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Een geval van flagrante inmenging

Omslag

s m itw e ld
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SMITWELD B.V.

Postbus 253 - N ijmegen 
Tel. 0 8 0 -5 2  2911

De internationale lijnvaart blijft het terrein 
waar het zeevervoer het meest van soms 
politiek gemotiveerde concurrentie te 
duchten heeft, waarbij het paradoxaal 
aandoet, dat juist de lijnvaart zich tot dus
ver nog het best door de algehele depres
sie heenslaat. Het is bij dat al een hoogst 
gevoelige markt, die fel op wijzigingen van 
economische of politieke aard wil reageren 
en misschien meer nog dan in de tramp- 
vaart beschikt over een hyper-sensitieve 
barometer in vrachtprijzen, die soms wel 
stabiel lijken, maar in werkelijkheid echter 
door allerlei toesiagmechanismen in 
evenwicht wordt gehouden. In de lijnvaart 
moet dan zelf weer een onderscheid wor
den gemaakt tussen die welke in conferen- 
ce-verband plaatsvindt en die waar de re
ders min of meer hun eigen gang gaan, zij 
het dat ook hier onderlinge afspraakban- 
den kunnen worden gesmeed door allerlei 
soorten van rate agreements’.
Een vaargebied, dat door zijn wisselende 
aspecten blijft boeien is de trade tussen 
Europa en het Verre Oosten. In de laatste 
maanden van het afgelopen jaar heerste er 
algemeen de opvatting, dat het er in 1979 
weer flink zou gaan spoken, want er leek 
geen einde te komen aan het aantal ver
voerders dat zich voor deze markt aan
meldde, evenmin als aan het aantal grote, 
hoogwaardige schepen dat lucratief op 
deze verbinding emplooi moest vinden.
In de genoemde periode viel het vooral op, 
dat er zich een sterke toeneming vertoonde 
in het aantal onafhankelijke reders. Zou 
men hieruit de conclusie kunnen trekken, 
dat de conference-operators dan wel be
vreesd zouden worden, dat de trade van 
overtonnage zou hebben te lijden, zo heeft 
hen dat dan toch niet weerhouden van het 
verzwaren van hun eigen schepen-inzet. 
Met name trok in dat stadium het besluit de 
aandacht om de aanvankelijk voor de 
Zuid-Afrika-trade bestemde Nedlloyd 
Hoorn’ op de Europa-Verre Oosten verbin
ding in te zetten, waardoor er zich nu zelfs 
vier grote Nedlloyd-containerschepen op 
deze route bevinden. Daarbij blijft het o- 
verigens niet, want in de eerste helft van dit 
jaar worden nieuwe containerschepen

