middelharnis „ 12 „
Rotterdam-Utrecht   ,, 12 „
Amsterdam-Gouda „ 12 'P

Amsterdam-Voorschoten „ 12 „
Amsterdam-Leidschendam „ 12 „
Rotterdam-Arnhem groep24 ( +100 km) f 23.10 4.6 cent

Amsterdam-'s-Bosch „ 24 ,.
Rotterdam-Axel groep 29(+150 km)
Amsterdam-Nijmegen .. 29 ..
Amsterdam-Mook groep 36( +200 km) f 24.75 2.5 cent
Rotterdam-Venlo „ 39 „ f 25.55
Amsterdam-Venlo groep 45( +250 km)
Rotterdam-Enschede ., 46 „ f 26.55 2.1 cent
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De verhoogingen op dit tarief zijn o.a. voor :

aardappelen 30% , ijzer, langer dan 8 m.  30%
electrische artikefen 50% veekoeken 50%
glas 30% eindproducten 100%

In 1942 stonden de tarieven naar schatting    40-45 % hooger
dan in 1938-1939.   Door deze reductie   toe te passen en daarna
de prijzen met 100% te verhoogen vindt men de vermoedelijke
hoogte van het tarief voor het vervoer van eindproducten. De prijzen
zijn dan :

TARIEVEN VOOR HET VERVOER VAN
EINDPRODUCTEN PER BEURTVAART.

Tabel VIIa.
Afstand Vrachtprijs

totaal (in guldens) per ton-km. (in centen')
20 km. 5.30 26,5

50 km. 5.60 11.2
100 km. . 6.10 6.1

150 km. 6.40 4.3

200 km. 6.75 3.4

250 km. 7.10 2.8

300 km. 7.35 2.5

In het A.B.D.-tarief  van 1941 wordt een indeeling  in 4 klassen
gemaakt. 151) De vrachtprijzen zijn gesteld voor A op 115 %, voor
C op 90% en voor D op 80%, van het tarief der B-klasse (100%).
In tegenstelling met de tarifieering bij. de beurtvaart, waar een
indeeling naar trajecten is toegepast. is de vrachtprijs, berekend
volgens A.B.D.-tarief, voor het heele land uniform; de belasting
geschiedt n.1. belhalve naar de grootte van de partijen naar het
aantal afgelegde kilometers.

Rekening houdend  met de omstandigheid  dat de tarieven  in   1942
ongeveer 50-60% boven die voor 1938-1939 lagen, ontstaan de
volgende bedragen voor de jaren vlak voor den oorlog.

151) Autobevrachtingstarief 1941, Uitgave LandsdrukkeriJ. 's-Gravenhage.

153



'.1

Tabel VIIL

TARIEVEN VOOR VERVOER PER AUTO.
klasse A klasse C klasse D

(vervoer van 5 ton) (vervoer van 5 ton) (vervoer van 5 ton)

priJs (in km. (in prijs (in'  km. (in prijs (in km.    ( in
guldens) centen) guldens) centen) guldens) centen)

20 km. 1.70 8.5 1.34 6.7 1.18 5.9

50 km. 4.05 8.1 3.20 6.4 2.85 5.7

100 ·km. 7.70 7.7 6.00 6.0 5.40    5.4

150 km. 10.80 7.2 8.55 5.7 7.65         5.1

200 km. 13.60 6.8 10.60 5.3 9.60 4.8

250 km. 16.25 6.5 12.75 5.1 11.50         4.5

300 km. 18.30 6.1 14.40 4.8 12.60 4.2

Par.  6. Enkele afwijkingen.
De bovengeconstateerde kostenverschillen voor vervoer van

groote kwantiteiten, bij gebruik van verschillende transportmid-
delen. verdwijnen grootendeels indien de goederenverplaatsing be-
trekking heeft op kleine hoeveelheden (pakketten, colli  etc.).

Maatgevend is het tarief dat door de spoorwegen wordt vastge-
steld. Het is evenwel bezwaarlijk om hiervan gemiddelden (per
tonkm.) te geven. Vooreerst wordt voor colli beneden   30   kg.   een

vrachtprijs onafhankelijk van den afstand geheven. Verder is ook
de spreiding in de gewichtsgrootten van de zendingen onbekend.
Al te bezwaarlijk is· dit gebrek aan gegevens niet. Van het auto-
transport kan in het algemeen gezegd worden dat het met het spoor-
wegvervoer concurreert (en omgekeerd) en zijn tarieven dus onge-
veer  met. die der spoorwegen overeenkomen. Hetzel fde geldt   even-,
wel niet voor het vervoer door de beurtvaart. De prijzen die hierbij
in rekening worden gebracht, liggen dikwijls     ( voor groote     a f-
standen gemiddeld zelfs   =!=40 %) onder de tarieven der spoor-

=                       wegen.

In deze verschillen zijn niet begrepen de extra kosten van aan-
en afvoer (bestelloon. bezorgloon, kadegeld etc.), welke   bij   het
beurtvaartvervoer nog betaald moeten worden. Het is duidelijk dat
daardoor de bevoorrechte positie ten aanzien van de spoorwegen
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voor een groot deel verdwijnt. Daarenboven veroorzaakt ook het
feit, dat het vervoer te water met relatief veel tijd gepaard gaat,
een verdere verzwakking van de supprematie van deze wijze van
goederenverplaatsing. Vooral bij kleine pakketten is er daarom
weinig voorkeur voor het eene boven het andere transportmiddel.

Bij het vervoer van grootere stukken schijnt nog eenige preferentie
voor het transport door middel van de beurtvaart te bestaan.

Vervolgens zijn er nog eenige omstandigheden die het aannemen
van een in een richting werkenden tendens in den weg staan, nl
het eigen vervoer en het vervoer ofwel geheel ofwel gedeeltelijk op
eigen kosten. Bij de keuze of het vervoer door eigen vervoermiddelen
( meestal transportauto's),   dan  wel door andere zal plaats vinden,
laat men zich naast kostenoverwegingen ook door andere motieven
leiden ; men meent b.v. dat eigen vervoer voor het prestige noodig

,  is. of dat daarmede een zekere reclame wordt gemaakt. Verlaging
van de kosten door vervoer te water is dan uiteraard van geen
beteekenis.

Voorts kan de verzender voor alle consumentenplaatsen, ondanks
verschillende ligging, gelijke prijzen berekenen. De uniforme vracht-
prijs die de v. erzender zelf betaalt, duidt erop, dat de verzender niet
de vrachtprijs van ieder afzonderlijk goed berekent, maar dat de
totale vrachtkosten over alle goederen worden omgeslagen. Bij een
vrachtprijsverlaging zullen dan de totale vrachten en daarmede ook
de uniforme transportprijs dalen (onder de veronderstelling dat
additioneele hoeveelheden van het product tegen den gelijken prijs
als voorheen, worden aangeboden).

De berekening van slechts ten vrachtprijs, ook bij ongelijke af-
standen, verraadt reeds dat de gevoeligheid van kleine partijen
die voor den laatsten consument bestemd zijn, voor verschillen in
den vrachtprijs zeer gering zijn. De goederenstroom van voor den
uiteindelijken consument bestemde goederen, ondervindt van een
verlaging  in den transportprijs nauwelijks eenigen invloed.152)   De
practische beteekenis van een verlaging in den transportprijs voor
deze goederen is hier dan ook te verwaarloozen.

152) Englander, Theorie des Gilterverketirs und der Frachtsatze, lena 1924,
blz. 154.
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Tenslotte is nog het geval te noemen dat het vervoer slechts ge-
deeltelijk op eigen kosten van den afzender plaats vindt. Het is
hieraan dat Ritschl in zijn critiek op Englanders onderscheiding in
Verbrauchsflache en Verbrauchsort denkt. De afzet van de pro-
ducten der nijverheid naar het platteland gaat onmiddellijk slechts
tot de provincieplaatsen; het verder transport naar het platteland
wordt door den verbruiker op zich genomen.153) Dit laatste gaat
evenwel niet zonder extra kosten. Het blijkt derhal*e dat de be.
woners van het platteland zich in relatief ongunstige positie be-
vinden en het is daarom· dienstig onze houding nader te bepalen
tegenover de gemaakte veronderstelling van een naar alle richtingen
op gelijke wijze toegankelijk afzetgebied.

Voor het watervervoer, voorzoover dit de door de industrie be-
noodigde goederen betreft, bleek dit inderdaad gewettigd, en even-
eens voor het spoorweg- en autovervoer.

Deze suppositie geldt echter niet. althans niet voor het water-
vervoer, indien men haar op de door den laatsten consument ge-
vraagde producten van toepassing zou willen verklaren; de groote
verspreiding in de woonplaatsen der consumenten veroorlooft zulks
niet. Terwijl de daling van den transportprijs hier reeds minimaal
is. wordt bovendien  · aan de voorwaarde,   dat   zij   aan alle consu-
menten ten goede komt, niet voldaan.

P a r.  7. De concurrentieverhouding der onderscheidene vervoer-
middelen.

Een vergelijking der kosten, die gemaakt moeten worden bij het
gebruik van spoor- of waterwegen of autovervoer, toont duidelijk
aan. voor welke goederen en op welke afstanden het eene dan wel
het andere transportmiddel de voorkeur verdient. Ter vermijding
van misverstand, zij hier nog opgemerkt. dat onder de kosten niet
de lasten worden verstaan, die het vervoer voor het betrokken
transportbedrijf met zich meebrengt 154),  doch de bedragen  die het
bedrijf, dat gebruik maakt van de diensten der transportonder-

153) Ritschl, Reine und Historische Dynamik des Standortes der Erzeugnugs-
zweige. Smollers Jahrbuch 1927, blz. 828.

164) Zooals door Hupkes, Vervoercooordinatie in Nederland. 's-Gravenhage
1943, blz. 30.
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nemingen, moet betalen. De meer of mindere rentabiliteit in de
diverse takken van vervoer alsmede de ongelijke concurrentievoor-
waarden worden als gegeven aanvaard.

In tabel IX en X zijn de onderlinge verhoudingen rekenkundig
uitgedrukt.
Tabel IX.

VERGELIJKING
DER KOSTEN VOOR GRONDSTOFFENVERVOER.

(uitgedrukt   in   %   van de kosten van autovervoer   over   20   km.)
Afstand Autovervoer Waterwegen Spoorwegen

Wilde binnen- Beurt- C.15 D.15
vaart vaart

20 km. 1.00 - 2.88 1.30 1.09
50 km. 2.34 1.03 3.04 2.17 1.68

100 km. 4.35 1.25 3.32 2.99 2.23
150 km. 6.20 1.41 3.48 3.80 2.77
200 km. 7.61 1.63 3.67 4.62 3.37

250 km. 8.97 1.85 3.86 5.27 3.75
300 km. 10.01 2.07 3.96 5.87 4.13

De kosten voor het autotransport zijn als basis genomen. omdat
practisch alle bedrijven door middel van de auto bereikbaar zijn.
Tabel X. VERGELIlKING DER KOSTEN

VOOR VERVOER VAN EINDPRODUCTEN.
(uitgedrukt  in   %   van de kosten van autovervoer  over   20   km.)
Afstand Autovervoer Beurtvaart Spoorwegen
20 km. LOO 3.12 1.41

50 km. 2.38 3.30 2.65
100 km. 4.53 3.59 3.82

150 km. 6.35 3.76 5.00
200 km. 8.00 3.97 6.18
250 km. 9.56 4,17 7.06
300 km. 10.77 4.32 7.94

De gunstige positie, die het wilde binnenvaartvervoer inneemt.
valt  onmiddellijk  op.  Bij  een a fstand  van   150  km.  155)   is de vracht-

155) Volgens het CB.S. bedroeg de gemiddelde lengte van de reis van de
door de bevrachtingscommissie bevrachte schepen in 1938 153.8 km.
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prijs voor vervoer per schip slechts de helft van hetgeen bij trans-

port per spoor verschuldigd is. Pregnant is ook de langzatne pro-
gressie in de vrachtsom bij het toenemen van den afstand ; vooral

bij de beurtvaart komt dit sterk naar voren. Bij de wilde binnen-
vaart kost vervoer over een afstand van 300 km. het dubbele van

de  vrachtsom  voor  50  km.,  bij de spoorwegen  is deze verhouding,
ruim  2%  tot  1,  bil het autovervoer zelfs  ruim  4  tot  1.

Alleep op zeer korte afstanden is transport per auto het meest

aangewezen; bij groote afstanden is het daarentegen duurder dan
voor bijna elk ander transportmiddel. Alleen de spoorwegen gaan
bij de tarifieering voor de eindproducten nog iets hooger.

Om de juiste concurrentie-verhoudingen te vinden moeten nog

in de berekening betrokken worden :  a. de kosten voor laden en
lossen ;  b. de kosten voor aan- en afvoer naar het vaartuig.

Wanneer het betreffende bedrijf aan den waterweg is gelegen en
bovendien over een raccbrdement beschikt, vervallen de verschillen

genoemd onder b. Differenties ingevolge het genoemde ad a. zullen

blijven bestaan. De hoogte ervan loopt plaatselijk nog al uiteen en

hangt meer af van de mate waarin van mechanische hulpmiddelen
gebruik is te maken. In zijn bekend handboek geeft Pirath enkele
gemiddelden welke  ook  voor  ons  land  zijn  aan te houden 156);  hij

vindt de volgende bedragen :

overlading van spoorwagen op vrachtauto :
f 0.39 voor gewoon stukgoed ;

overlading van spoorwagen op vrachtauto :
f 0.53 voor hout ;

overlading van spoorwagen op vrachtauto :
f 0.25 voor kolen

overlading van spoorwagen op schip :
f 0.53 voor stukgoed ;

oPerlading van spoorwagen op schip :
f 0.09 voor kolen ;

overlading van schip op spoorwagen :
f 0.19 voor kolen.

156) Pirath, Grundlagen der Verkehrswirtschaft Berlin 1934. blz. 209. na
overleg  werd een omrekeningskoers  van   1   RM   =   f 0.75 aangehouden.
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Aangezien deze bedragen tweemaal betaald moeten worden
(n.1.   kn bij laden   en bij lossen), ontstaat   een niet onaanzienlijke
verhooging van kosten. Voor massale goederen bedraagt deze bij
vervoer over 150 km. ongeveer 40% van den eigenlijken vracht-
prijs. Voor kortere afstanden is dit percentage uiteraard hooger. \Bovendien zullen ook de absolute overladingskosten grooter zijn.
doordat niet direct van het eene op het andere transportmiddel
wordt overgeladen, maar lossen en laden via de ·wal geschieden.In het algemeen is er over de kosten van laden en lossen nog
zeer weinig bekend. Het feit dat de omstandigheden, waaronder
dit werk moet geschieden, zoo sterk varieerend zijn en de aard
van  het  goed zoo sterk afwisselend is,157) zal hieraan niet vreemd
zijn.

Wanneer de absolute kosten van laden en lossen bij de verkeers-
middelen gelijk zijn, wordt in de cijfers van tabel IX en X eenige
wijziging gebracht, in dier voege, dat de gunstige positie van het
asvervoer,  op de· korte afstanden iets wordt terug#ebracht ;  voor
grootere afstanden geldt het omgekeerde. Bij de cijfers van de straks                             -
weer te geven tabel XXIVa etc., waar de absolute bedragen zijn
genoemd, behoeft geen verandering meer te worden toege-
past. Wij zijn te weinig met de diverse verschillen op de hoogte,om ze bij de berekeningen te kunnen betrekken.

157) Groot, De kostprijs bij vervoerondernemingen. De Naamlooze Vennoot-
schap, 1944, biz. 79.
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HOOFDSTUK IX.

De sociale en geographische weerstanden.

P a r.  1. De geographische verspreiding  van den arbekL

Gegevens hieromtrent zijn weliswaar zeer gedetailleerd. maar
niet recent. Volstaan zal moeten worden met hetgeen door het
C.B.S. is gepubliceerd en afkomstig is van de Bedrijfs- en de Be-
roepstelling 1930. Groot   is dit bezwaar niet, aangezien het econo-
mmische leven sedert dat tijdstip weinig evolueerde. zoodat in de
ofiderlinge verhoudingen gedurende de laatste jaren voor den oor-
log waarschijnlijk weinig verandering is gebracht. Uiteraard hebben

de oorlogsomstandigheden een en ander aanmerkelijk omgevormd.
Dit is echter slechts van tijdelijk karakter. Het is wenschelijk de be-
schouwingen te bepalen tot die omstandigheden, waar van een
zeker normaal overwicht in de bedrijfsuitoefening sprake was.

Allereerst worden in tabel XI de werkzame personen, onderschei-
den naar de provincien, weergegeven. De betreffende cijfers zijn
ontleend aan de bedrijftelling; deze omvatte niet het geheele be-
drijfsleven. Met name zijn buiten beschouwing gelaten de zgn. ,,vrije
beroepen" (advocaten, joltrnalisten, artsen, etc.); evenmin   zijn
opgenomen sociale instellingen ( rusthuizen, inrichtingen,      etc.)
Buitengesloten zijn verder : de openbare werken     ( een aantal

gemeenten hadden geen afzonderlijken dienst hierwoor.) Verder
bouwwerken in eigen beheer uitgevoerd, voorts werken uitgevoerd
in werkverschaffing, alsmede bedrijven, welke uitsluitend ten
behoeve   van de eigen instellingen werk verrichten ( kloosters   en
militaire bakkerijen,   etc.)

Uit de indeeling naar provincie valt af te lezen. dat ongeveer
een kwart der werkzame personen zich in Zuid-Holland, en iets
minder dan een kwart zich in Noord-Holland bevindt.

Speciaal in laatstgenoemde provincie is het bank- en crediet-
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wezen sterk gec6ncentreerd. terwijl ook het verzekeringswezen goed

vertegenwoordigd is. Dit laatste is overigens ook op Zuid-Holland
van toepassing. Van de in de nijverheid tewerkgestelde personen
Was in Zuid-Holland  23  %  en in Noord-Holland   1 8 % werkzaam.
Voor Brabant bedraagt het percentage   14   en voor Gelderland   10.

Vervolgens komen nog Overijsel met 9% en Limburg met 8% der
in de nijverheid werkzame personen.

Aangaande het winkelbedrijf vindt men ruim een kwart der
-    arbeidskrachten in Zuid-Holland en bijna een kwart in Noord.

Holland.
Bij den handel neemt Noord-Holland de eerste plaats in  met 31 %

daarop volgt Zuid-Holland met 30 % van het totaal aantal ar-
beiders. Gelderland neemt met 7% de derde plaats en Noord-
Brabant met  6% de vierde plaats  in.

Het verkeersbedrijf verschaft vooral in Zuid-Holland aan velen
werk (voornamelijk door Rotterdam) n.1. aan 34 % van allen   die
in deze branche werkzaam zijh. Daarna komt Noord-Holland met
24%, vervolgens Gelderland en Noord-Brabant met 7% ieder.

Tabel XII vermeldt zoowel het aantal vestigingen als het aantal
personen in de onderscheidene gemeenteklassen werkzaam. Van alle
getelde vestigingen bevindt zich 30% met 36% der daarin werk-
zame  personen  in  de 6 gemeenten  met  meer dan 100.000 inwoners.
Dit is meer dan in alle 40 gemeenten met 20-100.000 inwoners,
waarin slechts  21 % der vestigingen met 27% der personen aange-
troffen whrden.

Voor de 258 gemeenten (met 5.000-20.000 inwoners) resulteeren
de percentages 29 en 24 en voor de 774 allerkleinste gemeenten
21 en 13.

Uit de verhoudingsgetallen blijkt «vens. dat de in steden boven
50.000 inwoners ook de grootste zaken werden aangetroffen, in
de kleinere gemeenten daarentegen de zaken met minder personeel.

Op grond van het feit, dat bij de bedrijfstelling niet het geheele
bedrijfsleven geteld is, zijn in tabel XIII cijfers geproduceerd. welke
ontleend zijn aan de beroepstelling. Hierbij moet et evenwel aan
herinnerd worden, dat de personen bij de beroepstelling gerangschikt
zijn naar hun werkelijke woonplaats en niet, gelijk bij de bedrijfs-
telling. naar de plaats waar het bedrijf gevestigd is.
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Tabel XI. Werkzame personen n

N.-Brabant Gelderland Z.-Holland N.-Ho
BEDRIJFSKLASSEN    in - in  in

absoluut % absoluut % absoluut %  absolut

I. Aardewerk. glas. kalk, steenen 2394 12305 7331 871

II. Diamant en andere edelsteenen - -            2       1748

HI. Grafische bedrijven, fotografie 2591 2819 11149 11812

IV.   Bouw- en aanverwante bedrijven 14235 16478 42908 35768

V. Chemische nijverheid.... 1628 1730 7688 5962

VI. Hout, kurk en stroo.... 7403 6592 14135 8247

VII.  Kleeding en reiniging .... 7493 9717 28916 27857

VIII. Kunstnijverheid . . . . . .   94    40 175 361

IX. Leder, wasdoek, rubber... 15322 4855 5725 5360

X Teer, steenkolen, turf.... 302 610 389 285

XI-XIII Metaalnijverheid, scheepsbouw 35508 17688 60610 42766

XIV. Papier . . . . . . . . . 952 4129 3431 4442

XV. Textielnijverheid . . . . . 21844 11277 5326 2181

XVI.  Gas en electriciteit..... 1505 1862 5695 5260

XVII. Voedings- en genotmiddelen . 33559 16777 45759 36076

I-XVII. Nilverheid . . . . . . . . 144830 14.0 106879 10.4 239239 23.2 188996

XIX.   Visscherij en jacht  .   .   .   . . 511 2.9 642 3.6 6150 34.8 5859

XX. Winkels . . . . . . . . 22117 8.8 20769 8.3 71470 28.4 58738

Handel . . . . . . . . . 11994 6.1 13244 6.7 59646 30.3 61277

XXL Verkeer . .  20911 6.9 22251 7.4 103114 34.3 72273

XXII. Bank- en credietwezen... 851  3.2   1221  4.6  7813 29.3 13154

XXIII. Verzekeringswezen . . . . 365 3.2 542 4.8 4632 41.1 4160

XXIV. Overige bedrijven..... 2175 5.6 2141 5.5 11532 29.6 14421

I-XXIV. Algemeen totaal  .  .  .  .  . . 203754 10.9 167689 8.9 503596 26.9 418878
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:  provincies  170)

eeland Utrecht Friesland Overijssel Groningen Drenthe Limburg Het RiJk
in          in          in          in          in          in          in          in

>luut % absoluut % absoluut % absoluut % absoluut % absoluut % absoluut % absoluut %
17 1430 815 1371 1383 926 10172 39715

- - - .- - - 1750

37 1991 1014 1611 1566 · 374 1300 36764

i5 10807 6219 8510 5747 2421 8146 155484

15 1938 391 638 776 522 1874 23822

32 2534 1797 2769 2316 757 1971 49453

17 4873 2651 9808 5791 1369 4951 105043

3               70               1               8              7 - 209 968

59 1402 1044 1651 1418 588 2108 40142

'9 375 529 2241 784 7807 40093 53794

74 13642 4817 15519 7410 2202 6270 211606

10 351 225 384 3522       81 977 18504

19 2511 207 36055 1487       61 455 82143

15 1160 723 1099 672 175 622 19288

)5 8139 10242 12731 11845 4292 7863 192588

27  2.1 51223 5.0 30675 3.0 94395 9.2 44724 4.3 21575 2.1 87001 8.4 1.031064 100
11 10.3 536 3.0 1040 5.9 707 40 344 1.9 17 0.1 37 0.2 17664 100

'3  3.0 13756 5.5 12762 5.1 13817 5.5 12156 4.8 4461 1.8 14211 5.6 251730 100
13  2.3  8915 4.5  9731 4.9  8342 4.2 9542 4.8 3063 1.6 6541 3.3 196808 100

14  2.7 15283 5.1 11398 3.8 12888 4.3 15746 5.2 4361 1.4 14774 4.9 301053 100
13 1.5  815 3.1 448 1.7 588 2.2 659 2.5 128 0.5 566 2.1 26646 100

0 0.1 753 67 248 2.2 108 1.0 2882.6  - - 153 1.4 11259 100

'3 2.0 1788 4.6 808 2.1 1444 3.7 1463 3.7 677 1.7 1792 4.6 39014 100

'4  2.4 93069 5.0 67110 3.6 32289 7.1 84922 4.5 34282 1.8 125075 6.7 1.875238 100

170) Bedrijfstelling 1930. deel III. Inleiding.
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Tabel XII Vestigingen en daarin werkzan

Gemeente 200.000 Gemeente 50-100.00

BEDRIJFSKLASSEN inwoners inwoner.

Vestigingen Personen Vestigingen Person

L Aardewerk, glas, kalk, steenen 138 1284 106 8525

H. Diamant en andere edelsteenen 321 1746          1          2

III. Grafische bedrijven, fotografie 1344 20265 469 4844

IV.    Bouw- en aanverwante bedrijven 9134 49507 3710 16737

V. Chemische nijverheid.... 583 6806 215 4094

VI.  Hout kurk en stroo.... 2384 13024 821 5194

VII.  Kleeding en reiniging  .  .  . . 10702 48572 . 3303 14846

VIII. Kunstnijverheld . . . . . . 187 504         37        125

IX.  Letler, wasdoek. rubber... 4198 7270 1647 5224

X. Teer, steenkolen, turf. . .  .      34        322         21        400

XI-XIII Metaalnijverheid. scheepsbouw 7156 62724 2707 48265

XIV. Papier . . . . . . . . . 365 4884 113 3451

XV. Textielnijverheid . . . . .   99 2190 216 31049

XVI.  Gas en electriciteit . . . . .3 2       8239         29       3549
XVIL Voedings- en genotmiddelen . 3574 46338 1971 21337

I-XVIL NUverheid . . . . . . . . 40251 273675 15366 167642

XIX.   Visscherij en lacht  .   .   .   . . 192 2331         39         79

XXWinkels ........ 33309 96697 11690 30595

H a n d e l. . . . . . . . . 26390 96540 6336 17075

XXI. Verkeer . . . . . . . . 19580 152323 5341 25445

XXII. Bank- en credietwezen... 1249 20099 165 1962

XXIH. Verzekeringswezen . . . . 481 7894         66       2045

XXIV. Overige bedrijven..... 1934 24384 565 4317

I-XXIV. Algemeen totaal .  .  .  .  . . 123386 673943 39568 249160
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rsonen naar gemeenten.

ameente 20-50.000 Gemeente 5-20.000 Gemeente 5000 Het Rljk
inwoners inwoners inwoners

;tigingen Personen Vestigingen Personen Vestigingen Personen Vestigingen Personen
115 2988 417 14892 338 12025 1114 39715

1 1 1 1- - 324 1750

460 4375 824 5886 273 1394 3370 36764

313 19183 13169 43950 10286 26107 40612 155484

250 3837 754 5022 613 4063 2415 23822

997 6543 3365 15171 2464 9521 10031 49453

231 14294 7065 18602 4476 8729 28777 105043

30        176         41        145         10         18 305 968

733 3780 4331 18049 2913 5819 14822 40142

362 23666        601 23400 292 6006 1310 53794

125 33760 8453 46081 6186 20776 27627 211606

89 2340 139 5982 38 1847 744 18504

137 21058 324 23277 559 4569 1335 82143

53 2862 241 3675 179 963 534 19288

524 26174 8366 60405 7266 38334 23701 192588

420 165037 48091 284538 35893 140172 157021 1.031064

341 5639 1692 4358 2931 5857 5195 17664

>02 32016 28725 58436 18772 33986 105398 251730

117 22431 19146 39429 12838 21333 72827 196808

302 31984 19479 54601 16130 36700 66832 301053

203 1989 401 2188 117 408 2135 26646

69        780         34        490         11         50 661 11259

555 5091 952 3911 274 1311 4280 39014

109 284367 118520 ,447951 86966 239817 414349 1.875238

\
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Tabel XIII.

Werkzame personen volgens de beroepstelling.
industrie handel en landb. en

ProvinciEn verkeer visscherij

Overijssel 48.5 14.1 26.5 /
Limburg .  .  .  .  .  . . 46.6 14.4 24.5

Noord-Brabant . 44.6 13.8 27.8

Utrecht . . . . . . . 38.7 24.6 14.6

Zuid.Holland . , 38.5 30.2 11.2
Gelderland . 38.3 16.4 29.0
Noord-Holland . . . . 37.9 32.3 9.2

Groningen . . 33.3 23.0 26.9
Drenthe . . . . . . . 29.4 12.6 47.4

Friesland .  .  .  .  .  . . 27.1 11.3 36,5
Zeeland 24.4 20.1 42.2

Het Rijk . . 38.8 23.4 20.5

De in Tabel XIII vervatte getallen zijn steeds percentages van
het totaal aantal personen, dat in die provincien een beroep

uitoefende. De provincien zijn gerangschikt naar het percentage
van het aantal industriearbeiders. Doordat de personen, werkzaam
in overige bedrijfstakken, niet zijn opgenomen is de som van de
bedragen, welke   op   een lijn voorkomen, kleiner   dan   100.

De tabel laat zien,' dat slechts in drie provincial het aantal in
de industrie werkzame personen boven het landsgemiddelde uitkomt,
n.1. de provincien Overijsel, Limburg en Noord-Brabant. Een tweede

categorie wordt gevormd door Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland
en NoordAHolland, waarvan de gemiddelde slechts weinig van het
algemeene gemiddelde afwijken.

Vervolgens komt de provincie Groningen, waarna Drente, Fries-
land en Zeeland, allen met betrekkelijk lage percentages, volgen.

De cijfers van landbouw en visscherij verraden. dat hier een sterke

binding aan geographische factoren optreedt. Het hoogste percen-
tage noteert de provincie Drenthe, daarop volgt Zeeland. Noord-
en IZuid-Holland hebben beide zeer lage verhoudingscijfers. De
absolute verschillen zijn betrekkelijk gering, hetgeen wijst op de
gelijkmatige spreiding van den landbouw en derhalve op de af-
wezigheid  van de concentraties, welke  bij -de industrie en sterker

nog bij den handel voorkomen.
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Boven bleek reeds, dat het geringe aantal arbeiders in den land-
bouw, voor wat de beide westelijke provincien betreft, zijn compen-
satie niet vindt in een groote opname in de industrie. Uit kolom 3
valt te concludeeren, dat, in de provincien Zuid- en Noord-Holland,
het echter handel en verkeer  zijn    ( zij trekken   meer   dan  30  %   tot
zich) die aan, ook relatief, velen werk verschaffen.

Dit spreekt nog temeer als men bedenkt, dat deze cijfers boven-
dien zijn uitgedrukt in percentages van de zeer dichte bevolkings-
cijfers van de beide Hollanden.

P a n  2. De verschillen naar plaats  in de hoogte der arbeids-
loonen.

Het betreffende cijfermateriaal is weer aan C.B.S. publicaties
ontleend.    Het    C.B.S.    gaf    n.1.    tot 1941 jaarlijks statistieken    uit
over de verdiende loonen van arbeiders in industrieele bedrijven
in een aantal gemeenten (landbouw-loonen zijn derhalve uitgezon-
derd). De gegevens zijn gerangschikt naar plaats en bedrij fstak.  Een
verder verwerking van het materiaal om tot een plaatselijk respec-
tievelijk rayonaal loonpeil te komen, werd tot dusve.r niet gegeven ;
dit laatste wordt thans doorgevoerd.

Aan de bovengenoemde statistiek van het C.B.S. zijn de ge-
, middelde uurinkomens ontleend  van 50 gemeenten. 'Kleinere  ge-

meenten blijven in het algemeen achterwege met uitzondering van
de sterk geindustrialiseerde. Het relatief gering aantal plaatsen
maakt het daardoor onmogelijk gemiddelden van alle provincies te
berekenen, temeer wanneer, zooals b.v. in Groningen voorkomt, de
verhoudingen in een bepaalde stad niet als maatgevend voor de
omstandigheden elders in de provincie zijn te karakteriseeren.

Het C.B.S. maakt een onderscheid tusschen de arbeiders in het
eigenlijke bedrijf en die in algemeenen dienst. De arbeiders in
het eigenlijke bedrijf zijn onderverdeeld naar bedrijfsklassen en
bedrijfsgroepen, in den zin van de bedrijfsindeeling van het C.B.S.
De arbeiders van deze klassen of groepen zijn verder weer ge-
specificeerd, hetzij naar vakbekwaamheid ( geschoolden, geoefen-
den en ongeschoolden) hetzij naar beroep (zoo b.v. de machine-
zetters in het drukkersbedrijf). Elk van deze laatste categorieen is
bij de berekening van de gemiddelden in tabel XIV en volgende
opgenomen als groep.
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Aangaande de periode waarop de loongegevens betrekking
hebben  zij nog vermeld, dat steeds de bedragen  van 1939 genomen

zijn. Zooals gebruikelijk betrof de vanwege het C.B.S. ingestelde
enquete over 1939 de maanden September en October.

Het loonpeil in de anderscheidene gemeenten.

Om te komen tot het loonpeil in de gemeenten. is iedere gemeente

met Amsterdam vergeleken. Daartoe werd de som bepaald van de
loonen van alle groepen, die in een bepaalde gemeente voorkomen
en van de loonen van diezelfde groepen in Amsterdam. De laatste

som  is  op 100 gesteld , de eerste in procenten hiervan uitgedrukt.
Dit percentage is het indexcijfer van het loonpeil in de betreffende

gemeenten. Bij bovenstaande berekening deed zich de moeilijkheid
voor, dat niet alle groepen in Amsterdam zijn vertegenwoordigd.
Daarom zijn de loonen in de gemeenten niet vergeleken met de
Amsterdamsche loonen. zooals deze in de statistiek te vinden zijn,
maar met de berekende theoretische loonen van Amsterdam. Hiertoe
is eerst getracht het loonpeil van de diverse groepen te berekenen.
Hierin komt dus het verschil in de loonen door den aard van de
werkzaamheden tot uitdrukking.

Dit loonpeil kan op eenvoudige wijze berekend worden, doordat
van de geschoolde arbeiders in den burgerlijken. en utiliteitsbouw
over alle 50 gemeenten gegevens beschikbaar zijn. De loonen van
een bepaalde groep b.v. van de geoefenden in de sigarenindustrie,
werden in een cijfer uitgedrukt. door het rekenkundig gemiddelde te
nemen van de groepsmiddelen van iedere gemeente, waar de be-
treffende categorie voorkomt, en van de loonen der geschoolden in

den burgerlijken- en utiliteitsbouw in diezelfde gemeenten.
Het laatste bedrag   is   op 100 gesteld, het eerste in procenten

hiervan uitgedrukt. Dit percentage is dan het indexcijfer van het
loonpeil in de betreffennde groep. Tabel XIV geeft een overzicht
van de resultaten van deze berekening. Alleen die groepen zijn
opgenomen, waarvan in een voldoend aantal gemeenten gegevens
beschikbaar waren. De theoretische loonen in Amsterdam worden
nu verkregen door aan te nemen. dat de loonen vantde verschillende
groepen dezelfde onderlinge verhoudingen kennen als de groeps-
indexcijfers. Deze indexcijfers worden tot absolute grootheden
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Tabel XIV.
Het loonpeil van eenige groepen van arbeiders

(geschoolden in burgelijke en utiliteitsbouw = 100)
VAKGROEPEN

BEDRI]STAK BEDRUSTAK BEROEP
trukkerijen . . . . . . .3 4 I 111 Drukkerijen . . .1 8 mach.-zetter 119

fetaa]nijverheid . . . . . .3 9     I 107 , , . . .2 8 handzetter 106

oekbinderilen . . . . . .1 1  I 105 ,,  . . .2 2 drukker 106

Vater-, Spoorweg-, wegenbouw 6 I   101 Alle bedrilfstakken 31 bankw.-monteur 105

roodbakkerijen...... 17 I 101    . 18 machinist 104

urgerlijke en Utiliteitsbouw   .   50      I      100               ,, 9 electricien 104

igarenfabrieken . . . . .4 I  95    „   13 smid 98

hemische nijverheid  .  .  . . 5 II 94   „ 21 timmerman  98
Ietaalijverheid . . . . .3 7 I I  90      „    7 schilder     95
Ioutzagerilen en schaverilen . 9 II  89    ,, 34 stoker 91

onfectiefabrieken..... 6     II       88               „ 33 chauffeur            89
roodbakkerijen . . . . . .2 5   II   87
hemische nijverheid  .  .  . . 6 III 86
urgerlijke en Utiliteitsbouw   .   45     II       85
oekbinderijen . . . . . .8 H     85
Vater-, Spoorweg; wegenbouw   14     III       85
letaalnijverheid . . . . .2 8  III  80
toutzagerilen en Schaverilen . 6 m 79           +
apierwaren.en Cartonnage-fabr 5        II          76
Ieubelfabrieken . . . . . 9         II          69

herleid, door ze met een constante te vermenigvuldigen. Deze con-
stante. wordt verkregen door de som van de loonen van alle in
Amsterdam voorkomende groepen te deelen door de som van de
indices van deze groepen..

Men mag aannemen dat een tweetal moeilijkheden, waarop bij
de milieu-voordeelen met betrekking tot de intelligentie  en- de
produdtiviteit van de arbeiders werd gewezen, hier te obtgaan zijn.
Het cijfermateriaal doelt alleen op de loonen in de steden; de teden-
stelling stad-platteland komt hier dus nog niet aan de orde. Verder
is de fout, die gemaakt zou kunnen worden, omdat een hoog loon
op een bepaalde plaats een gevolg zou zijn van de relatief groote
productiviteit    ( in verband   met   de van speciaal ouds bestaande
arbeidsmarkt voor de vervaardiging van een speciaal product).
minimaal, omdat steeds een aantal groepen is samen genomen en
bovendien geen weging naar het aantal in werkelijkheid voorko-
mende arbeiders is toegepast. De methode in hoofdstuk IV als de
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Tabel XV.
De loonen in de grootste gemeenten.

aantal inw. aantalGEMEENTE loon-indexin 1000-tallen groepen
Amsterdam . . . . . . 801          52        100
Haarlem . . . . . . . 140         19         95
Zaandam . . . . . . .3 8    17    95
's-Gravenhage . . . . . 505         29         93
Rotterdam . . 619         47         93
Velsen . . . . . . .4 9    17    93
Schiedam .  . . . . . .6 3    17    92
Zaanstreek . . . . . .   6     21     91
Hilversum . . . . . .7 4    13    90
Bussum . . . , . . .2 9    6    90
Delft . . . .  .  .  . .     55         13         88
Vlaardingen . . . . . .3 1    9    87
Utrecht . . . . 165         25         86
I)ordrecht   .  . . .  .  .     63         12         86
Leiden .   .   .   . . .  .  .     78         21         85
Weesp . . . . . . .   7    6    85
Nijmegen... .  .  .  .     95         21         84
Arnhem . . . . . . .9 0    12    84
Groningen . , . . . . 122         28         83
Eindhoven . . . . . .  113    16    83
Hengelo . . . .  .  .  .     41         12         82
Zwolle . . . . . . .4 3    11    81
's-Hertogenbosch . .  .  .     49         21         80
All<maar . . . . . . .   338      79
Tilburg . . . . . . .9 7    26    79
Leeuwarden . . . . . .     55          19          79
Enschede . . .  .     91          19         78
Gouda. .  .     33         17         77
Apeldoorn . . . . . .  73    15    77
M,aastricht . . .  .  .  .     68         25         77
Amersfoort    .     .     .     .     .     .             49                       11                       76
Deventer . . . . . . .     41         17         76
Vlissingen . . . .  .  .     23          4         76
Breda . .5 2    10    75
Bergen op Zoom . . . .  25    5    75
Zutphen . . . . . .2 2    10    75
Almelo . . . . . . .  36    19    73
Ridderkerk . . . . . .1 6    6    73
Helmond . . . . . . .2 9    13    72
Roosendaal . . .  .  ,  .     26          5         72

de Langstraat  . . .  . .       8          12          72
Winterswijk . . .  .  .  .     19          7         68
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meest juiste aangegeven, kon bij de onvolledigheid van gegevens
hier echter geen aanwending vinden.

Gewapend met deze cijfers zijn nu de loonindexcijfers voor een
aantal gemeenten vastgesteld, zooals in tabel GOV is geschied. In de
2e kolom is het aantal groepen vermeld, waarvan de loonen voor

berekening van de gemiddelden werden gebruikt.
Bij de hanteering van het in tabel XV weergegeven materiaal is

het. dienstig  zich te realiseeren,  dat in de cijfers enkele factoren

voorkomen, welke een directe vergelijking niet geheel zuiver doen

zijn en wel:
a. de uiteenloopende leeftijdsopbouw van de arbeiders in de

onderscheidene gemeenten. In plaatsen met een groot geboorte- ,
overschot, alsmede in steden. welke nog steeds arbeiders van buiten

aantrekken, zijn de jeugdige leeftijdsklassen naar verhouding dichter
bezet, dan in plaatsen waar de genoemde invloeden afwezig zijn.

b.  de ongelijke gemiddelde arbeidsduur in de verschillende ge-
meenten. Bij een werktijd korter dan 48 uur wordt het gemiddelde
uurldon verhoogd, evenals bij een werktijd langer dan 48 uur.

c.  doordat de verhouding tusschen de loonen van de verschil-
lende groepen niet in alle gemeenten gelijk zijn.

De berekende verhoudingen zijn dus niet exact voor die gemeen-
ten waar slechts cijfers van een klein aantal groepen beschikbaar
waren. Enkele gemeenten moesten om deze reden uitvallen : bij de
overigen is steeds het aantal categoriein vermeld.

Uit tabel XV valt duidelijk af te lezen, dat Amsterdam de hoog-
ste loonen van ons land noteert. Terwijl in loonregelingen meestal
Amsterdam, 's Gravenhage en Rotterdam op een lijn worden
gesteld, blijkt echter, dat wat de verdiende loonen aangaat, de ge-
meenten Haarlem en Zaandam nog boven de twee groote Zuid-
Hollandsche plaatsen gerangschikt moeten worden. Men ziet
verder, dat het loon in Schiedam ongeveer het Rotterdamsche peil
benadert. Overigens zijn de gemeenten met hooge loonen over-
wegend in Noord-Hdlland gelegen. Opvallend hoog is het verdiende
loon in de Zaanstreek. De in de tabel voor dit gebied weergegeven
cijfers, slaan op gemiddelden van vijf gemeenten. In de groote
provincieplaatsen ( Nijmegen, Arnhem, Groningen en Eindhoven)
blijken de loonen ongeveer gelijk te zijn. Zij liggen overigens niet
onbelangrijk beneden het peil voor steden van overeenkomstige
grootte in het Westen des Lands.

171



Het loonpeil in de onderscheidene gebieden.

Het verband tusschen loonpeil en aantal inwoners is in grafiek I
grafisch voorgesteld, Om een overzicht te geven van het verschil in
loonpeil naar provincies, zijn de gemeenten uit eenzelfde provincie
met elkaar verbonden ; dit kon echter alleen geschieden voor Noord-
Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant. Overijsel en Gelderland.
De gegevens van de overige gewesten waren te schaars om ze voor
dit doel te gel)ruiken.

In afwijking op hetgeen gebruikelijk is, n.1. dat de hoogte van de
loonen worden afgezet op de ordinaat, is in de grafiek de absis
gekozen om de loonschaal aan te geven, terwijl op de ordinaat de
grootte van de plaats is vermeld. Door gebruik van de logarit-
mische schaal was het hierdoor mogelijk, ondanks de groote ver-
Bchillen .van inwonertal, de onderscheidene plaatsen in een grafiek
onder te brengen. De grafiek levert het volgende:

a.   De correlatie tusschen het loonpeil en het aantal inwoners is
-                  zeer klein. De punten zijn wel gericht. en wel in dien zin, dat het

loon in het algemeen toeneemt bij stijging van het inwonertal. De
afwijkingen van een eventueele theoretische curve zijn echter zeer

groot. Het aantal inwoners vormt dan ook zeer slecht criterium
voor een gemeenteklasseindeeling.

B.  Het loonpeil in Noord=Holland ligt 5 A 10% hpoger dan in
Zuid-Holland : het niveau van Zuid-olland  is   10  A   15%   gelegen
boven dat in de rest van het land. Tusschen Gelderland, Overysel
en Noord-Brabant zijn slechts geringe verschillen op te merken.

De gevonden cijfers werden verder gebruikt om een curve op te
stellen, die het verband tusschen het loonniveau en het aantal
inwoners aangeeft, waarna van elke tien opeenvolgende gemeeenten
het gemiddeld aantal inwoners en het gemiddelde loonpeil bepaald is  -
(volgens het zgn. voortschrijdend gemiddelde). Tabel IXVI geeft
hiervan een overzicht.

De  effen  lijn, van grafiek II geeft het verband tusschen  de  twee
grootheden globaal aan. Zij laat zien, dat het loonpeil in de ge-
meenten van 20 tot 35.000 inwoners vrij sterk oploopt n.1. met 7%.
dat   is   5% per 10.000 inwoners.     Van   35 tot 100.000 inwoners .
bedraagt de stijging slechts 4%, dat is dus minder dan 1 % per
10.000 inwoners. Hierna wordt de verhooging weer vrij belangrijk.
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Tabel XVL
Het verband tusschen loonen en aantal inwoners.

Aantal inwoners Trend Loonindex Trend
x 1000 Aantal inwoners A'dam = 100 loonindex                     '

801 100

619 93

505                           93

165 86

140                            95

122 275             83             87

113 204            83            86 ,

97           150            79            85

95            107             84             85

91            97            78            84

90             90             84             82

78             84             85             82

74             79             90             83

73             75             77             83

68             71             77             84

63            67            86            83

63             63             92             83

55             60             79             83

55            58            88            82

52             55             75             83

49             52             76             83

49            50            93            82

49           47           80           83

43            45            81            82

41            43            82            81

41             41             76             82

38            39            95            82

36             37             73             81

33            35            77            80

33             34             79             80

31            32            87            80

29            30            90            78

29 29 72            77

26             27             72             79

25             25             75             76

23            23            76            76

21 20 75              76

19            18            68

16
8
7
6
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Par.  3.     Vergelijking van de concentratie in de arbeidsuitoefening
met de hoogte van de loonen.

Als men de tabellen XI en XII, naast grafiek 1 stelt, valt het
volgende op :

a. Alhoewel in de provincies Noord-Brabant, Gelderland en
Overijsel relatief velen in de industrie werkzaam waren, werden
hier niet de hoogste loonen uitbetaald.

b.   In de beide Hollanden daarentegen, waar de industrie naar
verhouding van minder betekenis is, lag het loonniveau het hoogste.
Bij het opsporen van de oorzaken hiervan wordt n-09 eens herinnerd,
aan hetgeen in hoofdstuk IV werd gevonden, n.1. dat de nivellee-
rende invloed op de hoogte van de arbeidsloonen uit kan gaan van
de zijde van den ondernemer, waar deze de productiefactoren naarde arbeiders toe beweegt en vervolgens van de arbeiders zelf,
wanneer deze die arbeidsmarkten opzoeken, waar de loonsvoor-
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waarden voor hen het gunstigst zijn. De eerste gelijkschikelende
invloed, als zijnde van economischen aard, vormt de uiterste grens
waartusschen de loonen kunnen differeeren. De aldus ontstane
verschillen kunnen' verder verkleind worden   door den invloed   van

het arbeidersinitiatief.
De werking van de eerste gelijkschakelende factor is in den loop

der geschiedenis verschillende malen naar voren gekomen. Men
denke aan de verplaatsing van de lederindustrie van het Westen des
lands naar Brabant. Hetzelfde geldt voor de wolindustrie ; analoog
is ook de geschiedenis omtrent de sigarenindustrie, welke uit Gelder-
land verdween en ook weer in het Zuiden gecentraliseerd werd.
Er kan dus geconstateerd worden, -dat de technische omvorming van

producten aan gebieden met lagere loonen werd overgegeven, dat
evenwel de specifieke handelsfuncties m.a.w. waarvan -der wesent-
liche Kern geistiger Arbeit ist" aan de beide Hollanden bleef behou-
den. Vandaar het groote aantal werkzamen in handel en verkeer,
vandaar wellicht ook relatief hooge belooningen van den arbeid.
Markant is de relatief gunstige positie van Noord- ten opzichte van
Zuid-Holland, welke uit de historisch gegroeide omstandigheden is
te verklaren.

Hier blijkt weer de groote invloed van de z.g.n. milieuvoordeelen

(aanwezigheid van reeds bestaanden handel etc.). Amsterdam  kent
van ouds de stukgoederenhandel, welke behalve veel kapitaal ook
een arbeidsmarkt van geroutineerde arbeiders vraagt, welke de hoog
gequalificeerde producten kunnen behandelen.  ,

Rotterdam (als voornaamste representant van Zuid-Holland)
kent deze voordeelen in veel mindere· mate. Hoewel het in verkeers-
technisch opzicht gunstiger ligt dan Amsterdam, heeft het zich in
zijn handel moeten bepalen tot den doorvoer van massagoederen,

hetwelk minder winstgevend is dan de handel in stukgoederen.
Weliswaar mag niet uit het oog worden verloren, dat er ook

andere factoreir zijn geweest, verband houdende  met den specialen
aard  van de industrie (o.a. diamantslijperijen, drukkersbedrijven),
welke de hooge loonen in onze hoofdstad hebben veroorzaakt. Deze
industrieen vertoonen echter nauwe samenhang met Noord-

-                    Holland als centrum van handel en verkeer.
De als gevolg van de werking van economische factoren te voor-

schijn gekomen plaatselijke loonsverschillen zijn door de beweeg-
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baarheid van den arbeid weliswaar gedeeltelijk ingekort, deels
echter blijven zij bestaan. Door de toename van het forensenverkeer
( arbeidersforensen) zijn geheel andere factoren  dan  de van oudsher
bestaande. als oorzaken van deze differentiatie aan te geven. Worden
de kosten, welke voor het verkeer gemaakt moeten worden  (met name

. dus de kosten voor het vervoer), vermeerderd met een vergoeding
voor den tijdsduur van het vervoer lager dan de som van de bedra-
gen, welke een vergoeding inhouden voor uiteenloopende kosten
van levensonderhoud etc., dan zijn de verkeerskosten doorslag-
gevend. In de ons omringende landen heeft men het middel van
goedkoop transport van arbeiders (o.a. in Belgie) aangegrepen als
een middel om plaatselijke verschillen te vereffenen. '

P a r  4.    Het loon in de industrieele bedrijven vergeleken met  dat
in den landbouw.