verwacht van Koreaanse en Maleisische 
rederijen, en ook die willen meehappen 
van de grote vervoerskoek.
Toch is het nu wel duidelijk geworden, dat 
de conference-reders zich grote zorgen 
begonnen te maken over de groeiende 
concurrentie van de onafhankelijken. De 
voorzitter van de machtige Far Eastern 
Freight Conference (FEFC), waar de af- 
hankelijken’ zich verenigd hebben, de Ne
derlander M. F. van Lennep, verklaarde in 
de loop van het vorig jaar al, dat hij naar 
Taiwan en Zuid-Korea ging om eens 
poolshoogte te nemen van de plannen, die 
de onafhankelijken daar aan het smeden 
waren.
Het ging dan in het bijzonder om de combi
natie van de Taiwanse rederij Evergreen 
met de in Zuid-Korea gevestigde Cho Yang 
Groep, die vanaf april dit jaar een geza
menlijke outsider-containerdienst dachten 
te beginnen tussen het Verre Oosten en 
Europa. Aan kapitaal hadden deze beide 
groepen geen gebrek en wat ervaring be
treft, Evergreen, hoewel nog van vrij re
cente datum, had deze al in ruime mate 
opgedaan in diverse andere druk bevaren 
trades, terwijl Cho Yang, van oorsprong 
een busonderneming, al vanaf het begin 
van de jaren zestig in de scheepvaart zat. 
De Far Eastern Freight Conference vrees
de, dat Evergreen/Cho Yang haar dit jaar 
behoorlijk in het vaarwater zou zitten en
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zette daarom de autoriteiten in Seoel onder 
druk. Het lukte haar deze ambtenaren er
van te overtuigen, dat het niet in het belang 
van Zuid-Korea zou zijn, wanneer van de 
twee grote lijnvaartrederijen, die in aan
merking kwamen voor de status van ’nati- 
onal carrier’, er een van in de conference 
zou werken en een daarbuiten. Die binnen 
de conference was de Korea Shipping 
Corporation, aangesloten lid van het con
sortium van internationale rederijen, dat 
onder de naam ACE geregelde container- 
diensten tussen Europa en het Verre Oos
ten onderhoudt en daarbij in zijn totaliteit, 
zowel als afzonderlijk naar leden gesplitst, 
binnen de FEFC werkt, De Korea Shipping 
Corporation krijgt pas in de loop van het 
voorjaar de beschikking over een eigen 
schip en werkt tot die datum met de part
ners samen op basis van een ’slot- 
agreement'.
Wat er uiteindelijk gebeurde was een on
gehoord geval van regeringsinmenging in 
de zaken van een particulier concern, dat 
nota bene leek te zijn geëntameerd door 
een conference, waarvan het merendeel 
der kapitaalkrachtige leden in het westen 
zijn gedomicilieerd. Cho Yang kreeg van 
Seoel te horen, dat zij haar samenwerking 
met Evergreen diende te staken en zich 
moest aanmelden als lid van de FEFC, die 
er dan vermoedelijk wel garant voor zou 
staan, dat zij als zodanig zou worden geac- 
cepteert.
Dat betekende dus dat Cho Yang in confe- 
rence-verband op Europa moest gaan va
ren en dat zij zich in plaats van partner nu 
als concurrent tegenover Evergreen moest 
opstellen. De Koreaanse rederij protes
teerde tegen deze inmenging, maar naar 
het leek had zij geen schijn van kans: je 
hebt in zo’n geval maar te doen wat de 
regering je vertelt. Evergreen kwam nu al

leen te staan en kondigde onmiddellijk aan, 
dat zij de dienst nu uitsluitend met eigen 
schepen zou gaan onderhouden. Dat zijn 
er om te beginnen vier, waarvan het eerste 
in april uit het Verre Oosten naar Europa 
vertrekt.
Het is de conference dus gelukt om de 
dreigende concurrentie van deze outsi- 
der-groep in te dammen door een van de 
pijlers onder de betrokken combinatie weg 
te slaan, anders gezegd om een van de 
partners op gezag van hun regering te 
dwingen naar het andere kamp over te lo
pen. Het is onder deze omstandigheden 
nog de vraag wat er nu precies gaat gebeu
ren; misschien is het voor de conference te 
vroeg om te juichen.
Er zijn nog meer outsiders op deze trade 
behalve Evergreen en Cho Yang en het is 
in het geheel niet onmogelijk, dat Ever
green, nu hij van zijn partner is beroofd, de 
boer opgaat om naar een andere te zoe
ken. In theorie zou men daarbij kunnen 
denken aan bijvoorbeeld de krachtige No- 
rient Line, een Noorse groep, die dit voor
jaar met een ro/ro-verbinding tussen Eu
ropa en het Verre Oosten begint. Of aan de 
Hong Kong Container Line, die al geruime 
tijd als zogenaamde Non Vessel Operation 
Common Carrier diensten onderhoudt tus
sen het Verre Oosten en de Middellandse 
Zeehaven Venetië en van daaruit door- 
cognossementen door geheel Centraal- en 
West-Europa tot Engeland toe verzorgt. 
Dit zijn allemaal veronderstellingen die 
men in de marge aantekent, maar waarbij 
men onmiddellijk kan aannemen, dat 
naarmate de weken verstrijken meer 
klaarheid in de situatie zal komen. Zo mo
gen wij hopen dat er wat meer aan de op
pervlakte komt van de nog niet geheel op- 
gehelderde houding van de FEFC, die in 
deze kwestie als een soort éminence grise

op de achtergrond heeft gewerkt. Het zal 
allemaal wel volkomen bona fide geweest 
zijn, maar het geeft wel weer nieuw voedsel 
aan de gedachte die door velen wordt ge
koesterd, dat de conferences naar mono
polies streven en daarbij geen middel 
schuwen om dit doel te verwezenlijken. 
Juist de FEFC heeft in het verleden her
haaldelijk aan dergelijke kritiek blootge
staan, niet in de laatste plaats ook van de 
zijde van verladersorganisaties in diverse 
Aziatische landen. Er is trouwens nog een 
ernstige consequentie verbonden aan het 
uitschakelen van een sterke en potentiële 
onafhankelijke rederij zoals Cho Yang. Als 
men ervan uitgaat, dat het in het belang 
van de handel is, dat er outsiders blijven, 
dan zal het gat dat nu valt door het verdwij
nen als zodanig van de Koreaanse groep 
door anderen worden opgevuld.
Die anderen zouden de Russen kunnen 
zijn, die maar al te graag zoveel mogelijk 
vaste voet in elke trade willen krijgen. De 
Russen zijn niet, zoals Cho Yang, per de
creet weg te jagen, integendeel de regering 
van de Sowjet-Unie geeft zelf koers aan de 
veroveringen van haar eigen staatsbedrij
ven. In het vaargebied Europa-Verre Oos
ten hebben de Russen twee ijzers in het 
vuur: de Transsiberische landverbinding 
en de zeeverbinding (die trouwens juist 
vóór het einde van het vorig jaar tot een 
volwaardige containerlijn is uitgebreid). 
Als de Russen in het gat springen, dat Cho 
Yang heeft achtergelaten, snijden de lijnen 
van de Far Eastem Freight Conference 
zich meer in de vingers dan ze wellicht 
gedacht hadden. En wie, zoals het westen 
doet, staatsdirigisme in de handel afwijst, 
moet niet het sfeertje scheppen, waarin dat 
juist kan plaatsvinden. *

De J,

New fairplay world shipping yearbook published

Now in its fourth edition, the new Fairplay 
World Shipping Yearbook is published by 
the Financial Times. It contains 770 pages 
covering over 6,000 maritime companies 
and organisations all overthe world. These 
range from shipowners, shipbuilders, re
pairers and engine builders to towage and 
solvage organisations, dredging contrac
tors, marine insurance companies, P&l 
clubs and marine equipment suppliers. 
There are also representative lists of ship 
sale and purchase brokers, trade profiles of

60 leading maritime nations, details of na
tional and international associations -  in
cluding IMCO and the Classification Socie
ties -  and a wealth of statistical data ran
ging from merchant fleets of the world and 
international shipbuilding output to  indica
tors of new building prices and world freight 
rates.
A new feature is the ship finance section 
with details of 37 banks and organisations 
active in the marine field. For quick refe
rence the book has a full cross-reference

editiorial index. The 1,220 main entries 
also go beyond the bare bones of addres
ses and telephone numbers to include na
mes of directors, descriptions of business 
and facilities available and, wherever fea
sible, financial capital structure, assets and 
results.
Fairplay World Shipping Year Book, edited 
by David J. Sanders, is available from The 
Financial Times Business Publishing Ltd., 
Minster House, Arthur Street, London 
EC4R 9AX, England. Price £ 18,-.