Resteert nog het probleem stad-platteland. In een tweetal
artikelen in de Economisch-Statistische Berichten heeft van
Nieuwenhuizen 158) gepoogd dit tot nadere klaarheid te brengen.
Het opschrift van de artikelen dekt zich niet geheel met den inhoud.
In feite draait het betoog uit op de verschillen die er tusschen stad
en platteland bestaan. Bij een vergelijking van de industrie met den
landbouw hadden. om de voorwaarden gelijk te stellen, die indus-
trieele bedrijven tot punt van beschouwing gekozen moeten worden,
die op het land zijn gevestigd.                                   i

De eerste moeilijkheid die zich voordoet is : bepaling van de
arbeidswaarde van de onderscheidene soorten van arbeid. De arbeid
van den vasten landarbeider is hoogstens met die van den ge-

. oefenden arbeider in het industrieele bedrijf gelijk te stellen. Wel-
iswaar is  het werk van eerstgenoemden nog .,vielgliedrig" 159)
terwijl men in de industrie door gebruik van machines de arbeid
zooveel mogelijk heeft willen vereenvoudigen. Tegelijkertijd heeft
men echter de machines vergroot en haar tempo opgevoerd. Het

158) Van Nieuwenhuizen. Het verschil in het loon van arbeiders in industrieele
bedrijven en van arbeiders in den landbouw voor den oorlog; ES.B. 1944.
b14 221 en 231.

159) Sombart. Das Wirtschaftsleben im Zeitalter des HochkapitalismusMunchen und Leipzig 1927, blz 430.
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aantal der verschillende handgrepen is Nerminderd, maar deze
moeten nu veel sneller en nauwkeuriger worden uitgevoerd. ,.Das
qualitatieve Moment am Arbeitsmarkt ist also nicht beseitigt
worden, es hat sich nur geandert, weil statt der alten, nach deir
Intellektseite fundierten eine neue, mehr nach einer Mechanisierung
und Automatisierung gerichtete Geschicklichkeit differentierend

wirkt. die uberwiegend   in der Gewohnung wurzelt."  160)
Er dient voorts vastgesteld te worden of het verschil dat in de

geldloonen bestaat. ook nog bij het tegenover elkaar stellen van de
reeele loonen gehandhaafd blijft.161 ) Als voorna mste bron van vet.

schil treedt wel de huishuur op. Van Nieuwenhuizen neemt aan, op

grond van cijfers van het C.B.S., dat de huren voor landarbeiders

f 2._, voor arbeicfers in de kleine steden f 3.-  en in de  groote
plaatsen  f 4.- beloopen. Het middelste bedrag moet evenwel

eenigszins en het laatste met meer dan een gulden verhoogd wor-
den.162)

Voorts de post voeding. Een bedrag van f 3.- per week,  als
gevolg van de lagere prijzen voor aardappelen etc., welke de land-
arbeider minder dan de stedelijke arbeider zou hebben te betalen is
zeker te hoog. Tegenover lasere prijzen per gewichtseenheid van

die producten die in de onmiddellijke omgeving van den landman
worden verbouwd, staan hoogere bedragen voor kruidenierswaren
etc.

Zoo was het prijsverschil bij de navolgende goederen tusschen

Rotterdam en Hoeksche waard, gemeten in Maart 1939, volgens
een commissie ingesteld door ondernemers in Hoeksche Waard,
als volgt:

160) .Wanneer van Nieuwenhuiken zich tot zijn taak had beperkt, zou deze

moeilijkheid ontgaan zijn.
161) Bron kan niet vermeld worden.
102) Wegner, die Arbeitsorientierung als Standortsfaktor, Jahrbucher f#r

Nationaloekonomie und Statistik, 1930, blz. 171
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PRIJSVERSCHILLEN BIT KRUIDENIERSWAREN.

Artikel Rotterdam Hoekschewaard Verschil
Gort, boekweit f 0.34 f 0.27 f 0.04
Rijst - 0.20 - 0.22 ,, 0.02
Cacao ,. 0.86 ., 1.- ,, 0.14
Koffie ., 0.63 - 0.72 „ 0.09
Suiker .0.43M -0.46% ,, 0.03

lets anders is natuurlijk wanneer bepaalde uitgaven geheel of
gedeeltelijk wegvallen, b.v. voor groenten, omdat de landarbeider
deze. meestal in zijn vrijen tijd, zelf kweekt ; aan prijsverschillen
doet dit niets af.

Met de verschillen,  die er in de samenstelling van de benoodigde
levensmiddelen bestaan, wordt door van Nieuwenhuizen geen reke-
ning gehouden. Nochtans was hei reeds aan Marshall niet ontgaan,
dat voor de instandhouding van den arbeid. die hooge eischen aan
zenuwen stelt, weliswaar betrekkelijk geringe kwantiteiten voedsel
noodig zijn. de kwaliteit ervan echter zooveel te grooter behoort
te zijn. 163)

De uitgaven van verkeer zijn in de groote steden veel grooter
dan in de kleine steden. Tusschen deze laatsten en het platteland
behoeft weinig verschil te bestaan. De kosten voor kleeding zijn in
de steden doorgaans lager, die voor ontspanning als regel veel groo-
-ter dan op 43 dorpen. Het lijkt ons overigens wenschelijk dit laatste
bedrag niet bij de berekening van de reeele loonen te betrekken ;
het fungeert als sluitpost, waarin die bedragen zijn opgenomen, die
niet uit hoofde van noodzakelijk levensonderhoud of besparingen
uitgegeven of gereserveerd worden. Wanneer voor ontspanning bij
alle gemeenteklassen eenzelfde, minimaal gehouden bedrag voor
ontspanning  vordt ingecalculeerd, ontstaan volgens onze bereke-
ningen een verschil in de kosten van levensonderhoud tusschen
groote en kleine steden van f 5.- per week, en tusschen kleine
steden  en het platteland  f 3.-.  De in feite voorkomende diffe-
renties  (soms meer dan  100% van het bedrag van f 8.-) duiden

168) Marshall, Principles of economics, London 1891. blz. 254.
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er op, dat in normale tijden de groote-stad-arbeider een hooger

levenspeil (in materieel opzicht) bereikt dan zijn collega elders.

Terwijl in de voorgaande regelen een gelijk beroep bij ongelijke
gemeenten werd verondersteld, komt thans de kwestie ongelijke

beroepen (industriearbeider-landarbeider) in eenzelfde gemeente
aan de orde.

Bij een eerste beschouwing zijn vaste landarbeiders met ge-
oefenden  in de industrie gelijk te stellen. Desondanks ontving   de

eerste categorie voor den oorlog meestal niet veel meer dan fO.25
per uur, terwijl de loonen van de andere groep minstens 40%  daar-
boven lagen. Wij betwijfelen of psychotechnische tests ons iets

verder bij de oplossing van dit probleem brengen. De oorzaak is im-
mers hoegstwaarschijnlijk van economischen aard. De rentabiliteit
van den landbouw is steeds laag geweest, omdat de groote graan-

produceerende gebieden onder zeer veel gunstigere omstandigheden
werken. Dit heeft aanleiding gegeven tht mechaniseering van het

bedrijf. Volgens de leer van de klassieken zou dit een gtinstig ver-
schijnsel zijn geweest ; immers de arbeid komt dan in een  voor-
deelige hoeveelheidsverhouding tot het kapitaal te staan. Voor de

jonge graanproducenten geldt dit nog. niet echter in een maat-

schappij die onderbezet is. Meerdere kapitaalsaanwending roept
daar verdere deflationistische tendeneen op.

De groote bevolkingsdruk eenerzijds, speciaal onder de grond-
eigenaars en de boeren, in het algemeen dus de werkgevers in den
landbouw, en anderzijds de geringe mogelijkheden tot uitbreiding

van den cultuurgrond, hebben verder geleid tot hooge pacht- en
nog veel hoogere grondprijzen, terwijl daarentegen ten aanzien van
de productieprijzen een streven tot verlaging optrad. De kapitaal-

rente moest zich daardoor in den landbouw op een laag niveau

bewegen. Dat de boeren daarmede genoegen namen is mogelijk
hieraan te danken  dat  zij. meenden.  dat dit financieele offer  niet  op-

woog tegen de zelfstandigheid, die zij anders hadden prijs te geven.

En de grondbezitters niet-boeren waren wellicht de overtuiging toe-

gedaan, dat het grondbezit over een lange periode gezien een zeker-

heid verschaft, die men niet alleen in geld waardeert.

Toegegeven dus dat de werkgever genegen is om zijn geld in een
Slecht rendeerende zaak te steken, waar dus ook geen hooge loonen

te venwachten zijn. blijft de vraag : waarom loopt de arbeider
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niet weg. Er loopen er weg. velen zelfs. Maar er blijven nog vol-
doende arbeiders 'over, dikwijls de minder vooruitstrevenden,  om
een teveel aan werkkrachten te handhaven. De stroom naar de
industrie, in vele gevallen beteekent dit naar de stad, kan de stroom
des levens niet bijhouden. De bijzondere rust, die over de platte-
landsgemeente ligt, manifesteert zich ook hier.

Die rust raakt ook het tempo van den arbeid. Het werk op het
land beslaat een grooter deel van den dag, maar wordt langzamer

uitgevoerd dan in het industrieele bedrijf. Bij de practische politiek
wordt maar aangenomen dat deze twee invloeden elkaar compen-
seeren.

Men dient zich echter wel te vergewissen of dit verschil in tempo
zich niet pok op de industrie ten plattelande overplant. De hier ge-
vestigde arbeider heeft nu eenmaal minder ontwikkelingsmogelijk-
heden dan de stad normaal biedt; hij heeft wellicht minder accura-
tesse en mindere vaardigheid dan zijn stedelijken vakgenoot. De
invloed van het milieu, met name de inwerking van het agrar&che.
blijkt moeilijk te ontgaan.

'Het zal zijn opgeyallen dat in tabel XV de loonsvergelijking niet
doorgetrokken is naar het platteland. Dit is vooreerst geschied van-
wege de onvergelijkbaarheid van de loonen door de ongelijke
kwaliteit van den arbeid. Bovendien zijn de gegevens van de toch
al dun gezaaide industrie ten plattelande te sporadisch om vol-           -
doende betrouwbare gemiddelden te verkrijgen.

Het landarbeidersloon is daarentegen wel te berekenen. Aan de
hand van de colle<tieve arbeidsovereenkomsten en arbitrale uit-
spraken   van   pl.m. 30 districten   over het contractjaar 1939-1940
werd  door het Landbouw Economisch Instituut 164) een gemiddeld
loon van 26,5 cent per uur en een gemiddeld weekinkomen (bij
53% uur) van f 14.40 becijferd. Opgemerkt zij nog dat in de land-
bouw de contractloonen en de werkelijk verdiende loonen practisch
gelijk te stellen zijn ; voor de industrie geldt zulks niet.

Om nochtans eenigermate op de hoogte te zijn omtrent de ver-
diensten in de industrie op het platteland kan men uitgaan van de
loonen in de zuivelindustrie. De tot deze bedrijfstak behoorende
bedrijven zijn regelmatig over het land verspreid. Het aantal ar-

164) Zie van Nieuwenhuizen. t.a.p. blz. 221.
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beiders per bedrijf is evenwel gering terwijl de loonsvoorwaarden
relatief gunstig zijn te noemen. 165) De „geregelde" loonen be-
droegen  in  1942  voor het platteland van Noord- en Zuid-Holland
voor geschoolden, geoefenden en ongeschoolde arbeiders respec-
tievelijk  f 27.-,  f 24.-  en  f 22.- :  voor de overige provincien
waren de bedragen f 24.-, f 21.- en f 20.-. Wanneer men be-
denkt dat de loonen in 1942 t.o.v. 1939 met ongeveer 20% waren
gestegen, en verder dat het verdiende loon pl.m. 5% boven het

'         geregelde of contractloon ligt, komt men tot de volgende cijfers :
voor het Westen des lands f 23.50, f 21.-  en f 19.50, voor het
overig deel van Nederland f 21.-, f 18.50 en f 17.50. De totale ge-
middelden   zijn   dan   f 22.25,   f  19.75   en   f  18.50.   Het   loon   voor   de
geoefende arbeiders  (f 19.75)   ligt 40% hooger  dan het ·bedrag
hetwelk voor de landarbeiders gevonden Iwerd.

De loonsverschillen naar plaatsgrootte ontbreken uiteraard in de
dorpen ; de differenties naar gebieden ki>men echter ook in den
landbouw voor. Bij weging naar het aantal arbeiders ontstaat een
verschil tusschen West- en overig deel van 12% ; dit wijkt niet veel
af van het bedrag dat voor de industrie werd gevonden.

P a r. 5. Milieuvoordeelen.

De moeilijkheden. die aangaande de waardeering van de milieu-
voordeelen bij den theoretischen opzet van dit geschrift werden ver-
wacht, bleken in feite inderdaad aanwezig. Het geringe aantal
schattingen waarover wij beschikken, en het uiteenloopen van de
daarin vervatte oordeelen was voor ons een aanleiding om te
trachten, ook langs een anderen weg de orde van grootte dezer
milieuvoordeelen te benaderen.

Daartoe zijn diverse veronderstellingen noodzakelijk. Het C.B.S.
geeft van een groot aantal bedrijfstakken cijfers over het totaal
verbruik van grondstoffen, het aantal arbeiders, de productie etc.,
van alle door haar geenqueteerde bedrijven. Aangenomen wordt,
dat de uit dit materiafil te berekenen gemiddelde onderneming, over-
eenkomt met het gemiddeld goed geleide bedrijf. Dit bedrijf kan
geacht worden van oudsher op het economisch geographisch juiste

105) Zie Haakman, Regelingen van loonen en andere arbeidsvoorwaarden
in de zuivelindustrie en het melkinrichtingbedrijf, Haarlem 1943, blz. 7.
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punt gevestigd te zijn geweest. Door de scholing van de arbeiders.

de instelling van neven- of hulpbedrijven op de speciale behoeften
van het gemiddeld goed geleide bedrijf, de toevloeiing van handels-

ondernemingen etc. zijn na verloop van tijd ook de milieuvoordeelen

van invloed geworden. Aangezien de onderneming geen buitensporige
winsten maakt, m.a.w. een normale belooning voor het kapitaal en
de ondernemersprestatie verkrijgt, vloeien de geneugten, die uit het
verschillend voorkomen der economische weerstanden en der milieu-
voordeelen ontstaan. toe aan de plaatselijk het meest gebonden

productiefactoren, n.1. aan den arbeid en aan den grond. Een ver-
dere vraag is nu: waar is die onderneming gevestigd ? De Bedrijfs-
telling 1930 kan ons, speciaal waar zij een beschrijving van de
ligging der voornaamste bedrijfs4akken geeft 166), nader helpen;  de

grondprijs  is  dan  vast te stellen 167),  en bij benadering eveneens  de

arbeidskosten.
Met betrekking tot de transportkosten valt er mede te rekenen,

dat de transporten van een groot aantal grondstoffen voor industrie
niet door de wilde binnenvaart of eigen scheepsvervoer worden be-

werkstelligd; verder dat slechts de kolen er voor in aanmerking
komen wanneer de afgenomen hoeveelheden van een dergelijke
omvang zijn, dat zij een geheel schip vullen. In het volgende hoofd-
stuk worden daarover nog nadere gegevens verstrekt. Een opgave
van de hoogte der milieuvoordeelen wordt eveneens tot daar toe
verschoven, omdat zij van de grootte der transportkosten afhangen.

die uiteraard eerst vast staan, wanneer het vervoermiddel, dat het
transport doorvoert, bekend is.

De berekening van de verschillen in milieuvoordeelen door verge-
lijking der economische, sociale (arbeids) en geographische weer-
standen heeft het meeste succes bij die bedrijfstakken, die betrek-
kelijk gelijkmatig over de vlakte zijn verdeeld, zonder nochtans tot
de z.g. verzorgende industrieen te behooren ; in dit laatste geval
bestaan er n.1. meerdere markten voor het eindproduct. Een enket .

voorbeeld moge dit verduidelijken. Bij de katoennijverheid ontstaan,
wanneer de productie resp. 20 en 50 km. van de minimaalplaats
, I

106) Bedrilfstelling 1930. Deel II. 's-Gravenhage 1936-'37. blz. 135.
167) Als jaarlijksch terugkeerende   last   is   6,5 %   van den grondprijs   aan-

gehouden.
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wordt gelegd, voor het gemiddelde bedrijf extra transportkosten
vAn   f 5500.-   en   ft 11500._. Nemen   wij een terreinquotient  van
100 aan (voor beide productieplaatsen) en een prijs van resp. f 5.-
en f4.- per mp. Het bedrag dat jaarlijks aan arbeidsloonen wordt
uitbetaald bedraagt in de laatstbedoelde plaats f 300.000.- ;  ge-
steld wordt dat de loonen Hier 10% lager zijn dan in de andere
gemeente. In de verst verwijderde plaats ontstaan besparingen van
f 30.000._ Cop arbeidsloonen)     en    f  1500.- (op grondrebte),
echter een meerdere uitgave van  f 6000.- voor transportkosten.
Wanneer zoowel in de eerste als de tweede plaats de verwerking
van katoen ter hand is genomen, terwijl er geen aanleiding bestaat
om in de verdeeling van productiecapaciteit wijziging te brengen,
kan dit slechts' doordat de milieuvoordeelen in het eerste geval
f 25.500.- d.i. pl.m. f 70.- per arbeider per jaar. bedragen.

Voor de becijfering van de absolute hoogte der milieuvoordeelen
zou men de voordeelen voor de kleine steden met plattelandskarakter
op 0 kunnen stellen. Dit zijn immers de plaatsen, die in het alge-
meen nog juist voor industrievestiging in aanmerking komen ; toe-
gegeven zij, dat deze methode wel eenige moeilijkheden met zich
brengt bij de grootere bedrijven.

P a r.  6. Het gebruik van industrieele bouwtterreinen.

De geographische weerstanden zijn absoluut plaatsbepalend voor
die bedrijven. waar de ar6eid om technische redenen ter plaatse
waar een bepaalde grond- of hulpstof zich bevindt, moet geschieden.
Steenkolen moeten gedolven worden in de steenkolenlaag. Is het
goed eenmaal ,,lagerl6slich" geworden, dan kan verdere bewerking
elders geschieden; dit zou b.v. reeds met het wasschen kunnen ge-
beuren. Om economische redenen vindt dit evenwel tevens in de
directe nabijheid der mijnen plaats.

Houtkappen zal men daar moeten doen, waar de boomen zich
bevinden ; daarna houdt echter de directe invloed van den geogra-
phische factor, bij de bepaling waar het verwerkende bedrijf zich
moet bevinden, op.

Het is wel duidelijk dat de hier bedoelde productiefactor een
zeer specifiek karakter draagt. De verschillen die in de belooning
van dezen factor ontstaan, varieeren sterk met de plaatselijk bil-

184



zondere omstandigheden. Binnen het kader eener algemeene be-
i schouwing als hier, blijft een verdere behandeling daarom buiten

beschouwing.
Daarentegen zijn de consequenties, die uit de onbeweegbaarheid

van den bodem als plaats waar een bedrijf wordt opgetrokken, van
het grootste belang en wel omdat iedere willekeurige onderneming
hiermede te maken krijgt.

Om de belangrijkheid van den grond voor de bedrijvigheid op
concrete wijze aan te geven is het gewenscht om tot de berekening
van terreinquotiEnten te komen. Bij deze methode, naar ons weten
het  eerst  door  Ir. de Groot toegepast 168) wordt het aantal  m2  ter-
reinoppervlak per arbeider berekend.

Hartemink heeft later geprobeerd. de terreinquotienten voor de
- diverse takken industrie, welke zich in een groot gedeelte van de

provincie Gelderland bevinden, te achterhalen. 169)  Hij vond de
volgende cijfers :

Tabel XVII. TERREINQUOTIENTEN .
VAN EENIGE BEDRIJFSGROEPEN.

-0-0 iiI" A„ 6
BEDRIJFSGROEP  1 iti  :1.i  · ·   f   2, 

' 5   '0        Rs      E  g.      M  g.     a  g.
8.  2 2

I. Aardewerk, glas, kalk. etc. 50 4016 4.22 1050 2400 350
III. Boek- en steendrukkeriJen. 7 621 1.73 30   40   20
V. Chemische nijverheid. 4 403 2.-    50   30   130

VI. Hout, kurk- en stroobewerking  26  1237 29.- 230  1000    10
VII. Kleeding en reiniging 14 760 2.20 30 170 5
IX. Leder, wasdoek caoutchouc, 21  2647  12.-   45   180    5                   'XI-XIII. Metaalnljverheld 43 5383 6530 120 10  1000XIV. Papier. 7 814 6.- 70 130 20

XV.'Textielnijverheid 26 4960 36.-    70  410   20
XVII. Voedings- en genotmiddelen 23 2142 18.50  90 320  7

168) H. de Groot, Rapport voor het streekplan voor IJselmonde (niet ge-
publiceerd).

109) Hartemink Enkele vergeliJkende cijfers over de grootte van fabrieks-
terreinen, Tijdschrift vor Economische Geographie, 1943, biz. 156.
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Waarschijnlijk kunnen deze cijfers niet als representatief voor

geheel Nederland worden aangemerkt. Het is derhalve noodzakelijk
enkele oorzaken, die op de grootte van den terreinquotiEnt van

invloed zijn, aan te geven, teneinde de vermoedelijke quotienten ook

voor die deelen des lands te benaderen die niet in het onderzoek

betrokken werdeh.
Bij het onderscheid tusschen stad- en platteland werden de

volgende verschillen aangetroffen.

Tabel XVIII.

TERREINQUOTIENTEN VOOR STAD EN PLATTELAND.

Bedrijfsgroep Stad Platteland
I 180 430

III         30

V                40                70
VI 420 130

VII                25                50
IX       40       50

XI-VIII             80           140
XIV                70
XV                65                85

XVII 115        65

Totaal gemiddelden 80 110

Gemiddeld zijn de terreinquotiEnten in de stad meer dan een
kwart lager dan op het platteland. Er mag daarom verwacht worden.

dat voor het dichtbevolkte Westen, en met name voor de groote
steden, mirlstens nog een soortgelijke reductie toegepast mag

worden.
Anderzijds mag evenwel niet vergeten worden, dat terreinen met

een waterfront in het algemeen een naar verhouding groote

oppervlakte bezitten en wel omdat zij over een laad- en losplaats
voor schepen beschikken en verder omdat zij opslagplaatsen hebben

voor hun massale grondstoffen. Hartemink kwam  tot de volgende

verschillen.
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Tabel XIX.
TERREINQUOTIENTEN BIT WATERFRONT.

Totaal ge- Terrein met
Bedrijfsgroep middelde. waterfront.

I        400 *) 400

VI 230 730

IX        45            70
XI-XIII 120 150

XV                70                     100
XVII                            90                                    110

*) Zonder steenfabrieken.

Aan de weergegeven cijfers kleven verschillende bezwaren. Zij
gelden voor een beperkt gebied en zij slaan op bedrijven, waarvoor
de cijfers dikwijls ver van het gemiddelde voor de bedrijfsgroep,
waaronder die onderneming ressorteert, afwijkent Niettemin geven
zij wel een idee over de grootte van de terreinen die voor industrieel
gebruik noodzakelijk zijn. Aan de genoemde bezwaren is overigens
gedeeltelijk tegemoet gekomen, door binnen de bedrijfsgroepen nog
weer onderverdeelingen toe te passen.

P a r.  7.    Prijzen van industrieele bouwterreinen.

De grootte van de terreinen, die voor industrieel gebruik benoo-
digd zijn, hangt deels af van de technische bijzonderheden van de
diverse bedrijfstakken. Bedrijven die massale grondstoffen verwer-
ken, volumineuze eindproducten afleveren of zware installaties
hebben, zooals bijv. bij steenfabrieken het geval is, kunnen niet met
een fabrieksterrein volstaan dat, per arbeider gerekend, even groot
is als het bodemoppervlak voor een confectiefabriek, waar etagebouw
mogelijk is. De praktijk laat evenwel zien dat er binnen de grenzen
van dit technisch mogelijke soms groote dan weer kleinere variaties
in het gebruik van bouwterreinen voorkomen, een en ander mede
als gevolg v,an de plaatselijke ongelijke prijzen per m2. Dit bleek
o.a. reeds in de vorige paragraaf bij de onderscheiding stad en plat-
teland.

Op theoretische gronden werd vastgesteld, dat de differenties in

187



'

de prijzen zeer aanzielijk moeten zijn. Bij de toetsing hiervan in
de praktijk stuit men op gebrekkigheid en onvolledigheid van.mate-
riaal. Alleen het Economisch Technologisch Instituut voor Nooql-
Brabant geeft in zijn rapporten over industrieterreinen regelmatig
den gemiddelden grondprijs op. De overige E.T.I.-en vermelden

zelden de grenzen waartusschen de prijzen zich bewegen en meestal

heelemaal niets. Het is trouwens moeilijk algemeene prijzen te geven.

Zelfs wanneer we ons beperken tot de van gemeentewege uitgegeven
industrieterreinen (opgenomen in de uitbreidingsplannen)  valt waar
te nemen. dat bij den verkoop dikwijls een koopmansstandpunt wordt

ingenomen ;  over den prijs wordt gehandeld  en het hangt  niet
zelden van machtsverhoudingen af wat het uiteindelijk resultaat is.

Daarentegen zijn omtrent de prijzen voor woningbouwterreinen
door de Inspectie voor Volkshuisvestingen en Woningbouw vele
gegevens verzameld en ons welwillend ter beschikking gesteld. Bij
het gebruik van dit materiaal dienden wij ons te realiseeren, welke
de verhouding is tusschen de prijzen van gronden voor woningbouw

en voor industrieel gebruik.
In het algemeen worden beide, althans wanneer het om nieuwe

grondstukken gaat, aan den rand der bebouwde kommen aangetrof-
fen ; de prijzen loopen daarom weinig uiteen. Bij vergelijking van
de prijzen voor industrieele bouwterreinen en de woningbouwgron-
den in Noord-Brabant bleek dan ook, dpit zij ongeveer gelijk waren;
in het Westen des lands was men de meening toegedaan. dat de

prijzen voor industrieterreinen iets boven de grondprijzen voor
woningbouw lagen, wellicht mede als gevolg van de speciale voor-
deelen welke de Iigging aan, den waterweg met zich brengt, en
waarvoor van overheidswege ook bijzondere kosten gemaakt moeten

worden. In sommige gevallen, speciaal bij gemeenten die industrie-

vestiging met alle middelen willen stimuleeren, werden buitengewone
lage prijzen aangetroffen. Globaal gezien zijn de prijzen echter    i
gelijk te stellen. In de onderstaande tabellen heeft men dan een
aanwijzing omtrent de hoogte der bedragen.

De tabellen zijn opgesteld aan de hand van grondprijzen voor
den   bouw van arbeidswoni'ngen   in de jaren 1933-1936.   Er   zijn
drie groepen onderscheiden. De eerste omvat de 30 grootste gemeen-
ten ; als criterium van indeeling is gesteld : tenminste 30.000
inwoners   en een dichtheid   van   meer   dan 15 inwoners   per   H.A.
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Groep II behelst de tusschengemeenten. met 5-30.000 inwoners en
een dichtheid van 2-15 inwoners per h.a. Groep III bevat de
plattelandsgemeenten. Aan het onderzoek werkten mede 30 gemeen-
ten in groep    I ( omvattende 42.7%     van de bevolking),     128
gemeenten in groep II (met 20.0% van de bevolking) en 903
gemeenten  in de laatste groep   ( met 37.3%  van de bevolking).

Voor de -grootste gemeenten werden de volgende bedragen
verkregen.

Tabel XX.

PRIEZEN VOOR INDUSTRIEELE BOUWGRONDEN.

prijs in prijs in prijs in
Gemeenten gyldens Gemeenten guldens Gemeenten guldens

per m2 per m2 per mg

Rotterdam 27.- Dordrecht 8.25 Breda 5.60
Amsterdam 26.- Leiden 8.- Eindhoven 5.35
Schiedam 19.- 's-Bosch 7.55 Amersfoort 5.18
's-Gravenhage 16.50 Zwolle 7.50 Tilburg 5.-
Vlaardingen 15.- Alkmaar 7.50 Arnhem 4.65
Utrecht . 12.50 Gouda 6.50 Maastricht 4.50
Groningen 12.- Deventer 6.25 Nijmegen 4.45

Delft 9.50 Leeuwarden 5.75 Almelo 4.-
Haarlem 9.05 Enschede 5.73 Hengelo 4.-
Zaandam 9.- Hilversum 5.60 Heerlen 2.57

gemiddelde 9.-

De hoogste prijzen zijn weer voor de plaatsen in het Westen
te noteeren. De grootste gemeenten in het 1Zuiden en Oosten vallen
allen onder het laatste tiental plaatsen.

Van de werking van industrieele vestigingsmogelijkheden, ook op
de bouwgrondprijzen. legt tabel XX getuigenis af. Terwijl in
Amsterdam en de Zaanstreek de hoogste loonen in den lande
worden betaald, blijken, als gevolg van de economisch geographisch
gunstige ligging, Rotterdam  en het gebied langs den Waterweg  de
hoogste grondprijzen te kennen.

De tabel XXI bevat de gemiddelden voor de elf provincies.
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Tabel XXI.

PRI]ZEN VIOOR DE INDUSTRIEELE BOUWGRONDEN.

Groep II Groep III
Provincie. aantal prijs in aantal prijs in

gemeenten guldens gemeenten guldens
per m2 per me

Groningen             7            1.45             44            0.95
Friesland                   5                3.35                  27                1.35
Drenthe                   3               2.85                 21               0.65

Overijsel                5             3.05              36             1.50
Gelderland                      12                        2.25                           75                         1.05

Utrecht                    8               3.45                 43              2.20

Noord-Holland 26 4.60  71  1.90
Zuid-Holland        31              4.75               III              2.10
Zeeland                 4              5.80               84              1.60
Noord-Brabant              10 2.60 103 0.95

Limburg      8     2.10 .    86     1.10

De in het 009 loopende verschillen van tabel XX zijn in boven-
staande tabel verdwenen. De hoogste noteeringen blijven echter
in het Westen voorkomen. Opvallend hoog zijn de grondprijzen in
Zeeland. Misschient  is het gering aantal gemeenten (bij groep  II)
hieraan mede debet ; ook in groep IIi zijn de prijzen echter aan den

hoogen kant.
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f HOOFDSTUK X.

De verhouding tusschen de grootte
der economische-, sociale- en

. geographische weerstanden.

P a r.  1 De plaats der minimaalpunten.

Bij de toepassing van het isodapanensysteem, zooals ontwikkeld
in deel I, op een concreet geval, moeten allereerst binnen het gebied
dat een aansluiting met den waterweg verkrijgt, enkele punten ge-
nomen worden, die voor industrievestiging in aanmerking komen.
In feite zullen dit slechts enkele plaatsen zijn, met name die, waar
reeds eenige accomodatie en arbeidskernen aanwezig zijn. Boven-
dien- is  uit het oogpunt van volkshuisvesting z.g. lintbebouwing
ongewenscht.

Voor de diverse goederen die naar en van de aldus bepaalde
plaatsen vervoerd moeten worden, dienen isodapanen te worden
opgesteld. Daarbij zal onderscheid gemaakt moeten worden of het
gaat om : 1°. internationale, 2°. nationale, 3°. regionale of plaat-
selijke industriean. Deze indeeling ziet enkel nog maar naar het
afzetgebied van de eindproducten. Aangezien de grondstoffen uit
het binnen- maar ook uit het buitenland kunnen worden aange-
voerd, is bij elke genoemde groep nog tweer een verdeeling in tweeen
te maken. Bij de internationale industrie, met gebruik van buiten-
Jandsche grondstoffen, hebben de isodapanen, die voor de grond-
stoffen en die welke voor de eindproducten te teekenen zijn, beide
de groote havenplaats als centrum en minimum. Worden de grond-
stoffen uit het binnenland verkregen, terwijl het eindproduct weer
iMordt uitgevoerd. dan moeten voor de grondstoffen de isodapanen 
slechts voor een bepaald deel van het land opgesteld worden en
wel voor het gebied, waar die grondstof gewonnen wordt (men
denke aan de landbouwindustrieeen als aardappelmeel-, stroocarton-
industrie   etc.).   met het centrum   van dat gebied als middelpunt.
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Bij de nationale industrieen kan men, voor wat grondstoffen
aangaat, analoog te werk gaan. Voor de producten dient echter
een onderscheid gemaakt te worden in productiemiddelen en con-
sumptiegoederen. In het eerste geval zal men den gemiddelden af-
stand tot den afnemer moeten schatten aan de hand van de feite-
lijke spreiding der z.g. functioneele bedrijven ; men vindt dan een
afstand die voor elke bedrijfstak verschillend is. Voor het tweede
geval kan men er van uitgaan, dat de helft der bevolking in het
Westen geconcentreerd is; voor het vervoer naar de overige deelen
van het Rijk is wel een gemiddelde afstand te bepalen. Het is wel
nuttig om bij diverse producten rekening te houden met het ver-
schil in koopkracht ent verbruiksgewoonten in de onderscheidene
gebieden van ons land.

De isodapaften voor de regionale of plaatselijke industrieen zijn,
wat de eindproducten aangaat. weer voor de verbruiksplaatsen te
trekken ; zij zullen in dit geval overigens zeer eenvoudig van vorm
zijn. Voor de grondstoffen geldt hetzelfde als boven werd vast-
gesteld.

Omtrent de beteekenis van het buitenland resp. binnenland voor
den afzet van industrieproducten, kunnem onderstaande cijfers eenig
licht verschaffen. 171)

Tabel XXII.
GROEPEN VAN INDUSTRIERN.

GERANGSCHIKT NAAR AFZET DER PRODUCTEN.
Bedrijfsmiddelen. Consumptiegoederen

GROEPEN industrie industrie

Vestigin- personen Vestigin- personen
gen gen

1. Internationale industrieen . - - 103 35.685

2. Industrieen met belangrijk        I
aandeel in export . . . . . 2.015 127.046 3.191 142.833

3. Industrieen met in hoofd-
zaak binnenl. afzet.... 8.599 128.984 24.493 248.162

4. Plaatselijke verzorgingsin-
dustrieen........... 55.905 192.153 62.233 185.352

171) Ontleend aan Bedrijfstelling 1930, deel III. Inleiding. blz. 54.
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Het C.B.S. kent blijkbaar naast de internationate industrieen nog
een groep van industrieen met belangrijk aandeel in export. Voor
ons doel kunnen deze gewoon als internationale industrieen worden

'aangehouden, mits rekening wordt gehouden met den gemiddelden
afstand   van het verbruikscentrum    ( de minimaalplaats ondergaat
daardoor geen wijziging).

Verder heeft het C.B.S. onder groep 3 enkele bedrijfstakken
ondergebracht, die als regionale industrieen te kenschetsen zijn en
die daarom onder de groep regionale of plaatselijke industrieen van
onze indeeling zijn te plaatsen.

Veel gecompliceerder zijn de verhoudingen bij de grondstoffen.
Er zij hier ve#wezen naar de Statistieken van den In-, Uit- en
Doorvoer.

P a r.  2. Concrete transportkostenverhoudingen.

Nadat de minimaalpunten zijn bepaald moet de hoogte van de
transportkosten worden vastgelegd, zooals deze in de isovecturen
tot uitdrukking komen. De kosten zijn afhankelijk van den
aard van het vervoerde goed, van den aard van het vervoermiddel.
van de hoeveelheden en van den afstand waarover vervoerd moet
worden.

In onderstaande tabellen zijn voor een aantal bedrijfsgroepen
de noodige cijfers weergegeven. Zij hebben steeds betrekking op het
gemiddelde bedrijf, dat uit de gegevens van het C.B.S. werd be-
rekend. Om een voorloopige vergelijkingsbasis te hebben, is ook
de gemiddelde uitbetaalde loonsom per bedrijf vermeld. In diverse
gevallen moest met een bedrijfsklasse, ala representiint van een ge-
heele bedrijfsgroep worden volstaan. Het behoeft geen betoog dat                   · '
dit, bij de somtijds heterogene samenstelling van de bedrijfsgroepen,
zijn bezwaren heeft ; door afwezigheid van gegevens kon deze fout
niet worden opgeheven. Aard der goederen en vervoerde hoeveel-
heden werden aan publicaties van het C.B.S. ontleend.

Het is noodzakelijk zich duidelijk voor oogen te stelleil, welk
vervoermiddel al of niet voor de uitvoering van de uiteenloopende
transporten geschikt is. Omtrent het totale vervoer in Nederland
(inclusief in- en uitvoer) is de volgende staat op te stellen.
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Tabel XXIII.

TOTAAL GOEDERENVERVOER   IN   1938.

per schip per spoor p. vrachtauto

8               .N               8
GOEDERENSOORT

M 9 Igm »2
a

2           2           3
Totaal...... 48700 100 14734 100 63000 100

Granen . . . . . 1300 2.7 85 0.6 2100 3.3
Oliehoudende zaden . 500 1.0 -I .- - -

Aardappelen . . . 475 1.0 72 0.5 1900 3.0
Suikerbieten . . . . 725 1.5 92 0.6 - -'
Veevoeder ....500 1.0 109 0.7 1700 2.7
Kolen . . 11300 23.2 · 8221 55.9 4800 7.6
Kalk, tras, cement . . 950 2.0 124 0.8 - -

Meststoffen     .      .      .       .      2415 5.0 240 1.6 1800 2.9

Steen . : . . . . 3015 6.2 111 0.8 2900 4.6
IJzer 'e.d. 1150 2.4 175 1.2 2000 3.2
Aarde, zand, grint . . 11070 22.7 - - 3100 5.0
Ertsen . . . . . . 100 0.2 - - - -

Hout . . . 475 1.0 250 1.7 3000 5.2
Meel en bloem . .  .   250 0.5 - - 4000 6.3
Stuk- en beurtgoederen    6000 12.3 - - - -

Petroleum, benzine . -' '- 177 1.2 -I      -

Groenten en vruchten - - 59 0.4 5200 8.3
Zuivelproducten . . --- - - 4500 7.1
Vaten . . . . . . - - - - 2000 3.2

Het vervoer van kolen. aarde, zand en grint neemt bijna de
helft van het geheele vervoer te water in beslag. Bij het spoor-
wegvervoer beloopt het kolentransport alleen reeds meer dan  50%.
Opmerkelijk is. dat de grootste posten bij autovervoer gevormd
worden door groenten- en zuivelproducten, terwijl we deze goe-
deren. wegens de onbelangrijkheid van haar transportkosten, bij de
overige transportmiddelen niet genoemd vinden. Men ziet dat voor
de industrie toch belangrijke grondstoffen als wol. katoen, tabak,
cacao, leder etc, eveneens niet apart vermeld zijn.
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Wat de afstanden betreft, werd voor de internationale industrieen
aangenomen, dat met een vestiging in de minimaalplaats een ge-
middelde afstand tot de consumenten Cover land) van 40 km. samen
gaat; voor industrieen met belangrijken uitvoer werd 60 en voor
bedrijven met meer binnenlandsche orienteering 90 km. aange-
houden. Voor bedrijfstakken, die de grondstoffen uit het land zelf
betrekken, werden uiteraard andere bedragen gesteld. In het alge-
meen werd aangenomen. dat het aantal af te leggen kilometers. bij
verlegging van de productie uit de minimaalplaats (waarvoor Rot-
terdam of Amsteidam genomen werden) minder steeg bij de eind-
producten, dan bij de grondstoffen; in het eerste geval wordt im-
mers de additione* afstand opgeteld bij een gemiddelde, waar-
onder het vervoer naar een aantal plaatsen. die bij verplaatsing van
het bedrijf zelfs minder behoeven te betalen. Verplaatsing van de
grondstoffen gaat echter steeds met verhooging der transportkosten
samen.

De cijfers der onderstaande tabellen zijn de transportkosten die in
het binnenland gemaakt moeten worden. Bij vestiging in de mini-
maalplaats (eerste regel met cijfers) behoeft voor het vervoer der
grondstoffen niets uitgegeven te worden;  met het transport  der
eindproductes zijn daarentegen. bij de ruimtelijke uitgebreidheid van
het afzetgebied, wel kosten gemoeid. Verplaatsing van het bedrijf
van de minimaalplaats af brengt kosten voor het vervoer der grond-
stoffen met zich. Bovendien ondergaat als regel het voor eind-productenvervoer te betalen bedrag een verhooging.

Van bedrijfsktasse I zijn alleen gegevens over kalkzandsteen-
fabrieken beschikbaar ; zij volgen hieronder.
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Tabel XXIVa.
KALKZANDSTEENFABRIEKEN.

Transportkosten in duizenden guldens.
Afstanden bij verplaatsing van het gemiddelde bedrijf

in km. Spoorwegen Autovervoer Waterwegen

..li111114 %    8 m8 8   8 6 8 3 8
- 90 - 137 -- 256 -         77

20 100 83 - 144      66 280 -     81

50 120 130 158 157 329      64     88

100 140 173 172 298 378      73     91

150 190 215 210 422 473     87    101

200 240 262 261 514 553 101 115

250 293 620 114

Uitbetaald loonbedrag pl.m. f 60.000.-

Uit de cijfers der tabel valt onmiddellijk op te maken. dat de in
deze bedrijfsgroep behoorende bedrijven zich in de directe nabijheid
van de grondstof (zand) vestigen. Een standplaats, op een afstand
van 20 km. van den geeigenden grondstof, geeft extra kosten

voor transport tot een hooger bedrag dan de totale loonsom. Wel-
licht komt de gedachte op dat, gezien het hooge bedrag voor het
vervoer der eindproducten, het economischer ware het bedrijf bij
de consumenten te vestigen. Het is echter onmogelijk de bedoelde

kosten merkbaar te drukken, daar de afnemers niet op een punt

zijn gecentraliseerd, maar verspreid wonen. Bij een afstand van
pl.m. 100 km. geeft een verkorting van den af te leggen weg der
producten van 20 km. een besparing van ongeveer f 25.000.-; met
het vervoer der grondstoffen 20 km. va4 de vindplaats af is daar-
entegen f 75.000.- gemoeid.

Dat het zand of de klei niet vervoerd zullen worden, aan-
gezien beide practisch ubiquiteiten zijn. is te duidelijk om
er lang bij stil te staan ; het leek ons evenwel interessant dit ook
met cijfers aan te geven. Belangrijk is om te constateeren, dat juist
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door   het   feit   dat   klei   en zand hoegenaamd overal voorkomen   ( al
mag men niet geheel aan de verschillen in bewerkbaarheid voorbij
gaan), de transportmogelijkheden   voor de steenen zijn beslissend
voor de levensvatbaarheid van het steenbakkerij.bedrijf. (Wij zien
hier behalve naar de kalkzandsteen- vooral naar de gewone steen-
fabrieken.)    Met    den a fvoer der steenen zijn groote bedragen
gemoeid. Bij het autovervoer moet ongeveer 3 maal zooveel bet ald
worden als bij het transport per schip. Niet vergeten mag worden.
dat in het laatste geval echter additioneele kosten ontstaan bij ver-
voer van wal naar afnemers.

De isovecturen zijn, voor wat de grondstoffen aangaat (steenkolen
en kalk).  van de groote havens uit te trekken. Meer beteekenis komt
toe aan de isovecturen welke de afnemersgebieden als centrum
hebben. Vooral wanneer er van een regionale afzetmarkt sprake is,
bestaat er groote kans dat een nieuw kanaal bestaansmogelijkheden
voor de tot bedrijfsgroep I behoorende bedrijven schept. De vraag.
in hoeverre hieraan uitvoering moet worden gegeven, en wel in
verband met eventueel bestaande overcapaciteit etc. ligt natuurlijk
op ander terrein.

Voor de eerstvolgende bedrijfsgroepen, n.1. de diamantindustrie
(II),  de grafische nijverheid   (III)   en de bouwnijverheid   (IV)   zou
cijfermateriaal, indien dit aanwezig ware, weinig zeggend zijn ge-
weest. Deze bedrijven zoeken niet de officieel daartoe aangewezen
industrieterreinen op ; de transportkosten zijn met name voor be-
drijfsgroep II en III van minimaal belang.

Anders is dit voor bedrijfsgroep V. Wij beschikken over cijfers
omtrent de zeepnijverheid. Te bedenken valt eve-hwel dat onder deze
groep klassen voorkomen die, wat omvang en productie betreft.
in het algemeen bij de zeepnijverheid ten achter staan.
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Tabel XXIVb.
ZEEPNIJVERHEID.

Transportkosten in duizenden guldens,A fstanden bij verplaatsing van het gemiddelde bedrijfin km. Spoorwegen Autovervoer Waterwegen

e 1
1 1 4  1 . i i i1 * C .0 M M .8

6 61 8 8 8 8 DOM
- 90 - 14 - 15,5 - - 13,5

20 100 2 15  1,5 17 - 6 13,5
50    120     3     16      3 20 2    6    14

100 140 4 18 6 22,5 2,5 6,5 14,5

150 190 5,5 22,5 8.5  30,5 c 2,5 7 15,5

200 240 6,5 26 10,5 35.5 3 7.5 16
250 7,50 12,5 3     8

Uitbetaald loonbedrag pl.m. f 70.000.-.

*) bij vervoer per wilde vaart.
**)  blj vervoer per beurtvaart                                             I

De rol die de transportkosten spelen is heel wat geringer dan
in de bedrijfsgroep I. Niettemin ontstaat, bij verlegging van het
bedrijf van de groote havens naar de veraf gelegen provincies, een
meerdere uitgave van pl.m. f 18.500.-. Overgang van as- op water-
vervoer beteekent in dit geval een besparing van pl.m. f 10.000.-.

Van de bedrijfsgroep VI, omvattende de hout-, kurk- en stroo-
bewerking, ontbreken helaas de noodzakelijke gegevens. Over be-
drijfsgroep VII is meer aanwezig. De cijfers demonstreeren het ge-
ringe belang, dat deze industrie heeft bij goede verkeerswegen in
het algemeen, en bij waterwegen in het bijzonder.
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Tabel XXIVc.
CONFECTIEFABRIEKEN.

Transportkosten in duizenden guldens.
A fstanden bij verplaatsing van het gemiddelde bedrijf

in km. Spoorwegen Autovervoer Waterwegen

; 1 .  11 1 1
.e 14           7 %

M * M     E0 8 0 W & 8 8 8
- 90 - 0.3 - 0.4 -    0.3

20 100 0.2   0.4           0.1 0.5 0.3   0.3

50 120 0.3 0.4 0.3 0.5 0.4  0.4

100 140 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4  0.4

150 19d 0.6 0.6 0.7 0.7 0.4 0.4

200 240 0.7 0.7 0.9' 0.9 0.5 0.4

250 0.8                  1.1                  0.5

Uitbetaald loonbedrag  pl.m. f 70.000.-.

Verplaatsing van de productie uit de groote steden brengt zelfs
in het ongunstigste geval extra transportkosten met zich ten be-
drage van 2% van het uitbetaalde loonbedrag. De invloed van een
wijziging in trBnsportmiddel welke door den aanleg van een kunst-
matigen waterweg zou worden mogelijk gemaakt, is minimaal.

Onder de bedrijfsgroep IX ressorteert de fabricage van leder,
wasdoek en rubber. Hier volgen eerst de cijfers voor de leder-
branche.
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Tabel XXIVd.

LEDERINDUSTRIE.

Transportkosten in duizenden guldens.Afstanden bij verplaatsing van het gemiddelde bedrijfin km.
Spoorwegen Autovervoer Waterwegen

1 1  1 1 1 1 .3 1%      8 i 1 i 8 .HO 8  6 m e Ul 6  m
- 40 - 0.7 - 0.6 0.4

20 50 0.8 0.8 0.6 0.7 1.7   0.5

50  60   1.3 0.9 1.4 0.8 1.8 0.5

100 90   1.8 1.2 2.6 1.2 12.0 0.5

150 140 2.3 1.6 3.7 1.7 2.1   0.6

200 190 2.8 *2.0 4.6 2.2 2.2   0.6

250 3.2 5.4                 2.3

Uitbetaald loonbedrag pl.m. f 35.000.-.

\              Bij verwijdering vanaf de minimaalplaats kunnen de transport-
kosten stijgen tot 9% van het uitbetaalde loonbedrag. Verandering
van verkeersmiddel brengt slechts weinig besparingen. In het
gunstigste geval (bij 200 km.) wordt een voordeel van f 1000.-
verkregen wanneer van vervoer per as op vervoer te water. dit
laatste mogelijk gemaakt door kanalenbouw, wordt overgegaan.
Bij een afstand van 100 km. is het spoorwegvervoer voordeeliger.
De partijen die vervoerd worden zijn als regel veel te klein om
voor verzending per wilde binnenvaart in aanmerking te komen.
Dit geldt zelfs voor het kolentransport voor de hier bedoelde be-
drijven.
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Tabel XXIVe.
SCHOENINDUSTRIE.

Transportkosten in duizenden guldens.Afstanden bij verplaatsing van het gemiddelde bedrijfin km. Spoorwegen Autovervoer Waterwegen

41 eM d 1 1 1ivt .8 %e. g a 6 61 6 8 & 8
- 90 - 0.7 - 0.8 -    0.7

20 100 0.2 0.7 0.2 0.9 0.4   0.7

50 120 0.3 0.8 0.3 1.0 0.4   0.7

100 140 0.4 0.9 0.5 1.1 0.4 0.7
150 190 0.5 1.1 0.8 1.4 0.5   0.7

200 240 0.6 1.3 1.- 1.7 0.5 0.8

250             - 0.7 1.- 0.5

Uitbetaald loonbedrag pl.m. f 80.000.-.

Nog minder dan in het voorgaande geval hebben de transport-
kosten merkbare beteekenis. De schoenindustrie is zeer arbeids-
intensief ; de klemtoon  valt  op  de lage loonen. Dit verklaart
dan ook Waarom, zelfs in de tijden waarin Brabant alleen nog maar
over miserabele verkeerswegen beschikte, deze tak van industrie
aldaar toch tot bloei kon geraken.

Van de bedrijfsgroepen XI-XIII, de metaalnijverheid, waar vogels
van velerlei pluimage zijn ondergebracht, waren alleen de cijfers
omtrent de metaalwarenfabrieken en de fabrieken van bouten.
moeren, klinknagels enz. voor verdere bewerking bruikbaar.
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Tabel XXIVf.
METAALWARENFABRIEKEN.