DE OVERHEID EN DE TOEKOMST VAN DE ZEEHAVENS*

Inleiding
Nu ik in dit nieuwe jaar de gelegenheid krijg om het woord te 
voeren over de voor ons land economisch zo belangrijke zeeha
vens, wil ik eerst mijn waardering uitspreken voor het initiatief om 
een symposium te organiseren, waarin zowei van de zijde der 
overheid als van de kant van het bedrijfsleven een visie zal worden 
gegeven op de toekomst van de haven van Rotterdam.
Het is immers met name aan de samenwerking tussen particulier 
initiatief en overheid te danken, dat deze haven heeft kunnen 
uitgroeien tot de grootste haven ter wereld.
Gevraagd naar wat ons te wachten staat, moet ik constateren, dat 
het in deze tijd moeilijker dan ooit is om binnen acceptabele 
grenzen een beeld van de toekomst te schetsen. De economie 
heeft in het recente verleden een stevige klap gekregen. Daardoor 
is zij duidelijk uit haar evenwicht geraakt. Dat een meer evenwich
tige situatie geleidelijk terug zal keren, daaraan twijfel ik niet. Maar 
het is vooralsnog de vraag, of dit eenzelfde stabiel evenwicht zal 
worden als waaraan we tot voor kort gewend waren. 
Tegelijkertijd is de behoefte aan een helder beeld echter nog 
groter dan ooit. Wie investeringen doet, zal enig beeld moeten 
hebben over de tijd waarin zij hun rendement gaan opbrengen. De 
investeringen worden steeds omvangrijker. De risico’s nemen dus 
naar verhouding toe.
Bij de behoefte aan duidelijkheid speelt ook de vraag naar de 
opstelling en de rol van de overheid. Ik wil daar vandaag graag 
nader op ingaan.
De evolutie in het nationale zeehavenbeleid zal ik in drie perioden 
schetsen:
Eerst zal ik ingaan op de periode van herstel en opbouw na de 
oorlog, en de daarop gevolgde snelle economische groei in de 
vijftiger en zestiger jaren.
Vervolgens kom ik dan aan de periode van eind zestiger/begin 
zeventigerjaren, een periode van een zekere stagnatie en aarze
ling. Uiteindelijk wil ik dan de blik naar de toekomst richten waarin 
wel enige groei verwacht mag worden, maar niet zoals we dat in 
het verleden gewend waren.
Ik zal van elke periode steeds drie facetten belichten: de econo
mie, de haven en de overheid.

PERIODE I: wederopbouw en snelle economische groei
Na de oorlog wordt door ieder de noodzaak gevoeld om zo snel 
mogelijk van onze maatschappij weer een functionerende organis- 
tie te maken. In grote saamhorigheid, in relatieve harmonie tussen 
werkgevers en werknemers wordt de wederopbouw ter hand ge
nomen en de industrie weer op gang gebracht. Aan alles is gebrek 
of anders geformuleerd: voor alles bestaat wel een markt. De 
ondernemerszin komt tot grote bloei. Al vrij snel komt het handels
verkeer weer op gang.
De sterke bevolkingsgroei schept goede afzetverwachtingen voor 
de industrie.leder die wil produceren krijgt de gelegenheid. De 
schoorstenen moeten roken. Er zijn in deze tijd, we spreken over 
de vijftiger jaren, ook terreinen en ruimte voldoende.
In de zestiger jaren ligt het groeitempo van de economie hoger dan 
ooit.
Bestaande bedrijven breiden uit. leder jaar komen ook nieuwe 
bedrijven tot leven.

Effect op de havens
Wat nu was de weerslag van deze ontwikkeling op de zeehavens 
zelf. Ik meen dat de geschetste dynamiek van het economisch 
leven in de zeehavens sterk tot uiting kwam.
De expansie van de Westeuropese industrieën leidt tot snel stij
gende overslagcijfers van de Nederlandse havens. In 1960 is de

goederenoverslag bijvoorbeeld anderhalf keer zo groot als in 
1950; in 1970 meer dan twee keer zo groot als tien jaar daarvoor. 
Na de oorlog streven de zeehavens naar een bredere economi
sche basis. Industrialisatie in zeehavengebieden wordt dus aan- 
gemoedigd. Daardoor wordt de haven minder afhankelijk van ont
wikkelingen in het achterland.
Met haar eigen industrie brengt de haven nu zelf een grotere 
goederenstroom op gang.
De betekenis van de zeehavens voor onze nationale economie is 
mede door die industrialisatie niet te onderschatten. Zo levert het 
Rijnmondgebied een bijdrage van circa twaalf procent aan het 
nationaal produkt. De Rotterdamse haven speelt hierbij een be
langrijke rol.
Mede dank zij de nauw aan de zeehavens verbonden export van 
diensten was Nederland steeds in staat een evenwicht op de 
betalingsbalans te bereiken. Daarbij springen vooral de zee
scheepvaart en de daaruit resulterende activiteiten in het oog.

Rol overheid
Wat is de houding van de overheid in deze periode? De Rijksover
heid, maar vooral ook de gemeenten hadden zich tijdig voorbereid 
op het herstel van het economisch leven uit de chaos. De plannen 
lagen al klaar; als voorbeeld noem ik het plan Botlek, dat op tijd de 
voorwaarden voor groei en expansie schept.
Ook in de feitelijke omstandigheden bestaan geen obstakels. Men 
heeft het gevoel, dat er ruimte te over is, bedrijven lopen elkaar nog 
niet voor de voeten. Iedere investering in de havens is welkom. 
Ook in deze tijd hebben de toekomstvoorspellers het moeilijk: elke 
prognose blijkt na korte tijd achterhaald; ze blijkt namelijk te laag. 
Zo dacht men met het Botlekplan wel zo'n tien jaar vooruit te 
kunnen. Na drie jaar bleken alle terreinen echter al uitgegeven. 
Van een nationale zeehavenpolitiek in eigenlijke zin is geen spra
ke. Er wordt ook geen directe behoefte aangevoeld. Maar er is wel 
duidelijk bestuurlijk sprake van een consensus over de wenselijk
heid van deze groei.
De havens gaan in de groeifilosofie vrij autonoom hun gang, 
evenals het bedrijfsleven in de havens. Ook van Rijkswege wordt 
deze ontwikkeling ondersteund.
De maritieme toegangswegen worden voortdurend verbeterd. Er 
komt een dicht net van autosnelwegen met internationale aanslui
tingen en men trekt de railverbindingen door tot in de havens. 
Zodoende worden veilige en efficiënte verbindingen gewaarborgd. 
Verder steunt de overheid de zeehavenontwikkeling direct met 
haar verkeers- en vervoersbeleid.
Vorming van internationale samenwerkingsverbanden als OEES 
en EG brengt het handelsverkeer tot volle ontwikkeling. Vele han
delsbelemmeringen worden afgebouwd.
In de organisatieopbouw die de overheid hanteert bij beheer en 
bestuur van de zeehavens staat, net als nu, de autonomie van de 
havenbeheerder voorop als grondslag van een gezond havenbe- 
leid. In het begin van de zestiger jaren blijkt geleidelijk, dat deze 
beheersvorm niet uitsluitend voordelen biedt. De afzonderlijke 
autonome lichamen op het gebied van het havenbeheer opereren 
naast elkaar. Dat kan er toe leiden dat activiteiten te weinig op 
elkaar afgestemd worden, waardoor over-investering en verspil
ling kunnen ontstaan. Er komt behoefte aan een betere samen
hang van het havenbeleid in nationaal verband.

"Toespraak van Ir. D. S. Tuijnman, minister van Verkeer en Waterstaat, op 
het Symposium Toekomstbeeld Haven Rotterdam' ter gelegenheid van 
het 175-jarig bestaan van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Rotter
dam en Beneden Maas in de Doelen te Rotterdam op donderdag 25 januari
1979
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In 1966 formuleert de overheid haar visie hierop in de Zeehaven
nota. Eén van de voornaamste conclusies is wel dat het gesigna
leerde gebrek aan coördinatie moet worden vermeden. 
Daarnaast groeide het besef dat er grote gemeenschappelijke 
economische belangen zijn gemoeid bij een gezonde economi
sche ontwikkeling van de zeehavens. Belangen zowel voor rijk, 
havenbeheerder als havenindustrie. Duurzaam overleg is daarom 
gewenst.
Tegen het eind van de zestiger jaren komt in de maatschappij de 
wens naar voren ook aan andere dan zuiver economische ge
zichtspunten aandacht te schenken.
Ook de overheid probeert dan een beleid te formuleren, dat tege
moet komt aan, vaak gerechtvaardigde verlangens, van vele 
maatschappelijke belangengroepen, De consequentie hiervan is, 
dat meer overwegingen nadrukkelijk in de overheidsbeslissingen 
moeten gaan meespelen dan de puur economische. Op rijksni
veau mondt dit uit in grotere aandacht voor het planologische en 
het regionaal beleid. Een wat evenwichter groei, zowel in de rand
stad als in de rest van Nederland krijgt daarin aandacht.
De keerzijde hiervan is echter wel, dat de besluitvorming aanzien
lijk ingewikkelder wordt; de niet direct economische eisen en ver
langens worden eind zestiger begin zeventiger jaren aanvankelijk 
slechts voorgelegd aan de plaatselijke autoriteiten. Enerzijds be
tekent dit dat deze regelingen nauwkeurig passen bij de lokale 
situatie. Aan de andere kant ontstaat daardoor, nationaal gezien, 
een bonte mengeling van zeer uiteenlopende regelingen.
Tegen deze achtergronden formuleert, zoals ik reeds zei, de over
heid haar visie op een gecoördineerd havenbeleid in de Zeeha
vennota. Dit leidt in 1968 ai tot de instelling van de Commissie