Transportkosten in duizenden guldens,
Afstanden bij verplaatsing van het gemiddelde bedrij f

in km.
Spoorwegen Autovervoer Waterwegen

, 1 1 It   1 4 -&
8 *

, a
M IE

6 m e m e m·
- 90 - 12 - 14 - 12
20 100 3 13 2 15.5 - 12.5
50 120 5 14.5 5.5 18 2.5 12.5

100 140 7 16 10 20.5 3    13

150 190 8.5 20 14 26   3.5 14
200 240 10.5 23.5 17.5 31.5 4     14.5

250                  12 20.5 4.5

Uitbetaald loonbedrag  pl.m.  f  110.000.-.

' Het meer aan transportkosten, dat ontstaat bij verplaatsing uit
de minimaalplaats, bedraagt maximaal  20%   van het totale   Joon-
bedrag. Nochtans brengt de overgang van as- naar watervervoer
minder besparingen, dan men meestal aanneemt. Het hooge aan-
deel. dat het vervoer van eindproducten in het totaal neemt, is voor
een riiet gering deel hieraan schuld. De verhoudingen zijn bij de
fabrieken voor bouten, moeren en klinknagels in dit opzicht iets
anders, zooals onderstaande tabel leert.
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Tabel XXIVg.
FABRIEKEN VAN BOUTEN, MOEREN, KLINKNAGELS.

Transportkosten in duizenden guldens.Afstanden bij verplaatsing van het gemiddelde bedrijfin km.
Spoorwegen : Autovervoer Waterwegen

1 1 1 1  1 1  1 1%
6 8 3,.8                0         8                8       8
- 90 - 9 - 11 - 4.5

20 100 2 10 1.5 11.5 - 4.5

50 120 3.5 11 4 14 1.5   4.5

100 140 5 12 7 15.5 2 4.5
150 190 6.5 15 10.5 19.5 2    5
200 240 7.5 17.5 12.5 23.5 3   5.5
250 8.5 - 15 - 3       -

Uitbetaald loonbedrag pl.m. f 70.000.-.

Het bedrag dat meer aan vervoerskosten moet worden uitge-
geven beloopt weer maximaal ruim 20% van het loonbedrag. Het
voordeel van den overgang naar vervoer te water is thans echter
grooter dan in het voorafgaande geval.

In bedrijfsgroep XIV, de papierindustrie, is de rol van de ver-
voerskosten veel beslissender. Tabel XXIVh laat zulks zien.

-
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Tabel XXIVh.
PAPIERFABRIEKEN.

Transportkosten in duizenden guldens;Afstanden bij verplaatsing van het gemiddelde bedrijfin km. Spoorwegen Autovervoer Waterwegen

1 1 „ 1 1 1 1 11* 1 5 1 * a l0 8 8 8 8    m
- 90 23.5 - 24 - 27
20 100 15.5 25   12 36   - 27.5
50 120 26 27.5 28 42.5 12.5 28.5
100 140 36 31  52 48.5 15 29
150 190 45.5 37   74 61   17 31
200 240 55.5 42.5 91 72 19.5 32.5

.250 -  63   107.5  22
Uitbetaald loonbedrag pl.m. f 210.000.-.

Terwijl bij afwijking van de economisch geographisch meest
gunstig gelegen plaats extra kosten kunnen ontstaan van 35% van
het loonbedrag (bij vervoer per spoorwegen), brengt ook een
wijziging in transportmiddel aanmerkelijke besparingen. Trouwens
ook uit anderen hoofde n.1. voor de watprvoorziening is ligging aan
een waterweg vereischt. Aangezien het water stroomend moet zijn,
heeft een kanaal hier echter weinig te bieden.

De bedrijfsgroep XV, de textielnijverheid, is weer veel minder
' gevoelig voor eventueele verschillen in transportkosten. Cijfers

waren beschikbaar van de wol-, de katoen- en de tapijtindustrie.
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Tabel XXIVi·
WOLINDUSTRIE.

Transportkosten in duizenden guldens.Afstanden
bij verplaatsing van het gemiddelde bedrijfin km.

Spoorwegen Autovervoer Waterwegen

4 1

1, i j i t 1 1e m 0 8 0   m
- 90 - 1 - 1 - 0.9

20 100 1 1 1 1 2 0.9
50 120 21 1.5 1.5 2      0.9

100 140 2.5    1            3 1.5 2.5    1

150 190        3 1.5 4.5 2 2.5    1

200 240 3.5    1.5 5.5 2.5 3     1

250 4 - 6.5                  3

Uitbetaald loonbedrag pl.m. f 120.000.-.
e

Terwijl de meerdere transportkosten, bij de verste verwijdering
van de minimaalplaats af. nauwelijks 4% van de totale loonsom be-
dragen, brengt een verandering van transportmiddel, zelfs op de
grootste afstanden, praktisch geen wijziging in het totaalbedrag.

Bij de katoennijverheid is de factor vervoer van iets meer impor-
tantie blijkens onderstaande tabel.
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Tabel XXIVj.
KATOENNIJVERHEID.
Transportkosten in duizenden guldens,Afstanden bij verplaatsing van het gemiddelde bedrijfin km. Spoorwegen Autovervoer Waterwegen

 1 } , 1 ,   1 1
9 W g.   j   & A
- 90 - 6 - 7 - 6
20 100 5 6.5 3.5 7.5 - 6
50 120 8 7.5 8.5 9 4      6.5

100 140 11 8  16 10 4.5 6.5

150 190      14    10        23    13        5    7
200 240 17 11.5 28 16  6 7
250 19.5                       33                           7

Uitbetaald loonbedrag pl.m. f 320.000.-.

Soortgelijk als bij de wolindustrie zijn ook de verhoudingen, al-
thans in verkeed-economisch opzicht. welke voor de tapijtindustrie
werden gevonden.

Tabel XXIVk.
TAPIJTINDUSTRIE.
Transportkosten in duizenden guldens,Afstanden bij verplaatsing van het gemiddelde bedrijf

in km. Spoorwegen Autovervoer Waterwegen

11£ i 1 1 1# 1 1& a d a 6 61 &
- 90 - 1 - 1.5 = 1.2

20 100 1 1 1 1.5 1.2

50 120 1.5 1.5            2          2               1          1.3

100 140            2 1.5 3'       2            1        1.3

150 190 2.5    2          4 2.5 1.2 1.4

200 240 3 2.5 5 3 1.4 1.4

250 3.5                 6                   1.5-

Uitbetaald loonbedrag  pl.m. f 100.000.-.
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Klasse XVII bevat bedrijven van zeer uiteenloopenden aard. Het
ware daarom aan te bevelen deze groep te splitsen in enkele meer
homogene deelen en uit ieder daarvan weer een representatieve tak
van bedrijf te kiezen. Bij gebrek aan gegevens moest dit echter
achterwege worden gelaten. Wij geven hieronder de cijfers van die
bedrijfstakken, waarover deugdelijk materiaal aanwezig was.
Tabel XXIV.1.

CACAO- EN CHOCOLADEFABRIEKEN.
*

Transportkosten in duizenden guldens,Afstanden bij verplaatsing van het gemiddelde bedrijfin km. Spoorwegen Autovervoer Waterwegen

i 1  1 1  i It 1 16 m 6 e 6 m 6 81
- 40 - 8 - 6.5 8.5

20     50       3 9 2.5 8 6.5 8.5

50    60       5 10 5.5 9.8 7     8.5

100 90  7 12.5  10 14  7.5 9
150 140 9 16 14.5 20.5 8   10
200 190 10.5 20 17.5 26 8.5 10.5

250                         12                        20.5                       9

Uitbetaald loonbedrag   pl.m. f 100.000.-.

De cacao-industrie mag als internation al worden aangemerkt.
In   het   jaar   1938   Werd   van de totaal   in   ons land geproduceerde
hoeveelheid cacaopoeder, ten bedrage van 3755 ton. 2142 ton uit-
gevoerd. In vroegere jaren was de uitvoer van nog meer be-
teekenis  ;   in   1921    werd   bij een productie  van   9938   ton   een   hoe-
veelheid van 7127 ton geexporteerd.

Ook de margarinefabrieken was de plaats, die vroeger door
den uitvoer werd ingenomen, een zeer beduidende. Van de totaal-
productie van 98.674 ton in 1921 was 59.048 ton voor het buiten-
land   bestemd ;    in 1938 waren deze hoeveelheden geslonken    tot
resp. 71140 en 9247 ton. De margarine-industrie is daarom hier
behandeld als industrie met belangrijk aandeel in export.

207



Tabel XXIVm.
MARGARINE INDUSTRIE.

· Transportkosten in duizenden guldens,
Afstanden bij verplaatsing van het gemiddelde bedrijf

in km. Spoorwegen Autovervoer Waterwegen
-*:.156 1 1 1-1 1 1 10 [Il G a e m o o m

- 60 -- 29.5- 29 -- 34
20     75       7 33 5.5 36 - 17 35
50 90  12 36.5 13 42 5.5 1  36
100 120 16.5 44 24 54 7 20 37.5

150 170 21 56 34 71.5 8 21 40.5
200 220  26 66.5 42 88 9 22 42.5

250   29  49.5  10 23
Uitbetaald loonbedrag pl.m. f 160.000.-.

*) bij vervoer per wilde vaart
**)  bij vervoer per beurtvaart.

De kosten voor vervoer kunnen bij standplaats buiten de mini-
maalplaats tot 40% van het loonbedrag oploopen (n.1. bij asver-
voer).  Dit  zal  wel  een der redenen zijn geweest waarom indertijd
tot concentratie van dezen bedrijfstak rond de groote havens werd
overgegaan, al zal ook de toenmaals zeer belangrijke export wel het
noodige gewicht in de schaal hebben gelegd.

Een ietwat afwijkend beeld vertoonen de meel- en de groenten-
en fruitconservenfabrieken. Beide bedrijfsgroepen ontvangen de
grondstoffen uit het binnenland. De isovecturen voor de te ver-
werken granen moeten daarom rond de centra van de land- en
tuinbokwgebieden getrokken worden: De grootte van deze pro-
ductiegebieden en de plaatsen, welke als middelpunt binnen elk
rayon zijn te kwalificeeren, zijn bij de groenten- en fruitconserven-
industrie veel gemakkelijker vast te stellen dan bij de meelfabrieken,
waar de streken waarvan men zou kunnen zeggen dat zij elk op
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een bepaalde plaats zijn aangewezen, somtijds door elkaar loopen.
Aangaande de eindproducten zijn de isovecturen uiteraard weer
vanuit de consumptiecentra te trekken.

Tabel  XXIV n.
-                              MEELFABRIEKEN.

Transportkosten in duizenden guldens.Afstanden bij verplaatsing van het gemiddelde bedrijf
in km.

Spoorwegen Autovervoer Waterwegen

. 1 1 16 * 16 , It1 .0     1a A d e e d e e   8
- 90 - 160 - 133 - 170
20    100       58    204     37 194 -    173
50    120       96    252     86    280      63    180
100 140 132 330 160 409     73    195
150 190 168 410 228 517     78    208
200 240 209 470 330 634      86    216

250 233 372            99

Uitbetaald  loonbedrag  pl.m. f 120.000.-.

De belangrijke plaats die de transportkosten innemen valt on-
middellijk op. Ligging aan den waterweg is voor deze bedrijven
ee  levensbelang. Bij het uiteenvallen van grondstoffenminima,al-
plaats en de standplaats, waar de geringste kosten voor het ver-
voer van eindproducten betaald moeten worden, zal echter een
wijziging in vestigingsplaats dikwijls niet een stijging van de
transportkosten voor grondstoffen en voor eindproducten teweeg
brengen, maar zal het oploopen van het een met daling van het
ander gepaard gaan.

Voor de groenten- en fruitverwerkende industrie heeft het water-
vervoer weinig beteekenis. Het transport van de grondstoffen stelt
bepaalde eischen ten opzichte van snelheid etc, waaraan alle'en het
vervoer per as, en dan nog overwegend het autovervoer. beant-
woordt. Wanneer hier beneden bepaalde bedragen worden weer-
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gegeven, dient men zich derhalve te realiseeren, dat deze niet
zonder meer de concurrentie-verhoudingen weergeven, daar de
prestaties van de diverse verkeersmiddelen kwalitatief verschillend -
ziln.

Tabel XXIVo.
GROENTEN- EN FRUITCONSERVENFABRIEK.

Transportkosten in duizenden guldens,
Afstanden bij verplaatsing van het gemiddelde bedrijf

in km. Spoorwegen Autovervoer Waterwegen

. 1 1 1 / 1 It . 1
6 8 0 W 8 8 , a

60 5.5 - 5.5 - 6
20     75         2 6 1.5 6.5 -     6.5\
50 90  3 6.5 3.5 7.5          1.5    6.5

100 120 4.5 8 6.5 9.5 2     7

150 170 5.5 10 9 13 2      7.5

200 220 7 12  11 16  2.5 8
250               8             13              3

Uitbetaald loonbedrag pl.m. f 50.000.-.

Een aanwijzing om de kwalitatieve verscheidenheid tusschen de
vervoermiddelen per as te meten, vindt men o.a. in de opslagper-
centages. die de spoorwegen voor snel- en ijlgoed toepassen. Er
valt echter aandacht aan te besteden, dat het vervoer van groenten
etc. ook volgens speciaaltarief belast wordt.

P a r.  3. De grootte der milieuvoordeeles

De milieuvoordeelen interesseeren ons meer speciaal in zooverre
zij met de aanwezigheid van voldoenden en al of niet gespecialiseer-
den arbeid in verband staan.

Zooals zij hier berekend worden, hebben zij geen betrekking op
de absolute hoogte, maar slechts op de plaatselijke verschillen,
welke samenhangen met de grootte van de plaats en met den aard
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van het gebied van vestiging. Op deze wijze worden enkel maar ge-
vohden de differenties, die voortvloeien uit het verschil in grootte van
de z.g. arbeldsmarkt en van de ,,general ability". Om ook aan
de .,specialised skill" een plaats in te ruimen zal men, wanneer men
2 plaatsen met elkaar vergelijkt die. wat de vestigingsfactoren
aangaat practisch met elkaar gelijk te stellen zijn en waarbij een
bepaalde tak van industrie in de eene plaats wel en in de andere
daarentegen niet aanwezig is, moeten nagaan, of daar wellicht eeip
gelijksoortige bedrijfstak voorkomt. Is dit niet het geval, dan kan
men analoog handelen als b.v. bij de indeeling van gemeenten in de
z.g. loonregelingen. waar, uitgaande van een indeeling naar grootte
van de plaats en het gebied waarin deze zich bevind, een afwijking
hierop kan worden toegepast, verband houdend met de specifiek
historisch gegroeide verhoudingen ter plaatse. Een voorbeeld ter
adstructie. Helmond heeft fabrieken voor bouten, moeren en
schroeven. Een directe vergelijking met de eventueele milieuvoor-
deelen in Bergen op Zoom is niet uitvoerbaar, daar men in de
laatste gemeente geen fabricage van bouten etc. vindt. Er worden
echter weI ijzergieterijen en fabrieken van haarden, kachels etc.
aangetroffen. Globaal genomen zijn de voordeelen in beide plaatsen
daarom wel gelijk te stellen. Een Brabantsche stad van ongeveer
gelijke omvang als de beide voorgaande, Roosendaal, heeft geen
ijzer- of metaalindustrie. Aangaande deze bedrijfsgroep is deze
plaats daarom als het ware een gemeenteklasse terug te brengen
en gelijk te stellen met kleinere gemeenten, welke een ongeveer gelijk
arbeidsaanbod voor den bewusten bedrijfstak hebben.

Weinig of geen gewicht leggen de milieuvoordeelen in de schaal
bij de vestiging der bedrijven. ondergebracht bij bedrijfsklasse I.
De arbeider moet physiek sterk zijn. behoeft echter geen groote
vaardigheid te bezitten ; er valt daarom wel eenige overeenkomst
met de werkzaamheden in den landbouw te constateeren, hetgeen
overigens ook in de hoogte van de loonen tot uitdrukking komt.
Met uitiondering van de aardewerkindustrie treft men de onder
deze bedrijfsgroep ressorteerende bedrijven in hoofdzaak op het
land aan.

Men vindt de neerslag van een en ander in de Regelingen van
Loonen en andere Arbeidsvoorwaarden, zooals deze te onzent gedu-
rende de oorlogsjaren van kracht waren en die practisch een vervolg
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vormden  op  de  c.a.o.  van de jaren  voor  1940.  In de regeling  vdor
de baksteenindustrie ontbreekt een gemeenteklasse.indeeling, terwijl
ook geen loonbedragen voor geschoolde arbeiders worden opge-
geven. Hetzelfde kan van de Regeling voor de industrie van aarden
buizen, dakpannen en vloertegels gezegd worden. De cementwaren-
industrie kent echter wel een gemeenteklasse-indeeling.

Uiteraard kunnen speciale voelingsvoordeelen ontstaan door de
aanwezigheid van den handel in bepaalde centra. Wij gelooven
evenwel deze gerust te mogen uitschakelen en stellen de totale
voelingsvoordeelen derhalve op nul. Dit wil dus zeggen, dat
vestiging in de plaatsen met industrieel karakter voor deze bedrijven
geen bijzondere voordeelen, die aan de accomodatie ter plaatse te
danken zijn, met zich brengen. Aan de vraag naar arbeid kan in het
algemeen door de grootere dorpen of door meerdere kleine dorpen
in combinatie worden voldaan.

Ook de in de bedrijven van bedrijfsgroep V gepresteerde arbeid
is niet geschoold. Zoo geeft de loonregeling voor de zeepindustrie
slechts loonen voor geoefende en ongeschoolde arbeiders ;  in de
regeling voor de verfindustrie zijn zelfs alleen maar ongBschoolde
arbeiders vermeld. Een verdere aanwijzing vormt het feit dat pl.m.
45%   van het personeel in algemeenen dienst werkzaam   is   172).
terwijl het personeel in het eigenlijke bedrijf voor 35% uit vrouwen
bestaat. Door deze laatste omstandigheid isde zeepindustrie echter
juist op de grootere concentraties van menschen aangewezen.
Voegt ·men hier nog de betrekkelijk hooge transportkosten bij.
wanneer van de minimaal plaats wordt afgeweken. dan behoeft het
geen verwondering, dat de onderhavige tak van industrie vooral in
het Westen wordt aangetroffen.

Een  vergelijking  van de grootte der weerstanden ( uitgedrukt  in
duizenden guldens per bedrijf) tusschen de groote aanvoerhavens
in de groote provincieplaatsen in het Westen levert het volgende op :
econ. weerst. + gemis voelingsv. ,= besparing + geogr. weer-

arbeidskr. standen

3 4.5 = 4 3.5

Alleen wanneer de voordeelen  in de havensteden f 4500.-  per
bedrijf zouden bedragen, zou productie aldaar te rechtvaardigen

lin)  Bedrijfstelling 1930, deel III, blz. 138.
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. zijn. De feitelijke afwezigheid duidt er op, dat de milieuvoordeelen
minder   zijn   dan het genoemde bedrag ( hetwelk overeenkomt   met
6,5%  van het arbeidsloon). Bij vergelijking van de provinciesteden
met de kleine plaatsen met industrieel karakter, beide in het Westen.
vindt ment een voordeel dat con:espondeert met f 18% van de
loonsom. Dit is derhalve het bedrag, dat het den ondernemer waard
is zijn bedrijf bij de z.g. arbeidsmarkt en dicht bij de vestigingsplaats
van den handel te weten. Voor kleine plaatsen in het Westen moet
dit cijfer waarschijnlijk pog met minstens 6% verhoogd worden ;
voor het overige platteland met minimaal 12%.

Bij de confectiefabrieken  komt  men  tot  de  som  van f 17.500.-.
welke ontstaat uit een vergelijking van de groote provincieplaatsen
(Tilburg, Almelo)   met de havensteden   ( hoo fdzakelijk Amsterdam).

Het  bedrag  van f 17.500.- komt overeen  met  f  0.14 per manne-
lijke arbeider per uur. Tegenover het platteland zal het voordeel
wel meer dan het dubbele bedragen.

Voor de lederindustrie vindt men, bij het tegenover elkaar stellen
van Rotterdam en het gebied rond Tilburg, een milieuvoordeel van
f  12.000._ per bedrij f.  d.w. z.  dat  het in Rotterdam  f 0.18 per arbei-
der per uur moet bedragen, wil er daar van lederproductie sprake
zijn. Waarschijnlijk zijn de voelingsvoordeelen in Brabant echter
grooter dan ginds. Ongetwijfeld heeft Rotterdam iets voor als
handelscentrum, ook van huiden etc. De vakbekwame arbeiders
bevinden zich evenwel in het Zuiden.

De vraag, hoe groot de voordeelen voor de bestaande industrie
zijn, is moeilijk te beantwoorden, daar de bedrijven zich bijna geheel
op het platteland - overigens met industrieel karakter - bevinden.
Wij zouden deze enkel aan de hand van de loonen in de niet indus-
trieel georienteerde plaatsen kunnen vaststellen. Een bedrag van
f 0.04 per arbeider per uur is misschien wel voldoende.

De schoenindustrie treft men ook in de grootere steden aah.
Vergeleken met Tilburg, zou een vestiging in Rotterdam extra
milieuvoordeelen met zich moeten brengen van f 20.500 per bedrijf.

.     Dit bedrag is weer veel te hoog n.1: f 0.12 per arbeider. Bij vergelij-
king TilburgLLangstraat ontstaat een bedrag  van  f 0.065  per
arbeider, terwijl wanneer men de Langstraat en het niet geindustria-
liseerde platteland tegenover elkaar stelt, men komt tot f 0.045 per
arbeider per uur.
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Waar deze tak van nijverheid overwegend in een gebied met lage
loonen haar standplaats heeft, terwijl economisch geographische
factoren een uitermate geringe rol vervullen bij deze plaatsbepaling,
zou men geneigd zijn aan te nemen, dat de schoenfabricage buiten
het bestaande concentratiegebied weinig kans van slagen zou
hebben. De opkomst van de Nijmeegsche industrie na den vorigen
wereldoorlog is daarom in tweeerlei opzicht typeerend. Het ontstaan

\ aldaar was alleen mogelijk, doordat de milieuvoordeelen er in
potentie waren door de aanwezigheid van arbeiders, die in de bedrij-
ven te Gleef  (D.)  te werk waren gesteld  en zich later gedwongen
zageni in hun woonplaats emplooi te zoeken. Voorts belicht dit
voorbeeld, dat er nog andere factoren zijn. nauw verband houdend
met het ondernemersbeleid (welke men terug vindt in het-voeren
van een bepaalde propaganda, sterk doorgevoerde rationalishtie. het
voeren  van esn kwaliteitsproduct etc.) welke  over de levensmoge-

lijkheden van een bedrijf beslissen. Op zuiver theoretische gronden
zou men een arbeidsintensief bedrijf als dat der schoenfabricage in
de Keizerstad geen kans gegeven hebben.

De metaalwarenfabrieken bevinden zich speciaal in de groote
provincieplaatsen. Het schijnt niet noodig deze bedrijven in het
Westen te vestigen ; het nadeel dat de bedrijven ondervinden omdat
zij aan de peripherie van het afzetgebied liggen. weegt nier op tegen
de lagere kosten voor loonen en bouwterreinen. De gemiddeldB
grootte der ondernemingen maakt de kleine plaatsen echter weinig
geschikt om als vestigingsgemeente te dienen. Er is daarom alleen  
maar vast te stellen hoe groot de milieuvoordeelen minimaal zijn.
Men vindt dan een bedrag van f 0.08 per arbeider per uur.

Ook de fabrieken van' bouten, moeren en klinknagels treft men
in de steden, thans evenwel de kleinere, aan. Er is geen hoog ge-
kwalificeerde arbeid noodig, terwijl de plaats van de transportkosten
geringer is, dan men oppervlakkig gezien zou verwachten. Het
gevonden bedrag van f 17.000.- per bedrijf beteekent, dat het
milieuvoordeel in de groote stad 25% van het gemiddelde loon in
deze branche moeten beloopen, wil er van een plaats dezer industrie
in de havensteden sprake zijn. In feite is dit percentage ongetwijfeld
lager.

Stelt men deze industrie tegenover de bedrijven in de dorpen
met industrieel karakter en die op het platteland, echter niet in het
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Westen, dan ontstaan bedragen van resp. f 0.35 en f 0.07 per
arbeider per uur.

De papierfabrieken bevinden zich eveneens in hoofdzaak in de
groote provincieplaatsen. Weliswaar zijn de transportkosten niet
onbelangrijk ; zij wegen echter niet op tegen de lagere loonen die
men in het Oosten des lands kan betalen. Aangezien de arbeid
voornamelijk ongeschoold is, behoeft geen aansluiting te worden

gezocht met een centrum waar men op een groot aanbod van in dit
bepaalde vak geschoolde arbeiders kan rekenen. De bedrijven in
deze branche zijn alle grootbedrijven ; zij bevinden zich daarom wel
bij de bevolkingscentra. Vestiging ten3 plattelande is praktisch

onmogelijk. De milieuvoordeelen voor de grootere steden bedragen
minimaal f 0.10 per arbeider per uur vergeleken met het platteland.

Wanneer de wolindustrie haar plaats in Rotterdam had, zou dit
· slechts mogelijk zijn. wanneer de milieuvoordeelen aldaar f 47.500.-

per bedrijf, d.i. f 0.13 per arbeidsuur, bedragen. In feite is dit
bedrag veel lager ; de wolindustrie ontbreekt  dan  ook  in  onze
havenstad.

Tegenover de kleine plaatsen met industrieel karakter biedt
Tilburg een voordeel van f 0.04 per arbeider terwijl dit, veigeleken
met het platteland minstens   f  0.08 per arbeidsuur beloopt. ·  Bij   de
tapijtindustrie vindt men overeenkomstige bedragen.

Ook voor de katoenindustrie valt te constateeren dat zij, ondanks
de betrekkelijk hooge transportkosten, niet haar plaats in de haven-
steden zoekt. Wel is vestiging in de provinciesteden noodzakelijk, de
bedrijven zijn immers van grooten omvang   ( =t 400 arbeiders).  Ver-
geleken met de kleine plaatsen met industrieel karakter biedt de
industrie in Twentsche stede  een voorde  van f 0.04 per arbeider
per uur. Bij vergelijking met het platteland dient dit bedrag weer
minstens verdubbeld te worden.

Van de bedrijfsklasse XVII vindt men margarine- en cacao-
fabrieken overwegend in of bij de groote havensteden. Wanneer
men aanneemt, dat de eerste bedrijfstak van spoorwegvervoer
gebruik maakt, ontstaat bij vergelijking van de bedrijven te Rotter-
dam en in de groote provincieplaatsen voor de eerstgenoemde stad
een milieuvoordeel van f 23.000.-; bij vervoer te water wordt dit
bedrag f 39.000.-. In het eerste geval staat dit gelijk met een
bedrag van f 0.07 en in het tweede met f 0.13 per arbeidsuur. Men
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zlet dat de hoogere uitgaven voor arbeidsloon in het Westen de
meerdere transportkosten bij productie in het Oosten aanzienlijk
overtreffen. Men krijgt den indruk dat de plaats van vestiging in
hooge mate beinvloed is door handels- en internationale belangen.

Vergelijking van de groote provincieplaatsen in Gelderland met
het wel- en nietgeindustrialiseerde platteland geeft bedragen van
f 13.000.- en f 26.000.- per bedrijf. welke voordeelen inhouden
van resp. f 0.04 en f 0.08 per arbeider per uur.

Voor de cacaofabrieken nabij de groote steden treft men een
milieuvoordeel van f 48.500.- per bedrijf aan, hetgeen correspon-
deert met een hooger bedrag van bijna f 0.12 per arbeider per uur.
Dit zal wel geheel moeten worden toegeschreven aan de bijzondere
voordeelen die de aanwezigheid van den handel. mede met het oog
op het groote exportbelang, biedt; door de speciale gesteldheid van
het arbeidsaanbod kan dit yerschil in geen geval ontstaan. De te
presteeren arbeid is overwegend ongeschoold. De omstandigheid
dat ongeveer de helft van het personeel uit vrouwen bestaat, vormt
hiervoor een voldoende aanduiding.

Bij vergelijking van- de provinciesteden ontstaan bedragen van
f 0.04 en f 0.08 per arbeider per uur. Dit zijn weer minimale groot-
heden.

De hier gebruikte berekening van milieuvoordeelen is echter niet
te gebruiken wanneer de minimaalplaatsen niet samenvallen met de
groote havensteden, zooals dit .met name bij landbouwindustrieen
het geval is, waar de grondstoffen derhalve uit het binnenland
worden betrokken. Men zal dan evenwel nog gebruik kunnen maken
van de cijfers van gelijksoortige ondernemingen. Zoo bijv. bij de
groenten- en fruitconservenindustrie. Evenals bij de cacaofabrieken
is de arbeid daar ongeschoold. De milieuvoordeelen bestaan dan
voornamelijk   in de aanwezigheid  van den handel    ( ook  de   conser-
venindustrie heeft aanzienlijken export) en van een voldoend
arbeidsaanbod.

In zijn dissertatie wijst Minderhoud* *) er op,welk eminent belang
de directe aanwezigheid van de grondstoffen voor de landbouw-
industrieen vormt. De meelfabricage brengt hierin geen uitzonde-
ring. De ligging van de productiegebieden (en derhalve de hoogte

**) Minderhoud, Ontwikkeling en beteekenis der landbouwindustrie in Gro·
ningen. Groningen 1925. Zie c.a. ..Strijd om de grondstof, blz. 183.
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der transportkosten) is van primaire beteekenis. Binnen de gebieden
is de functie van de transportkosten weer dezelfde als in de tot nu
behandelde gevallen. Rekening houdend met de verschillen die er
in den lande bestaan en die, welke in de vervoerskosten rayonaal
gezien n.1. binnen het productiegebied, voorkomen, zijn de milieu-
voordeelen weer te bepalen.

P a r.   4. De onderlinge verhouding der diverse  weerstandes

De gegevens der voorgaande paragrafen zijn in tabel XXV in
gecomprimeerden vorm samengevat. De bedragen zijn relatieve
grootheden ;  zij  zijn n.1. steeds uitgedrukt in procenten  van  den
productprijs.                                                    -

Onder het' hoofd ,.Economische weerstanden"  zijn de transport-
kosten en meerdere uitgaven voor vervoer geplaatst, welke bij een
verlegging van de vestigingsplaats van 200 km. buiten de minimaal-
plaats ontstaan. Met de feitelijke verdeeling van het vervoer over
de onderscheidene verkeersmiddelen. waarbij niet steeds van het
theoretisch juiste middel wordt gebruik gemaakt, werd gerekend.

De kolom ,,milieuvoordeelen" is in vieren gedeeld. Kolom I geeft
het verschil dat er bestaat tusschen de grootste gemeenten en de
groote · provincieplaatsen   in   het  Westen ; kolom   II dat tusschen
deze laatste gemeenten en de groote plaatsen in het overige ge-
deelte van het land ; kolom III het verschil tusschin de groote en
de kleine provincieplaatsen, welke laatsten echter nog een industrieel
karakter bezitten, terwijl kolom IV de differentie aangeeft, die er
tusschen de kleine gemeenten met industrieel karakter en het platte-
land bestaat.

Kleine provincieplaatsen in het Westen werden met groote ge-
meenten in het overige deel van het land, en het platteland. dat beide
Hollanden met kleine gemeenten met industrieel karakter elders
omvat, gelijk gesteld.

Onder „geographische weerstanden" zijn de bedragen voor de
twee grootste gemeenten en verder de gemiddelde cijfers voor het
platteland vermeld.      '
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Tabel XXV.

DE ONDERLINGE VERHOUDING
DER DIVERSE WEERSTANDEN    /
(uitgedrukt in % van den productprijs).

Bedrijfsklasse
Loon- Econ. Milieuvoordeelen Geogr. weerst.
som weerst. I H m IV max. min.

I. kalkzandstten . 30  70 - -- -- -

V. zeep  .  .  . . 15 4 (1 1.5      1.5 )1 0.9 0.06
VII. confectie . . . 17    0.2   2.5    2 2 2 1.0 0.06
IX. leder . . . . 12 1 1 1 1 1.5 1.3 0.08

schoenen . . .   33   0.5 (4 (4 4 3 2.5 0.15
XI-XIII. metaalwaren 40 5  1.5 1.5 1.5 1.5   5.7    0.3

bouten, moeren,
klinknagels    .     .       25        3       (2.5     (2.5     1.5   ) 1.5     3.2       0.2

XIV. papier . . . 16 2 (1.5 1 1        )1          3.3       0.2

XV. wol . . . . 20 1 (4.5 (4.5 2.5 2.5 0.5 0.03
katoen        . . .2 3         1.5    (3.5      (3.5     2.5    )2.5 3.2 0.2

tapijten      .     .      ·        22         1 (3 3 2 )2 0.3 0.02
XVII. cacao . . . . 15 1.5 2.5 2 1        )1.5     3.1        0.2

margarine . . -                     - - -- -

meel . . . . 2.5 7 -     0.5  0.5   0.5 0.4 0.02

conserven . . 15 5 (1.5 1.5  1.5   1.5 3.2 0.2

( = kleiner dan
) = grooter dan

Uit de tabel valt af te lezen, dat alleen in de bedrijfsklassen I.
XI-XIII en XVII de transportkosten van merkbare beteekenis zijn
in het totaal der kostencomponenten. Overigens vallen onder deze

klassen toch nog heel wat bedrijven.
Het is zonder meer duidelijk, dat ligging aan den waterweg voor

de  steenfabrieken een levensbelang vormt. 173)
Ook bij de metaalnijverheid leggen de kosten voor vervoer een

beduidend gewicht in de schaal. Thans spelen evenwel ook de

overige (milieu- en geographische-) weerstanden een niet onbe-

langrijke rol.
Een bijzondere beteekenis hebben de transportkosten voor de be-

178) In werkelijkheid komen er nog enkele kleinere bedrilven voor, die slechts

plaatselijke of rayonale markten voorzien. JIn de laatste jaren hebben

Zil. in bet kader van de rationalisatie wegens kolengebrek. de productie

moeten stop zetten.
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drijven, die onder bedrijfsklasse XVII ressorteeren. In de cijfers
van tabel XXV komt dit niet zoo onverdeeld tot uitdrukking. Onder
de bedoelde klasse zijn evenwel een aantal bedrijfstakken onder-
gebracht die, wat het vervoer aangaat, allen met de meelfabrieken
zijn gelijk te stellen. Wij denken hier vooral aan de landbouw-
industrieen. Te noemen  zijn : de suiker-, aardappelmeel-, stroo-
carton- en vlasindustrie. Zij brengen allen massaalvervoer met zich.

Om meerdere redenen zijn het fuist de landbouwindustrieen, en
zij tevens in hoofdzaak, die door den aanleg van een kanaal in
een landbouwgebied, dat tot dusver van vervoer te water verstoken
was, kunnen profiteeren. Vooreerst dus door de mogelijkheid van
goedkoop vervoer. Vervolgens ook door de aanwezigheid van land-
arbeiders, die na de werkzaamheden op het land, gedurende de
campagnetijd in de fabrieken kunnen dienst doen. De arbeid die
verricht moet worden is in hoofdzaak engeschoold.    '

Het is dus in de eerste plaats de landbouwindustrie waarvoor
door kanalenbouw vestigingsmogelijkheden worden geschapen. De                 -
tragiek van het geval wil echter. dat juist deze industrieen, hetzij
grootendeels voor de buitenlandsche markt produceeren, hetzij sterk
afhankelijk  zijn van internationale productieverhoudingen ( suiker).
Wat de gevolgen hiervan in het verleden zijn geweest is voldoende
bekend.   174)    En wat zullen   zij   in de toekomst   zijn ? De export
richtte zich in het bijzonder naar Engeland, dat ook straks wel
weer zal afnemen. In ieder geval staat vast, dat dit alles op een
gebied ligt, dat door internationale belangen beheerscht zal worden.

Aan de hand van de ervaringen uit het verledin, zal men goed
doen de mogelijkheden die hier liggen, speciaal die der meer ver-

,        wijderde toekomst, zeer critisch te bezien.
Het hier geproduceerde cijfermateriaal spreekt, zoo gelooven wij,

wel duidelijk genoeg en ontheft ons van de taak om met veel
woorden de geringe deugdelijkheid van kanalenbouw als middel ter
industrievestiging te demonstreeren. Speciaal in gewesten met een
arbeidsintensieve industrie waar voor de nijverheid vooral stuk-

/ goederen worden gebruikt, mag men van kunstmatige waterwegen
niet te veel verwachten. Dan behoeft men ook niet teleurgesteld te

174) Zie o.a. van Bommel van Vloten, De beetwortelsuikerindustrie in Neder-
land gedurende de laatste veertig jaren. Financieel economisch kwartaal
overzicht der Amsterdamsche Bank. April 1941.
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zijn als velen, die zich b.v. afvragen hoe het mogelijk is, dat er
zoo weinig vervoer over het Wilhelminakanaal plaats vindt en dat -
men van nieuwe industrieen ongeveer niets bespeurt. Naar onze
meening hangt dit laatste samen met den specialen aard der Bra-
bantsche industrie ; de redenen die men wel aangeeft, n.1. dat beginL

eni eindpunt van het kanaal verkeerd zijn gelegd en voorts, dat
Eindhoven is buitengesloten, zijn er weliswaar enkele, maar niet
de voornaamste.

Een luisterrijke uitzondering vormt het Batabedijf te Best. Het
wil ons voorkomen, dat dezelfde motieven, die er toe geleid hebben

dat deze onderneming juist in die bepaalde'plaats haar toevlucht

zocht, n.1. propagandistische, omdat men daardoor tevens een kwa-
liteitsaanduiding van het product had, ook voorzaten bij de terrein-
keuze, waarbij ligging aan spoor- en water werd verkregen. In de

praktijk vervoerde de Bata echter alles per auto.
Een punt bleef nog onaangeroerd. Het ( teekeni in de kolom

milieuvoordeelen onder IV van tabel XXV wijst er op, dat het
platteland zich weinig leent als standplaats der industrie. Men
vindt in de literatuur dan ook algemeen verdedigd, dat de (kleiner-
dan) en middelgroote steden de meest ideale vestigingsplaatsen zijn.
De stimulans kanalenbouw heeft men dan practisch niet van noode.
Er bleek reeds dat hoegenaamd alle plaatsen in Nederland v n meer
dan 20.000 inwoners aan het waterwegennet zijn aangesloten.

P a r.  5.
De arbeidsintensiviteit in de onderscheidene bedrijfstakkes

in  de  tabellen  XXIV a  t.,/m.  XXIV o  is het belang,  dat  het

bedrijf bij den arbeid heeft, aangegeven met een bepaald loon-
bedrag; dit geschiedde om een voorloopige vergelijking te ver-
krijgen met andere kostencomponenten.

Van sociaal standpunt bezien is nog belangrijk te weten, hoeveel

arbeiders hiermede gemoeid zijn, m.a.w. hoeveel arbeiders door

vestiging van een bepaald bedrijf, hun economisch bestaan vinden.
De onderstaande tabel geeft daarom het gemiddeld aantal arbeiders
per bedrijf, waarop de gegevens van de voorafgaande tabellen be-
trekking hebben. Daarenboven zijn ook de cijfers van het totaal
aantal vestigingen volgens de Bedrijfstelling 1930 vermeld, met de
daarin werkzame personen, zulks ter beoordeeling van de vraag,
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in hoeverre de eerst bedoelde gegevens representatief zijn te achten
en voorts om geinformeerd te zijn over het aandeel van de vrouwe-
lijke arbeidskrachten, hetwelk bij de eerstbedoelde cijfers n.1. niet
is vermeld.

Ter vermijding van misverstand zij er op attent gemaakt, dat
hier voortdurend met gegevens van het „gemiddelde bedrijf"
wordt gewerkt, terwijl in deel.I van „gemiddeld goedgeleid bedrij f"
werd gesproken. Het eerste is een rekenkundig gemiddelde van alle
bestaande bedrijven; bij het, tweede daarentegen valt het niet te
ontkennen, dat in de practijk subjectieve factoren mede bepalend
zijn voor 'de berekening van dit goed geleide bedrijf. Bij het
gebruik van economische politiek voldoen deze laatste cijfers meer
dan de eerste. Door de medewerking der vakgroepen zal het in de
toekomst wellicht mogelijk zijn. beter bruikbare cijfers omtrent het
gemiddeld goed geleide bedrijf ·te verschaffen. Waar onze cijfers
omtrent productie etc. aan vooroorlogsche verhoudingen zijn ont-
leend. toen. zooals bekend, de vakgroepen nog niet functioneer-
den, moest evenwel met rekenkundige gemiddelden, ontleend aan
C.B.S.-gegevens, worden volstaan.

Tabel XXVI.
AANTALLEN ARBEIDERS PER BEDRIJF.

In het -gemiddelde" bedrijf. Volgens de Bedrijfstelling.

BEDRIJFSKLASSE
aantal werk- adm. aant. man- vrou#

bedr. lieden techn. bedr. nen wen totaal

pers. totaal
I. Kalkzandsteen .   17    55     5   60   20    56    -    56

V. Zeep . . . .   45    42    24   66   60    27    11    38
VII. Confectie   . . 210 112    15 127 254    13    46    57

IX. Leder . . . .   86    35     4 39 192    19     1    20
Schoenen .  . . 119    89     9 98 493 165    59   224

XI-XIII. Metaalwaren  .    34    94    14 108 211 28     2    30
Bouten, moeren,
klinknagels . .  44  55  6 61 - - - -

XIV. Papier .   .   .   .     28    208     16    224     30    178     28    206
XV. Wol  . . . .   96   136    10   146   86    95    39   134

Katoen . . .9 9 345 23 368 139 178    82   260

Tapijten . . . 27    99    10   109   45    52     7    59
XVII. Cacao .  .  .  .    41    150     25 175 40 103 107 210

Margarine . . 12 78 40 118 15 145 63 208
Meet  . . . .1 9   81   24  105 1 7 87     3    90
Conserven . . 93 41  11 52 123 21  12 33
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P a r.  6. Beweeglijke techniek en beweeglyke prijzen.

De in de vorige paragraaf gegeven cijfers behelzen, het zij ten
overvloed6 herhaald, algemeene gemiddelden, die op grond van
bestaande verhoudingen gevonden werden en die voor een voor-
loopig en totaalbeeld wel voldoen. Binnen het bestek van dit werk
is het niet doenlijk aan de concrete verschillen naar plaats en naar
tijd, die zich bij de als vast aangenomen grootheden voordoen, vol-
ledig recht te doen wedervaren. Wel zal weer worden aangegeven
met welke factoren in het algemeen gerekend moet worden.

Wij kunnen dan een onderscheid maken tusschen e8enomische-
en politieke factoren. terwijl bij de economische nog weer een ver-
deeling tusschen statische en dynamische invloeden is door te
voeren. Statische factoren, omdat de wijze, waarop de productie-
factoren gecombineerd zijn, van de prijzen der productiegemiddel-

- den mede afhankelijk is. Slechts   voor de productie van enkele
chemisch te vervaardigen artikelen is de verhouding waarin de
elementen worden samengevoegd, door een onveranderlijke natuur-

wet voorgeschreven. In de groote meerderheid der gevallen is even-
wel variatie der productiemiddelen mogelijk. Zeer sterk komt dit tot
uitdrukking bij het gebruik van den industrieelen bouwgrond. Zoo
Meek uit tabel XVIII, dat de grootte van de terreinen in de middel-

groote steden gemiddeld per arbeider niet meer dan 75 % bedraagt
van de normaal gebruikte oppervlakte op het platteland; voor de
groote steden is dit percentage wellicht 50 %. Dit verminderd
gebruik hangt samen met prijzen   van   f 1.50   -   f 23.-   per   m2,

waarbij de prijs in het laatste geval (voor de steden van meer dan
200.000 inwoners) het vijftienvoud bedraagt van het gemiddelde
dat voor het platteland gevonden werd. Vanzelfsprekend wordt
de mate, waarin de variaties in het terreinoppervlak voorkomen, door

technische factoren mede bepaald. Bij een confectiebedrijf is etage-

bouw zeer goed doorvoerbaar; ook bij de tricotagefabrieken kan
bouw in twee of meer etages nog wel plaats vinden, in tegenstelling

met de weverijen waar gelijkvloersche opstelling der weefgetouwen
te prefereeren schijnt. Nog minder zal etagebouw voor de z.g.
zware industrie, zelfs in de groote stad. mogelijk zijn.

Minder sterk, maar niet te verwaarloozen, is de invloed. welke
van de differenties in de plaatselijke loonshoogten uitgaat. Om de
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kracht hiervan te peilen, zou men gelijksoortige bedrijven die zich
in gebieden met ongelijke arbeidsloonen bevinden, met elkaar
maeten vergelijken, waarbij, behalve dat in alle bedrijven het be-
drijfsoptimum is bereikt, zoodat verplaatsing van capaciteit niet
redelijk is, verder dient te worden aangenomen, dat de overige pro-
ductievoorwaarden voor allen gelijk zijn. Statistisch materiaal hier-
omtrent kan alleen door concerns worden opgesteld. Dat dit niet
voor buitenstaanders toegankelijk is, is duidelijk.

Ingevolge den samenhang, die er tusschen de vergoedingeni voor
productieve prestaties en de plaatselijk aanwezige productiefactoren
bdstaat, zullen met een wijziging in de transportmogelijkheden
andere prijsverhoudingen samengaan, waardoor ook het prijsver-
loop in den tijd. derhalve dynamisch, moet worden gezien.

Er mag niet ontkend worden. dat zich hierbij vele onzekerheden
voordoen. Met name geldt dit ten aanzien van de grondprijzen en
de   hoogte · der milieuvoordeelen. Aangezien beide bovendien   een
functie van de industrievestiging zijn en derhalve afhangen van
hetgeen men moet bepalen. beperkt men zich in de praktijk dikwerf
tot den arbeid met alles wat daaraan los en vast zit. De rapporten
der diverse Economisch Technologische Instituten maken dan ook
veel werk van het verloop der bevolking van die plaatsen, wa,ar-
voor de z.g. vestigingsfactoren worden nagespeurd; inderdaad wordt

c      daarmedq een inzicht verkregen in een belangrijke voorwaarde bij
de toekomstige loonvorming. Het lijkt ons echter noodzakelijk, dat
dergelijke beschou)wingen worden uitgebreid tot de omliggende ge-
meenten van de plaats, die men in eerste instantie bekijkt, te-
meer wanneer deze gemeente de centrale plaats vormt in een
overigens agrarisch georienteerd gebied, waarvan de bevolkings-
overschotten eventueel door de bedoelde stad geabsorbeerd kunnen
worden.

In dit verband zal het verder noodig zijn, geinformeerd te zijn
over de industrieele structuur van de,plaatsen die men onderzoekt.
om te kunnen beoordeelen, of men mettertijd uit het ter plaatse
aanwezige aanbod van geschoolde arbeid kan putten, dan wel zijn
toevlucht moet zoeken tot immigratie van arbeiders van buitenaf.
Men ziet in dergelijke gevallen groote divergenties ontstaan

-1tusschen de loonen van geschoolde- en ongeschoolde arbeiders. Het
is    uiteraard van belang te weten,    of    en in welke.   mate     deze
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verschillen door vakonderwijs gemitigeerd kunnen worden.

.Toch zal oak een analyse van de overige vestigingsfactoren  niet

mogen ontbreken. Uitgaande van de bestaande prijs- ent hoeveel-
heidsverhoudingen zal men moeten komen tot een oordeel over de    »  -
industrieele vestigingsmogelijkheden van het gebied, dat men onder-

zoekt. Deze vormen dan weer het uitgangspunt voor de berekening
van de puntelastiek  in het aanbod der onderscheidene vestigings-
factoren. Via de punt- zal men tot de boogelasticiteit moeten

komen. Men krijgt dan dus meerdere elasticiteitscoefficianten, al
naargelang het tijdstip, waarop prijs- en hoeveelheidsverhoudingen

betrekking hebben, verderaf ligt. Op deze wijze zal men, in den tijd

gezien, uiteenloopende vestigingsmogelijkheden vinden: er zijn dan
ook diverse stadia of tijdstippen aanwijsbaar, waarop het onderzoek

zich richt. De moeilijkheden, die dit zal meebrengen, onderschatten

wij geenszins. Het Lal echter noodzakelijk zijn, de methoden van

marktanalytisch onderzoek. welke al zoolang door de private be-
drijven wordt toegepast, niet enkel tot deze oogenblikkelijke prijs-
verhouding te beperken. Dan zijn het niet enkel de oogenblikke-

lijke prijsverhoudingen, die de overheidspolitiek beinvloeden, maar
ook die, welke na verloop van tijd verwacht kunnen worden. Tege-
lijkertijd   moet merv dan komen tot een tegenover elkaar afwegen van

het short-run en het long-run welvaartsdoel. Het feit, dat het eerste

concreter gevoeld wordt en duidelijker aanwijsbaar is dan het
tweede, mag de oogen er niet voor sluiten, dat het laatste bestaat.

De moeilijkheden worden nog verhoogd, doordat ook met toe-
komstige politieke maatregelen, waarover men thans nog vrijwel
in het duister tast, valt te rekenen. Over de exploitatie der mate-
rieele hulpbronnen zullen regelingen in internationaal verband

noodig zijn; evenzeer voor de organisatie van den afzet, de bepaling
van de arbeidsvoorwaarden etc.

Binnen het kader van deze internationale politiek zal de politiek
der afzonderlijke landen zich moeten inpassen. Het eigen doel dat ·
de nationale politiek zal omvatten, zal zich o.a. manifesteeren:

a.  in de co6rdinatie van het verkeer. Het is niet te vet*achten
dat dit geheel zal geschieden in den geest van het bekende en
veel gesmade Wetsontwerp 510. Nochtans zal de taakverdeeling,
een andere zijn als die van het vooroorlogsche tijdperk waarop

onze cijfers zijn gebaseerd.
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b.  in de regeling der arbeidsvoorwaarden. Wij spraken daar-
1 over uitvoeriger op blz. 54 e.v. Lieftinck schrijft: „De internationale

arbeid is op verschillende gebieden primair, de nationale maat-
regel n zullen een daarvan a fgeleid karakter dienen te dragen."  175)
Dit slaat echter op het ,algemeene loonpeil en op de sociale maat-
regelen (ouderdoms-, invaliditeitsverzekering, etc.). Binnen dit
raam lijkt voor een zelfstandige loonpolitiek nog een ruime plaats
over te blijven.

c. in de b«olkingspolitiek. Deze zal zich wellicht tot taak stellen         •
om groote bevolkingsconcentraties te vermijden en de industriali-
satie in de kleinere steden te bevorderem In zooverre daarbij
het middel: goedkoope bouwgronden wordt gebruikt, wordt wijzi-
ging gebracht in de door ons aangehouden prijzen van industrieele
bouwterreinen.

Niet ondenkbaar is verder, dat er zeer speciale maatregelen ge-
troffen zullen worden om steun te verleenen aan onze zwaar be-
schadigde en deels verwoeste steden.

P a r.  7.     Vestiging  van den handel.

Een uitbreiding van de industrieele bedrijvigheid en van het
aantal personen, dat in de industrie emplooi vindt, zal gemakkelijk
een uitbreiding aan het winkelapparaat geven. Men bedenke dat
in ons land op iedere 52 personen een winkel voorkomt. Het aantal
vestigingen, waarin weliswaar handel werd uitgeoefend, die echter
niet het karakter van winkelzaak hebben, is hierin niet meegeteld.

Het C.B.S. maakt in de Beroeps- en Bedrijfstelling 1930 onder-
scheid tusschen winkels (in het algemeen detailzaken) en den
handel   ( geen winkel). Een onderscheid  van dit laatste in groot-
handel, tusschenhandel, grossierderij en detailhandel werd niet ge-
maakt.

Voor de gemeenten beneden 5000 inwoners, van 5-10.000 in-
woners, van 10-100.000 inwoners en boven de 100.000 inwoners
werden de volgende frequenties (van aantal inwoners per winkel)                     '
gevonden.

175) Lieftink, enkele algemeene gezichtspunten, met betrekking tot den over-
gang van de oorlogs- naar de vredeseconomie E.S.B. 1945, blz. 8.
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Tabel XXVII.
FREQUENTIE VAN WINKELZAKEN.

Aard der winkels. middelden 5000 5-10.000 10-100.000 100.000
Rijksge- gemeenten gemeenten gemeenten gemeenten

L voedings- en genot- 84 - - - -

middelen w.0, brood 714 570 590 700 1000

banket en chocolade 2751 18000 7270 1513      '

kruidtnierswaren 209 1371 - 451-52 1)
zuivelproducten 1616 4000 4000 798

.         groenten en fruit 1029 898 1484 722

vleesch 701 701 701 701

sigaren 670 840 956 600

II. kleeding w.0. 360 407 355

manufacturen 738 675 918

schoenen 1268 1268 1268 1268 1268

III. huishoudelijke art.
woninginrichting 315

' w.o. huish. art, 1353 1821-2166 2)

woninginricht. 1987 2965 5348 1078   3)

drogisteriyen 1809 2327 1273  4)
electr. techn. en
radio art. 3482 5653 2700

IV. cultureele behoeften 955 1458 2324 885 613
w.o. boeken 2721

goud. zilver. uurwerk 4114 6479 3986  5)
V. Overige winkels 2604 13000 2000

1) 's-Gravenhage - Rotterdam. 2) Amsterdam - Rotterdam. 3) 's-Graven-

hage. 4) Haarlem. 5) Amsterdam.

De tabel wijst uit, dat een toename van het aantal inwoners per

gemeente samengaat met een afname van de winkels voor: brood,
kruidenierswaren en manufacturen, echter met een stijging in het
aantal voor: banket en chocolade, zuivelproducten, sigaren, woning-
inrichting, groenten en fruit, electrotechnische artikelen, en cul-
tureele behoeften. Voor de winkels in vleesch, kleeding, schoenen
en huishoudelijke artikelen is geen uitgesproken tendens te be-
speuren.

Opvallend groot bleek de concentratie van winkels in de typische
oude steden te zijn (ook bij de kleine plaatsen). Verder tellen
plaatsen, gelegen aan knooppunten van verkeerswegen, vele winkel-
zaken, evenals de provinciale hoofdsteden. Daaromheen treft men
gemeenten aan met lage bezetting; de consumenten trekken naar
het koopcentrum of worden van daaruit bediend.

Omtrent de arbeidsbezetting van de winkelbedrijven is het vol-
gende staatje op te zetten.

226



Tabel XXVIIL

VERHOUDINGSCIJFERS.OVER DE ARBEIDSBEZETTING
IN WINKELS.

Grootte Rijksge- Gemeenten Gemeenten Gemeenten Gemeenten
der zaken middelden    tot 5000 inw. 5-10.000 10-100.000 b. 100.000

eenmanszaken 48 % 50,8 % -      -      46,5 %
zaken met

1 bediende 38 % 40,4 % - -      34.1 %
zaken met

2-5 bedienden 13 % 8,7 % - -- 17.3 %
zaken met meer

dan 5 bedienden 1% -0.1 % --- 2.1 %

De toename van het aantal bedienden is uiteraard nog veel
grooter dan de stijging, die in het aantal groote zaken valt waar te
nemen. Terwijl in de grootste gemeenten het aantal bedienden in
de winkels met 1 bediende en in de zaken met meer dan 5 bedien-
den  gelijk is (i n beide gevallen 30 % ) , wijst de groep  van de kleinste
gemeenten de percentages 67 en 1 aan.

Cijfermatige gegevens .omtrent de vestigingsplaats  van den groot-
handel kunnen alleen ontleend worden aan hetgeen het C.B.S.
onder het hoofd Handel hierover geeft. Er blijkt dat van de 70.000
vestigingen  met de 188.000 daarin werkzame personen er 49.000
met slechts 1 persoon vborkwamen. Een derde van het totale
aantal zaken drijft handel in voortbrengselen van den landbouw.              1

Apsterdam heeft met 22 % van alle werkzame personen het
grootste aandeel in den handel, daarna komen Rotterdam en
's-Gravenhage met resp. 12 en 8 %. In de 6 grootste gemeenten
woont 49 % van het aantal handelsmenschen. Minder dan 1 % is
werkzaam  in de Limburgsche mijnstreek   (0.87%), in Westelijk
Noord-Brabant  (0,89 %)  en in de Drentsche veenstreken.

227



HOOFDSTUK XI.

Het algemeen belang der verkeerswegen.

P a r.  1.    Directe en indirecte rentabiliteit.

Wij betoogden reeds, dat het verkrijgen van rentabiliteit geen
absolute eisch mag zijn bij den aanleg van verkeerswegen, wel
echter de opstelling van een rentabiliteitsrekening. Deze laatste zal
het totaalbedrag moetent aangeven, dat niet door directe of indirecte
economische opbrengsten wordt gedekt, en waarvan de uitgave uit
hoofde van de maatschappelijke of nationale belangrijkheid van het
onderhavige project verantwoord moet zijn. Dit bedrag fungeert
dus als sluitpost. Om de hoogte er van te vinden moet aRn de
directe en indirecte economische voordeelen een 1cwantitatieve uit-
drukking gegeven worden. Betrekkelijk weinig zorg baart dit bij de
directe, economische voordeelen. De ,taardeering van de indirecte
voordeelen is daarentegen een netelige kwestie. Wij willen hierop
thans nader ingaan. Het vraagstuk. of nieuwe verkeerswegen tot
een verplaatsing of tot een vermeerdering van arbeidsgelegenheid

leiden, komt daarbij tevens aan de orde.
Het gemakkelijkst is het geval te beoordeelen waar de aanleg

van een nieuwe verkeersweg direct rendabel is. Alleen in dit geval
geschiedt de productie der bedrijven. die in de nabijheid van dezen

weg ontstaan, tegen lagere kosten. Daardoor wordt eenerzijds de
prijs verlaagd, hetgeen het verbruik stimuleert, terwijl door het af-
genomen gebruik van productiemiddelen per productieeenheid de
voorwaarden zijn gegeven voor een toenemende productie. Af-
hankelijk van de elasticiteit van de vraag naar de relevante pro-
ducten is het, theoretisch gesproken, mogelijk dat de werkgelegen-
heid niet riIleen verplaatst, maar ook uitgebreid wordt. In de
werkelijkheid zal dit effect, bij het kleine aandeel van de transport-
kosten in den kostprijs, minimaal zijn. Opgemerkt zij, dat elasticiteit
doelt op de reactie's van economische subjecten met een bepaalde
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koopkracht binnen een vooraf afgebakend gebied (b.v. de binnen-
landsche afzetmarkt).

Een van het voorgaande afwijkende situatie doet zich voor,
wanneer de prijsverlaging leidt tot verovering van buitenlandsche
afzetgebieden. Een uitbreiding van de werkgelegenheid mag dan
verwacht worden.

Maar welke zullen de gevolgen zijn wanneer geen directe renta-
biliteit wordt verkregen ?Ook dan zal in het algemeen een verkeers-
verbetering aan een vermeerdering van arbeid gepaard gaan.
omdat verkeerswerken veelal als vorm van werkloosheidsbestrijding
worden uitgevoerd. Waren echter alle productiefactoren reeds

ingeschakeld, zoodat de benoodigde productiekrachten alleen maar
verkregen konden worden door onttrekking aan andere bestedings-
mogelijkheden, dan vindt geen wijziging plaats in de totale werk-
gelegenheid, wel echter in het sociaal product, dat in zijn omvang
een vermindering ondergaat. De arbeid wordt nu immers in een
richting aangewend, waarin hij minder economisch nut sticht dan               I
vroeger. In de werkelijkheid treft men als regel een mengvorm aan
tusschen de 2 genoemde gevallen, waarbij een gedeeltelijke uit-
breiding van werkgelegenheid resulteert, terwijl het van de ont-
trekking van de productiefactoren aan andere aanwendingsmoge-
lijkheden afhangt, of het maatschappelijk product vergroot wordt,
dan wel het omgekeerde plaats vindt. Afwezigheid van rentabiliteit
(als som van directe en indirecte-) duidt er op dat, economisch
gezien, de maatschappelijke productie achteruit gaat. Bij een gelijke

, arbeidsintensiteit van de productietakken, waar kapitaal en arbeid
afvloeit en van de productierichtingen, die deze productiefactoren
aantrekken (verkeerswegen en nieuw op te richten bedrijven), beide
per geproduceerde waarde-eenheid, neemt de arbeidsmogelijkheid
af. Is de productie in het laatstbedoelde geval daarentegen arbeids-
intensiever dan in het voorgaande, dan bestaat uiteraard de moge-
lijkheid van nivelleering der invloeden of zelfs van een toename
der werkgelegenheid.

Voor de berekening der indirecte voordeelen is het allereerst
noodzakelijk den vermoedelijken omvang van de toekomstige vesti-
ging van handel en industrie te kennen. Nemen wij aan dat dit
bij benadering mogelijk is. Bij de verdere becijfering dienen dan
3 gevallen onderscheiden te worden en wel:
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a.   er ontstaan nieuwe bedrijven. die er bij afwezigheid van den
verkeersweg niet gekomen zouden zijn,,omdat geen enkel gebied bin-
nen de staatsgrenzen over soortgelijke vestigingsvoorwaarden be-
schikt, terwijl dan bovendien de arbeiders, woonachtig in de nabijheid
van den nieuwen weg, tot werkloosheid gedoemd zouden zijn. Voor
het gebied waarin de verkeersweg komt te liggen w6rdt de koopkracht
verhoogd met het bedrag. dat uitgaat boven hetgeen de overheid
anders in den vorm van steunuitkeeringen had moeten betalen. Van
algemeen economisch standpunt gezien zijn deze laatste bedragen
echter onvergoed. In het onderhavige geval mag daarom het totale
loonbedrag, ·dat door de nieuwe bedrijvep wordt uitgekeerd, als
indirect voordeel bestempeld worden.

b. er ontstaan nieulwe bedrijven, waardoor aan de arbeiders
hoogere loonen kunnen worden uitbetaald, dan voorheen bij de te
werkstelling in weinig rendabele productietakken      ( b.v.     in     den
landbouw). Bij afwezigheid van deze nieuwe bedrijven zou echter
geen werkloosheid behoeven te ontstaan. In een dergelijk geval
bestaat het indirecte voordeel uit het bedrag aan loonen, dat het
na de vestiging van nieuwe bedrijven uitbetaalde loonbedrag de
voordien regelmatig uitgekeerde loonsom te boven gaat.

c.  de uitbreiding van economische activiteit langs den nieuwen
verkeersweg vindt plaats door onttrekking van productieve krachten
aan andere aanwendingen. terwijl de afzet der eindproducten gaat
ten koste van elders in den lande gevestigde bedrijven. die een
soortgelijk product vervaardigen.

De onder c genoemde situatie is de regelmatig voorkomende.
Een vrachtprijsverlaging is gemeenlijk niet van dien aard, dat dit
binnenlandsch verbruik daardoor in merkbare mate gestimuleerd
wordt. En met betrekking tot den uitlaatklep „internationalen
handel" zij opgemerkt, dat deze handel niet alleen door prijsver-
schillen wordt geleid, maar dat in het bijzonder in de laatste voor-
oorlogsche jaren een regeling van het handelsvolume. buiten de
prijzen om (contingenteeringen). opgang maakte: Ofschoon onzer-
zijdsch niet ontkend wordt dat de internationale handel mogelijk-
heden biedt voor nog op te richten handels- en industrieele be-
drijven, welke tegen lagere prijzen kunnen leveren dan voorheen,
is het, bij de afhankelijkheid van politieke factoren, moeilijk maar
ook gevaarlijk. zich in zijn berekenin4en hierop te baseeren.
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Weliswaar is in het algemeen een prijsverlaging te verwachten
van die producten, die binnen het voor handel en industrie blootge-
,stelde gebied worden voortgebracht. Uiteindelijk, derhalve
ook bij een tel:ugloopen der productie elders, zal dus een overigens

geringe productieuitbreiding dezer goederen resulteeren. Men be-
denke evenwel. dat de overheid zich gedwongen ziet, om door be-
lastingheffing, noodig om het tekort bij afwezigheid van selfsupport

te dekken, de behoeftenbevrediging der gemeenschap te beperken.

De geldbedragen, die hiermede gemoeid zijn, zullen de eventueele

,      voordeelen van een prijsverlaging van enkele producten, eveneens

uitgedrukt in geld, steeds overtreffen.
Wijzende op de stijgende productie bij gedaalde prijzen pleegt

men wel eens van het algemeen economisch belang van een ver-
keersweg te spreken. Van een dergelijk algemeen belang is eerst

sprake, wanneer het betrokken werk direct rendabel is. Bij in-
directe rentabiliteit staan tegenover de indirecte voordeelen bepaalde

kosten, welke niet op degene. die deze voordeelen genieten, worden

verhaald, maar op de niet-weggebruikers. Als regel betalen deze
meer dan ze ontvangen. De aanleg van een verkeersweg is daarom
in eerste instantie een locaal of rayonaal belang.

De indirecte voordeelen, van hoe groot belang ook voor een
bepaalde plaats of streek, zijn van algemeen economisch standpunt
gezien dan ook gering. Hiermede is nog diet gezegd, dat directe
rentabiliteit noodzakelijk is. Problemen als: opheffing van den be-
volkingsdruk in bepaalde gebieden, verplaatsing van de industrie
uit de groote steden, roepen om een oplossing, ook al kan daarop
niet verdiend worden. De verkeerspolitiek vraagt immers niet alleen
om een plaats binnen het raam van maatregelen, in den laatsten
tijd met de woorden -geleide economie" . bestempeld.  maar  ook
binnen het kader der .maatschappelijke" ordening, waarin de
hierarchie der levenswaarden tot uitdrukking moet komen.

In dit verband willen wij nog in het kort twijzen op den aanleg
van een geheel nieuw net van verkeerswegen (b.v. in den trant der
Duitsche Reichsautobahnen).De betrekkelijk geringe economische

besparingen, welke deze veroorzaken, wettigen zeer zeker niet de
enorme hooge uitgaven, waarmede de aanleg gepaard ga,at.
Nochtans zou men zich de vraag kunnen voorleggen, of met
een algemeene verkeersverbetering te onzent, de concurrentie-
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positie van eent deel der Nederlandsche industrie t.o.v. het
buitenland wordt vergroot of in stand gehouden. Alleen in het
laatste geval zou er een noodzaak kunnen zijn, die wordt opge 
roepen, doordat het buitenland met wegenaanleg is voorgegaan.
Zonder een overeenkomstig handelen onzerzijds, zouden onze
handel en industrie achterop komen, hetgeen moeilijk in geld te
waardeeren is. Een nieuw verkeerswegennet zou dan als een pro-
ductieve kracht, zooals List deze zag. zijn aan te merken, waar-
voor men bereid moet zijn zeer hooge offers te brengen.

Behalve de ondergeschikte plaats, die men bij de beoordeeling
van een nieuw net van verkeerswegen aan de economische belangen
moet toekennen,  zijn  er nog een tweetal redenen. *welke aanleiding
vormden ons in de voorgaande hoofdstukken te beperken tot een
beschouwing van bepaalde verkeerswegen in bepaald aangewezen
gebieden. Vooreerst   om   aan te sluiten   op de behoeften   van   de ,praktijk, om georiEnteerd te zijn omtrent het economisch nut van
een voor uitvoering voorgedragen project, dat een uitbouw van het
bestaande net behelst en verder, omdat het middel der kwantitatieve
meting buiten dit geval slechts in beperkte mate toepasbaar is. Wij
beperken ons daarom tot het memoreeren van de reacties in het
economisch leven in kwalitatief opzicht. Op het gebied der prijzen
mag op een prijsverlaging van een groot aantal goederen gerekend
worden; bij de producten die in hooge mate van het vervoer gebruik   '
maken zal deze uiteraard het sterkst zijn. Het binnenlandsch ver-
bruik dezer goederen neemt toe. Of de afzet naar het buitenland zal
oploopen hangt o.m. van politieke factoren af en zal aan de hand
van de feitelijke verhoudingen vastgesteld moeten worden.

Anderzijds vindt een beperking van behoeftenbevrediging plaats,
aangezien het financieel tekort van den wegenbouw op de burgers
moet worden verhaald.

Via de prijzen wordt ook ingegrepen in de productieverhou-
dingen. De minst efficiente bedrijven worden door een verkeers-
verbetering sterk getroffen, omdat de bescherming door vracht-
kosten gedeeltelijk verdwijnt ; de invloedsfeer van de goedgeleide
bedrijven neemt daarentegen toe.

Ter beoordeeling van den feitelijken invloed van een algemeehen
transportprijsverlaging is het noodzakelijk, het aandeel te kennen
welke de transportkosten uitmaken van den prijs van alle voor het
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economisch leven belangrijke producten. Op dit punt zijn weinig
gegevens beschikbaar. Uit tabel XXV bleek echter wel, dat de
bedoelde bedragen niet hoog kunnen zijn, wanneer ze op het bin-
nenlandsch vervoer betrokken worden.

Terugkeerend tot de beschouwingen over den enkelvoudigen weg
bleek dus, dat de indirecte voordeelen, algemeen economisch
gezien, meestal niet van grooten omvang zijn. Een beeld over de
eigenkostendekking van het verkeerswezen in Nederland. zooals in
de volgende paragraaf gegeven, geeft daarom niet alleen uitsluitsel
over de bedragen, die door anderen dan de directe belanghebbenden
bij een verkeersweg moeten worden opgebracht, maar tevens eenig
idee omtrent hetgeen het dienen van algemeen-economische en niet
economische belangen werd waard geacht. Er zal dan tevens blijken
dat het, door de Regeering voorgestane beheer, volgens commer-
cieele beginselen in de praktijk niet werd verwerkelijkt.

P a r.  2.    Selfsupport van het verkeerswezen.
Spoorwegen.

Het is algemeen bekend, dat de Nederlandsche Spoorwegen in
de laatste twintig jaren bijna voortdurend met tekorten gewerkt
hebben ; Minister de Geer noemde dit permanent deficit in  1932  „een
der donkerste punten der Rijksbegrooting".

Voor een juist begrip van de tekorten der laatste jaren kan
#eliswaar van de balans en! verlies- en winstcijfers van de spoor-
wegen worden uitgegaan, mits men op de daar vermelde bedragen
een zekere correctie toepast, verband houdend met de bijzondere
constellatie van het bedrijf. Bij de verleening van concessies aan
de oorspronkelijke meerdere, later ten spoorwegmaatschappij, is
de Overheid ervan uitgegaan, dat, waar een, zij het gematigd, ver-
voersmonopolie werd toegekend, daartegenover zekere lasten
konden worden opgelegd. Het mag onbillijk heeten. dat deze lasten
nog werden gehandhaafd, toen het monopolie der spoorwegen werd
verbroken, ingevolge het optreden der nieuwe verkeersmiddelen.
Dit geldt temeer, wanneer men bedenkt, dat het autovervoer als
oneerlijke concurrentie kon worden betiteld, daar het, wat de kosten
betreft. niet aan de hooge loonnormen, welke aan de spoorwegen
waren voorgeschreven, was gebonden, en het bovendien, wat de.
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ontvangsten aangaat, zich vrijelijk-tot het winstgevend' vervoer  kon
,•  . •70

beperken. .1'I f.
In feite heeft dit z.g. monopolie weinig opgeleverd. Weliswaar

werd de concurrentie tusschen de spoorwegmaatschappijen  in  1890
geregeld; de onvoldoende afschrijvingen sedert dien zijn grooten-
deels het gevolg van de toen gesloten overeenkomsten. Toen de
concentratie  in 1920 voltooid was, doordat  de tot dusver bestaande
ondernemingen onder een leiding en voor gemeenschappelijke
rekening werden gevoerd. kwam de concurrentie met het nieuwe
verkeersmiddel, de auto, naar voren.

Met betrekking tot de feitelijke grootte van de verkregen finan-
cieele resultaten diene het volgende. In de eerste drie jaren van de
periode  1921  tot  en  met 1940 bedroeg het tekort jaarlijks gemiddeld
bijna 30 millioen gulden. Van 1924 tot en met 1930 werden geen
verliezen geboekt   ( de afschrijvingen waren overigens  laag).  In  de
jaren   1931    tot   en   met    1937  werd   per jaar gemiddeld 25 millioen

- gulden verloren. Voor het tijdvak 1931 tot en met 1940 is dit
cijfer 24 millioen.

In    den    loop   van    1937   176) werd gepoogd door reorganisatie
gunstiger voorwaarden voor de spoorwegen te scheppen. Van de
spoorschuld, inmiddels tot 410 millioen opgeloopen, werd 130
millioen   door   het Rijk overgenomen.   Op   1    Januari 1940 pareerde

nog een bedrag van 284 millioen bij de passiva van de balans onder
het hoofd ,,Staat der Nederlanden". Aangezien de afschrijvingen
vaniv66r 1937 in totaal 229 millioen te laag waren te achten. bleef
een bedrag van 99 millioen bestaan, dat in latere jaarverslagen als
.,Reorganisatie tekort" op de balans voorkwam. Voor de bereke-
ning van de jaarlijksche lasten lijkt het raadzaam. dit bedrag te
laten wegvallen tegen de vergoedingen, welke de spoorwegen lange
jaren hebben moeten derven voor: het gratis vervoer van post-
zakken (waarvan de kosten  op 6 millioen  per jaar werden begroot).
hetwelk eerst  in  1925 werd aangeschaft  177), het vervoer tegen  hal f

geld van militairen en dergelijke (de hierdoor ontstane inkomsten-

176)  Wet van 26 Mei 1937. Staatsblad 520.
177) Reitsma, Diagnose en therapie. De saneering der Nederlandsc}le spoor-

wegfinancien, Economist, 1938, blz. 424.
Reitsma, Herwaardeering van verkeers-economische waarden, Spoor- en
tramwegen, 1942. blz. 229.
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derving  werd  in  1921   op 1.3 millioen 's jaars geschat).   In   dit  ver-
band is verder nog te rekenen met de onjuiste belasting met het
volle bedrag der kosten van z.g. kruisingen a niveau, welke geheel
door de spoorwegen gedragen wordt (sedert 1922 1.8 millioen per
jaar). Aldus verdwijnt de ongedekte schuld  op de balans.

De vraag ware te stellen. of voor een juiste berekening van het-
geen de spoorwegen jaarlijks kosten. ook de creditpost -Staat der
Nederlanden". welke na het verdwijnen van de post ,,Reorganisatie-
tekort" met 99 millioen zou zijn geslonken, afgevoerd dient te
worden. Reitsma heeft becij ferd    178)     dat    in het tijdvak    van
1864 tot en met 1931 aan overwinst en huur, na aftrek van de te-
korten,  nog een batig   slot   van 130 millioen gulden overbleef.   Er
mag worden aangenomen, dat deze ontvangsten in de afboeking
van 1937 hun rechtvaardiging hebben gevonden. De tekorten over
1932'tot  en  met  1939 zijn hiermede  nog niet verrekend. Hiertegen-
over zijn echter nog verdere onvergoede lasten te stellen.

Gedacht moet worden aan de verplichtingen, welke aan de spoor-
wegen zijn opgelegd t.a.v. de uit te betalen loonbedragen en het
aannemen van niet rendeerend vervoer (bij laagwaardige produc-
ten). Wit maatschappelijke arbeidsverdeeling   en de daarop    ge-
baseerde afhankelijkheid verantwoord zijn, dan dient de zekerheid
te bestaan, dat ten allen tijde op het vervoer. als intermediair
tusschen productie en consumptie, gerekend kan worden. Van over-
heidswege is aan het spoorwegpersoneel derhalve verboden om in           
staking te gaan; daartegenover rust de plicht, om door hooge
loonen, iedere aanleiding tot staking weg te nemen. Om soortgelijke
redenen is het de spoorwegen niet toegestaan, het vervoer van laag-
waardige goederen te weigeren. Opgemerkt zij, dat de relatief
hooge loonpost nochtans decl uitmaakt van de bedrijfseconomische
kosten van het bedrijf. Het verdient evenwel aanbeveling, bij het
aanleggen van sociaal-economische maatstaven na te gaan, of al dan
niet eigenkostendekking aanwezig isi alsmede bij vergelijking met
overige takken van vervoer, waar genoemde verplichting niet bestaat,
met een en ander rekening te houden.

De exploitatiecijfers van de spoorwegen komen aldus wel in een
ander licht te staan. Het buiten de berekening laten van het

178)  Diagnose en therapie  ta.p. ' biz.  429  e.v.   Deze berekeningen konden
dezerzilds niet geverifieerd worden.
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reorganisatietekort. geeft een vermindering der rentelast van
4 millioen per jaar. Laat men de gekapitaliseerde waarde van de
bovengenoemde verplichtingent tegen  de  last van  185 millioen weg-
vallen, dan wordt de rentelast in totaal 11 millioen gulden terugge-
bracht. Ook dan zijn de spoorwegen niet tot rendeerend bedrijf in
de vooroorlogsche jaren gepromoveerd. De exploitatierekening over
de eerste 4 maanden van 1940 gaf evenwel steun aan de ver-
wachting, dat de zwaarste periode van de spoorwegen voorbij was,
zoodat met weinig of geen tekorten, ook bij te hooge rentelasten,

gewerkt zou kunnen worden.

Landwegen.
Evenals de waterwegen, zijn ook de landwegen zeer conservatief

-                                          gefinancierd. 179)  V66r  1929  werd voor beide doeleinden  geen  geld
geleend; dit zou kunnen beteekenen. dat het toen bestaande vervoer
naar verhouding zwaar werd belast. In werkelijkheid liep dit wel
mee. daar men bij den aanleg van wegen eveneens conservatief te
werk ging, waardoor ons wegennet allesbehalve -up to date" bleef.
Toen in latere jaren de achterstand tegenover het buitenland moest
worden ingehaald, werd het principe van directe afschrijving ver-
laten.

De moeilijkheden, verbonden aan de waardeering yan de „erfenis
uit het verleden" zijn dan ook niet van ernstigen aard. Anders is

"
het gesteld met de vaststelling van de .,bijzondere  bedragen.
welke voor het verkeer over de landwegen zijn uitgegeven, daar

,'een aftrek voor ,,community use moet worden gemaakt, en met de
,,bijzondere" opbrengsten van het wegverkeer i.c. ,,datgene wat
meer ten behoeve van het motorwegverkeer wordt gevorderd. dan
in het algemeen in soortgelijke omstandigheden voor andere vormen
van bedrijf en ontspanning gebruikelijk is. 180)

De   in 1935 ingestelde subcommissie    voor de kosten   van    den

weg, welke zich intensief met, deze vragen heeft bezig gehouden.

179) Wolterbeek, tap blz. T. 55.
180) Verslag van de subcommissle voor de kasten van den weg. 's-Gravenhage

1938. bk 11. In de boezem van voormelde commisie ontstonden t.a.v.
deze kwestie groote meeningsverschillen ; zie van Doominck in zijn Nota
op  blz.   131   van het rapport; verder Reitsma, Herwaardeering  van
verkeers-economische waarden, Spoor- en Tramwegen. 1942, blz. 249.
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verstond daarbij onder de kosten van den weg het deel der kosten

van den weg, uit het motorverkeer voortvloeiende, voorzoover dit
laatste een economisch doel heeft.

De kosten voor het verkeer in zijn geheel gemaakt werden door
de subcommissie (onder leiding van F. de Vries) als volgt toe-
gerekend. 181)

Tabel XXIX.
VISRDEELING VAN DE KOSTEN VAN HET VERKEER

OVER DE VERKEERSMIDDELEN.

Ten laste van   Van het overige, ten laste
Aard van de kosten plaatselijk van

gebruik. rijwiel-, motorverk.
Primaire wegen en
bruggen over de

groote rivieren - 10 % 90 %
Secundaire wegen 10 % 15 % 85 %
Overige buitenwegen 20 % 20 % 80 %
Verbeteringen in

bebouwde kommen 70 % 25 % 75 %
Politie- en

Verkeersregeling - 50 % 50 %
'

Voor de kosten voor het motorwegverkeer werd de volgende    ·
berekening opgesteld:

181)   Verslag   van   de   Subcommissie   ta.p.   blz.    116.
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Tabel XXX
UITGAVEN VOOR HET MOTORWEGVERKEER.

Motorwegverkeer
Gemiddeld in millioenen per jaar
periode periode

1920-1935 1936-1941

Primaire wegen en bruggen
over de groote rivieren        8,7             16,9

Secundaire wegen 4,8                   7,2

Overige buitenwegen 2,0 4,0

Verbeteringen
in bebouwde kommen                                1,6                                         0,8

Politie- en Verkeersregeling        0,4                1,0
Spoorwegkruisingen                                 0,4                                 1,0
Totaal 17,9 30.9

Tegenover deze kosten stonden de volgende ontvangsten:

Tabel XXXL
ONTVANGSTEN UIT HET MOTORWEGVERKEER

periode 1920-1935 per. 1936-'51
, in totaal bijzonder bijzonder

Motorrijtuigenbelasting                 6,4         6,4        19,9
Provinciale Wegenbelasting         0,2       0,2       -
Personeele Wegenbelasting         4,1        2,5       2,1
Invoerrechten

op  motorrijtuigen                                   3,1                1,2               1,0
Invoerrechten op benzine (gew.)      2,2         2,2        4,6
Invoerrechten op benzine   (bijz.)              6,4                   6,4                   6,1

Omzetbelasting                                                       1,6                   0,2                   0,3
Tollen                                           0,5           0,5           0,6
Parkeergelden enz.                0,3 0,3 0,7

Totaal 24,8 19,9 35,3

De in het meergenoemde verslag vervatte berekeningen zijn hier
betrekkelijk uitvoerig weergegeven, daar tegen de wijze, waarop
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deze cijfers zijn verkregen, wel eenige critiek is uit te brengen. Dit
slaat niet zoozeer op de toedeeling der lasten voor plaatselijk ge-
bruik en voor het rijwielverkeer, waar steeds autoritair te werk moet
worden gegaan. Het valt echter op, dat geen renteberekening heeft
plaats gehad, terwijl  toch  na  1929 de uitgaven  niet meer geheel  ten
laste van den gewonen dienst werden gebracht. Voor de toekomst
zal met een rentelast van eenige millioenen 's-jaars te rekenen zijn.
Wanneer voor wat de overige kosten aangaat, wordt uitgegaan
van de gemiddelde kosten der afgesloten periode 1920-1935,   ont-
staat dus een jaarlijksche uitgave van ruim 20 millioen gul(len,

De scheiding tusschen totale en bijzondere ontvangsten leidt tot
allerlei scheeve situaties. Merkwaardig is het b.v. dat bij de ont-
vangsten de bedragen, die luxe auto's en taxi's aan personeele be-

lasting moeten opbrengen, niet zijn meegeteld. Bij de berekening
van de invoerrechten zijn kosten- en financieeringsprincipe door
elkaar gehaald. De invoerrechten op motorrijtuigen zijn slechts ge-
deeltelijk als ontvangsten, welke de Overheid uit het motorweg-
verkeer verkrijgt, aangemerkt, n.1. voor het deel der heffing, dat
uitgaat boven het normale percentage, waarmede ingevoerde
goederen worden belast: De Subcommissie constateerde, dat de
invoer van brandstoffen (kolen, stookolie   etc.)    vrij was, weshalve
het geheele invoerrecht op benzine als „bijzonder" werd gekwali-
ficeerd. Verder lijkt het aanbevelenswaardig, ook voor die posten,
waarbij de Subcommissie zulks achterwege liet, een kleine reductie
toe te passen voor -algemeene ontvangsten". Daartegenover dient
het bedrag, dat aan personeele belasting werd ontvangen  verhoogd
te worden. Aldus resulteert een jaarlijksche ontvangst van rond 20
millioen gulden; de ontvangsten en uitgaven zouden in dit geval
ongeveer gelijk loopen.

Er dient nog in aanmerking genomen te worden, dat het totaal
bedrag, dat de gemeenten uitgeven, waarschijnlijk zeer laag is
gesteld, en daarenboven het procentueele aandeel. dat ten laste van
het motorwegverkeer werd gebracht, evenzeer te gering is. Hoe
groot deze kosten werkelijk zijn, is moeilijk uit te maken. Reitsma
becijfert een bedrag van 9 millioen 's -jaars (de Subcommissie
nam een bedrag   van 1,6 inillioen   aan). In ieder geval maakt   de
berekening van de subcomissie den indruk van te laag te zijn;
waarschijnlijk dient zij met een paar millioen verhoogd te worden.
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De jaarlijksche ontvangsten   voor het motorwegverkeer    ( 20   mill.
gulden) blijven dan eenige millioenen beneden de uitgaven.

Waterwegen.

Bij de afwezigheid van selfsupport van spoor- en landwegen zou
men geneigd zijn aan te nemen, dat deze bij de waterwegen dan
wel bereikt is. Niets is echter minder twaar.

Het vervoer te water neemt een zeer speciale plaats in, in ver-
band met de internationale belangen, welke er mee gemoeid zijn.
Als gevolg van de bekende clausule in de Rijnvaartacte: „Le Rhin
sera libre jusqu'A la m6r," werden op de natuurlijke waterwegen

-           geen rechten, welke een compensatie moesten vormen voor het
onderhoud, geheven. Bovendien heeft later de meening opgang
gemaakt,   dat de eisch vanf gelijke behandeling   voor alle staats-
burgers met zich bracht, dat ook de kunstmatige waterwegen

W

gratis aan de gebruikers ter beschikking werden gesteld. Op 1 Mei  ·
1900 werd afgeschaft: de heffing van de rechten die, onder welke
benaming ook, door den Staat worden geheven voor het gebruik
van wegen, kanalen, sluizen en bruggen. Dit slaat derhalve op de
rijkskanalen ; provinciale waterwegen zijn niet vrij van rechten.

Hiertegenover staan de volgende van rijkswege gedane uitgaven.
Nauwkeurige cijfers van het geinvesteerde kapitaal dateeren vanaf
de 80-er jaren.182) Van 1882-1918 werd jaarlijks   + 5 millioen
gulden voor aanleg en verbetering van rijkswege gebruikt. In 1918
ontstond een scherpe stijging (18 millioen) gevolgd door een
daling, welke  in   1924 haar dieptepunt   vond (6 millioen). Sedert
1930   183) werd jaarlijks   12   A 13 millioen gulden uitgegeven.   In
totaal werd door het Rijk ongeveer 360 millioen gulden geinves-
teerd. Aannemende dat ruim 80 % hierop is afgeschreven, resul-
teert een jaarlijksche rentelast van 3 millioen gulden.184) Bij deze

182) Wolterbeek, De kapitaalsinvesteering door de overheid in het belang van
het verkeer, De Ingenieur 1939, blz. T. 52.

183) De gegevens gaan niet verder dan tot 1940.

184) In Nederland werden de kanalen grootendeels bekostigd uit de gewone
belastingen. waarvoor derhalve niet geleend werd. De afschrijvingen zijn
ruimschoots voldoende. waardoor het probleem of over te weinig afge.
schreven verkeerswegen rente berekend dient te worden, hier weinig
relevant is.
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opsomming dient nog met een jaarlijksche post (sedert 1930) voor
onderhoud en bediening van 5 millioen gerekend te worden. Aldus
ontstaan een jaarlijksche last van 20 - 21 millioen gulden. Op dit
bedrag moet een aftrek worden toegepast wegens de voordeelen.
die de landbouw van de verbeterde afwatering geniet. Wanneer
hiervoor   1 0  %   van het totaalbedrag wordt aangehouden, resteert
nog een bedrag  van   1 8  - 19 millioen 's-jaars. De Staatscommissie
Welter 185)'   kwam   in   1932   tot cell tekort   van   ruim 16 millioen
gulden 's-jaars, een som, die wellicht in feite hooger was.186)

Verder  zijn  door de provincies  en de gemeenten 187) groote  uit-
gaven ten behoeve van de scheepvaart gedaan; Wolterbeek schat
tot een bedrag    van 390 millioen ( jaarlijksche    last na afschrij-
ving  van  6 mill.) terwijl  voor de kosten van onderhoud een bedrag
van 5 millioen wordt aangehouden. Rechten, die door de provincien,
gemeenten en waterschappen worden geheven, zijn alleen in het
Noorden des lands veel voorkomend. Alhoewel zij door de scheep-
vaart als een drukkende last worden gevoeld, zijn de ontvangsten
van dien,aard, dat hieruit nog niet de kosten! van onderhoud en
bediening kunnen worden bestreden.188) Als verdere ontvangsten
dienen nog de haven-, kade- en liggelden genoemd te worden.

Geconcludeerd mag worden, dat bij de waterwegen reeds lang
i met het selfsupportbeginsel gebroken is. Het is niet waarschijnlijk.

dat hierin nog wijziging zal worden gebracht. Deels gebaseerd

op internationale verdragen, anderdeels op gegroeide verhoudingen,
waaraan onze groote havensteden een groot deel van hun belang-
rijkheid ontleenen, geldt, ook in economisch opzicht, dat de aan-
sluiting aan een waterweg in Nederland „eine dauerhafte Korrektur
der   Lage" 189) vormt. Een correctie, omdat   men   door de ligging
aan een waterweg gebruik kan maken van een systeem van wegen,        r
waarvan de transportprijzen aanmerkelijk beneden de tarieven

185) Rapport der Staatscommissie voor de verlaging van de rijksuitgaven.
's-Gravenhage 1932, btz. 333.

-          186) Reltsma, Binnenscheepvaartheffingen in Nederland en het Wetsontwerp-
verkeersfonds, Amsterdam 1934, btz. 9.

187) Waterschappen zijn, door gebrek aan gegevens, uitgezonderd.
188) Rapport der Staatscommissie voor het vervoer, inzake de heffing van

scheepvaartrechten, 's-Gravenhage 1936.
189) Napp Zinn. Binnenschlffahrtspolitiek der Niederlande. Jena 1938.

241



\

liggen, die bij de overige wegen berekend worden; duurzaam
omdat, integenstelling met hetgeen bij de spoorwegen nog wel eens
voorkomt n.1. dat, in den tijd gezien, met de tarieven gemanipu-
leerd is om een min of meer groot decl vAn de vaste kosten- ver-
goed te krijgen. voor de waterwegen te stellen is, dat de vaste
kosten door de overheid gedragen worden.

Par.  3.    Coardinatie van het verkeer.

Het is nog niet zoo lang geleden, dat men de beschouwing van
de rentabiliteit van.verkeerswegen  tot een probleem heeft gemaakt.
In de oudste tijden hadden de wegen hoofdzakelijld strategische
waarde; men denke aan de heirbanen der Romeinen. Ook in de
nieuwste tijd vergat men het politieke belang van wegen niet.
In het tijdvak, waar de wegen ook om economische redenen werden
aangelegd, meende men een berekening niet van noode te hebben;
het belang van goede communicatiemiddelen stond bij voorbaat
vast: deze vormden het middel om economische vooruitgang te
verzekeren.

Het probleem van een becijfering vooraf werd urgenter, toen
sommige wegen vrij ter beschikking werden gesteld en de directe
vergelijking in de ontvangsten en uitgaven kwam te ontbreken, en
vroeg dringend om oplossing, toen het vervoer via de landwegen
opkwam, en de vraag zich herhaaldelijk voordeed. welk transport-
middel nu eigenlijk het meest te prefereeren was, De rentabiliteits-
rekening vormt dan tevens een orienteeringsmiddel voor het voeren
van een juiste coardinatie-politiek. Wat onder dit woord co6rdi-
natie kan worden verstaan, vinden we aangeduid in de Memorie
van Toelichting op het Wetsontwerp tot instelling van een Ver-
keersfonds, n.1.-Het brengen van verband tusschen de verschillende
verkeersmiddelen, noodig om de verdeeling van he€ vervoer over die
verkeersmiddelen zoodanig te doen plaats vinden, dat het meest
economische vervoer gewaarborgd  is."  190)

Concreter  is de interpretatie  die Ir. Reitsma- geeft.191)  Hij  ge-
. bruikt het woord Rantsoeneering en bedoelt een systeem van

concessioneering van overheidswege, waarbij de vervoerscapaciteit
190) Nederlandsche Staatswetten, Editie Schuurman 8 Jordens, No. 103.
191) Reitsma, Gedachtenmodel eener rationeele. constructieve verkeerspolitiek,

St. B. 1935. blz. 156.
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aan de behoefte wordt aangepast, door uitstooting van het meest
onrendabele verv6er.     De de finitie     van de Meester 192)      „het
scheppen van zoodanige concurrentie-voorwaarden voor alle ver-
keersbedrijven zonder onderscheid, , dat geen kunstmatige bevoor-
rechting transporten trekt naar die bedrijven die in wezen de
transporten niet met voor de volksgemeenschap minst mogelijke
kosten uit kunnen voeren", wijkt hiervan iets af. Aangezien de
Meester aan de overheid de taak toekent om de capaciteit van het
vervoersapparaat binnen de grenzen van het meest economisch
werkende de'el van het apparaat te houden, zoodanig, dat de kosten

gedekt worden, is er uiteindelijk bij de genoemde schrijvers weinig
verschil van ineening te constateeren. -

Onder verkeerscoardinatie verstaan wij:lle. alle maatregelen,
npodig om de afwijking van het z.g. selfsupportbeginsel, welke
noodzakelijk wordt geacht, aangezien de Staat zich bij haar eco-
nomische politiek ook door andere dan economische motieven laat
leiden, niet door het private initiatief, dat meestal slechts door
economische belangen gedreven wiordt, te laten doorkruisen.

2e.  de maatregelen. die er op gericht zijn om te zorgen dat in
de op grond van economische en niet economische overweging
wenschelijk geoordeelde verkeersmogelijkheid door het meest econo-
mische verkeersmiddel wordt voorzien.

Van coardinatie is derhalve sprake, wanneer meerdere vervoers-
middelen aanwezig zijn en ieders terrein geregeld moet worden om
verspilling te vermijden.

Wegenboufw omvat .meer en ressorteert onder verkeerspolitiek.
Reeds op blz. 1 werd vastgesteld dat practisch alletn de overheid
de wegenbouw ter hand kan nemen. Daar komt nog bij, dat zooals
door  ons werd gevonden, de eisch van- rentabiliteit  niet  is. te  hand-
haven. In ons land werd trouwens nergens rentabiliteit verkregen.
In dergelijke gevallen pleegt het particuliere initiatief bescheiden
op den achtergrond te 61ijven.

De eenvoudigste vorm van codrdinatie treffen we dan aan.
rtanneer een plaatstoewijzing geschiedt op zuiv,er economischen
grondslag (ad 2). Theoretisch werd dit zoo uitgedrukt: eenmaal
de noodzaak van een verkeersmogelijkheid vastgesteld zijnde, dient

e
192) De Meester, Co6rdinatie der verkeersbedrilven. Baam 1935, blz. 122.
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te worden aangegeven, welk verkeersmiddel het meest doelmatig is
aan te wenden. De gevonden verhoudingen. waarbij o.m. ,bleek,
dat op korten afstand het autovervoer het meest economische is,
zeggen hieromtrent echter niets; zij slaan enkel op datgene wat
betaald moet worden, wanneer van de diensten der transport-
onderneming wordt gebruik gemaake.                       -

Bij den aanleg van verkeerswegen komt het op de additioneele
geldhoeveelheden. de toevoegsels aan, die men moet investeeren
Dikwijls zal het gebied dat een waterweg vraagt reeds over een
spoorwegverbinding beschikken. Het is zeer waarschijnlijk dat de
niettwe transporten. die men over den waterweg denkt te bewerk-

. stelligen, met uitbreiding der variabele echter met gelijkblijving der
vaste kosten door de spoorwegen zijn uit te voeren. Zelfs wanneer
van enkel- naar dubbelspoor moet worden overgegaan, zullen deze
kosten als regel nog maar een fractie bedragen van het bedrag van
150.000 gulden dat men bij een kanaal van behoorlijke afmetingen
(voor schepen van pl.m. 600 ton) al gauw per km. moet betalen.

De moeilijkheid is echter, dat meestal niet met een vergelijking
tusschen de middelen, bij vaststaand doel, ·kan worden volstaan.
De verschillende aard der diverse verkeersmiddelen bewerkt, dat
het doel van het verkeer, n.1. voorziening in de verkeersbehoeften
op ongelijke wijze wordt gediend. De verkeersbehoeften staan
immers niet bij voorbaat vast, maar zijn in sterke mate van de
hoogte van den vrachtprijs afhankelijk; zij zijn derhalve latent en
kunnen voor een deel gekweekt worden. In den aanvang van dit
boek wezen wij er op. dat juist deze laatste mogelijkheid aanleiding
geeft tot vele moeilijkheden, vooreerst bij de bepaling van den ver-
moedelijken omvang van het te verwachten vervoer en meer nog
bij de inwerking hiervan op andere sectoren van het economisch
leven.

In dergelijke gevallen zal dan tot een vergelijking van de ver-
schillende doelen met de onderscheidene niddelen moeten worden
overgegaan, waarbij dus ook het doel met een bepaald geldbedrag
moet worden gewaardeerd. In concreto moet dus worden nagegaan.
welke bedrijfseconomische, algemeen economische en maatschap-
pelijke voordeelen de onderscheidene verkeerswegen met zich
brengen en deze zulten dan tegenover de kosten gesteld moeten

/

worden.
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Uitgaande van de directe en indirecte economische voordeelen
kan men tot de conclusie komen dat de eene verkeersmogelijkheid
een -tekort" van b.v. een millioen gulden oplevert, de tweede
daarentegen een deficit geeft van vier millioen, terwijl toch dit
laatste middel wordt gekozen; uiteraard is dit alleen gerechtvaar-
digd, wanneer in het laatste geval de te verwachten maatschappe-

lijke voordeelen zoo veel hooger zijn. Een directe economische
maatstaf ontbreekt hier in dier voege, dat weliswaar aan den alge-
meen rationeelen norm: dat de offers de opbrengsten niet mogen
overtreffen, beantwoord moet zijn, dat echter een objectieve waar--

deering van de maatschappelijke voordeelen in een bedrag in geld
onmogelijk is.

Van de situaties waartoe afwezigheid van coilrdinatie aanleidingj
kan geven wordt er hier een vermeld. Voordat de Twentsche ka-
nalen tot stand Wwamen. vond het vervoer naar Enschede en de
overige plaatsen in Twenthe hoofdzakelijk door de Spoorwegen
plaats. * Hieraan verinderde evenwel  niet  veel  toen de waterver-
binding  met den IJssel tot stand  kwam;  dit kon alleen doordat  de
spoortarieven beduidend lager werden gesteld. Het gevolg was.
dat de ontvangsten der spoorwdgen merkbaar leden, een verlies dat
door den Staat moest worden bijgepast, terwijl jaarlijks pl.m.
6 millioen gulden 193) aan rente. afschrijving  etc.  voor de kanalen
moest worden opgebracht.

Maar ook wanneer men de aanleg van kanalen met die van
landwegen vergelijkt, valt het hooge kostenbedrag in het eerste

geval op, waardoor een kostenverhouding kan ontstaan van
10:len zelfs van nog ongunstigere kostenverhoudingen. 194)

Kanalenbouw lijkt ons uit dezen hoofde dan ook niet het meest

geschikte middel om aan opheffing van den bevolkingsdruk en
plaatsing van de arbeiders in de industrie mede te helpen· Nationaal
gezien heeft ons land eigenlijk te veel en te goede waterwegen
om zich het dure middel van nog meer kanalen te permiteeren In
de tarievenpolitiek der overige verkeersmiddelen heeft men een heel

193) Zie Rditsma, Binnenscheepvaartheffingen in Nederland en het Wets-
ontwerp, Amsterdam 1934, blz, 126.

,
194) Uitdrukkelijk zij er op gewezen, dat het hler om de kosten van aanleg

gaat. Voor de tarieven. waarin de bouwkosten dikwijls slechts gedeeltelijk ziin
verrekend, gelden geheel andere cijfers.
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wat goedkooper middel dan kanalenaanleg om hetzelfde doel te
bereiken, al zij toegegeven dat in het verleden het strakke vast-
houden aan het commercieele beginsel niet steeds bevorderlijk heeft
gewerkt.

Bovendien moet ter verplaatsing der economische activiteit, dit
is immers practisch het effect van Iwegenaanleg, niet alleen ge-
co6rdineerd worden tusschen de verkeersmiddelen. maar tusschen
alle voorkomende middelen. Het lijkt ons, dat bij een goede arbeids-
bemiddeling in vele gevallen met minder geld meer valt te bereiken,
dan met het aanleggen van verkeerswegen.

6                                                      -
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Soziale Praxis.
Spoor- en Tramwegen.
Tijdschrift voor economische geographie.

i Tijdschrift voor volkshuisvesting en stedebouw.
Zeitschrift fur Wirtschaft- und Sozialberichte.
Zeitschrift for Binnenschiffahrt.
Zeitschrift fur Sozialpolitik und Gesellschaftsrecht.
Zeitschrift fur Verkehrswissenschaft.

195) Een volledige weergave van de afzonderlijke artikelen blijkt, wegens
de uitgebreidheid er van, achterwege.
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