Zeehavenoverleg. Onderling overleg tussen rijksoverheid, haven
bestuurders en bedrijfsleven wordt hierin nagestreefd. Uiteindelijk 
moet dit leiden tot een betere beleidsvoorbereiding. Voor de rege
ring vormt de commissie een instantie, die haar niet alleen op 
verzoek, maar ook op eigen initiatief van advies dient over het 
zeehavenbeleid.
De commissie start in 1968. In de zeventiger jaren blijkt zij al op 
een breed werkterrein effectief te opereren.

PERIODE 2: aarzeling
Dat brengt mij tot de tweede periode, namelijk die van de zeventi
ger jaren. Vooral gekenmerkt door aarzeling in de economie.

Economie
Oliecrisis en dollarkoersdaling, brengen een grote schok toe aan 
de economie. Daarbij komt de sterk teruglopende bevolkingsgroei, 
waardoor de afzetverwachtingen van de industrie herzien moeten 
worden.
Verzadigingsverschijnselen treden op. De twijfels aan de wense
lijkheid en aan de mogeiijkheid van verdere groei komen in steeds 
bredere kring naar voren.
Enerzijds duiden fysieke omstandigheden daarop: het land dreigt 
voi te raken. Anderzijds ook psychologische. Verdere uitbreiding 
van bedrijven wordt steeds meer als nadeel gevoeld; terreinen 
worden steeds schaarser zodat een uitbreiding in deze visie voort
aan ten koste van de levensomstandigheden van de burger plaats 
gaat vinden. Het roken van de bedrijfsschoorstenen wordt niet 
door iedereen meer als teken van een gezonde maatschappij 
gezien.



Effect op de havens
In de havens leidt dit tot een stagneren van de overslagontwikke- 
ling. Het inmiddels bereikte hoge inkomensniveau begint voor de 
bedrijven als kostenpost zwaar te drukken. Efficiency-verbetering 
wordt daardoor meer dan ooit een strenge eis. Met name komt dit 
tot uiting in steeds grotere schepen en de enorme groei in het 
container- en roll on -  roll offvervoer.
De schaalvergroting die voortdurend plaatsvindt vereist enorme 
investeringssommen. Nu daarbij de vooruitzichten onzekerder zijn 
dan vroeger, neemt het risico van deze bedrijfsinvesteringen sterk 
toe.
Dit geldt niet alleen voor het bedrijfsleven, Ook de uitbouw van de 
zeehavens stelt technisch en financieel steeds hogere eisen. De 
nieuwste projecten zijn steeds moeilijker te realiseren.
De fysieke grenzen van de groei lijken bereikt: Rotterdam zit 
letterlijk nu tegen de zee aangegroeid. Het graven van een Waal
haven is wel iets anders dan de aanleg van de Maasvlakte in de 
open zee.

Rol overheid
De psychologische, maar ook feitelijke veranderingen komen ook 
in de houding van de overheid naar voren. Door de grotere be
hoefte aan welzijn in plaats van alleen welvaart zien de gemeentes 
de noodzaak om bij de besteding van hun gelden andere prioritei
ten aan te leggen. Behalve investering in havens worden ook 
investeringen ter verbetering van het leefklimaat als uitermate 
belangrijk ervaren. De gemeente staat nu voor de keus tussen 
investeringen ter verbetering van het leefklimaat die zeker volop 
gebruikt gaan worden en een sterk risico-dragende investering als 
die in de havens.
Aanvankelijk werden de nodige goedkeuringen ook in het Nieuwe 
Waterweggebied op lokaal niveau verleend. Later heeft Rijnmond 
bevoegdheden gekregen op het terrein van milieu en planologie. 
Ook het rijk meent dat hier verantwoordelijkheden voor haar lig
gen. De gesignaleerde belangen gaan de taken van de autonome 
havens langzaam aan te boven.
Het rijk was hierop aanvankelijk niet ingesteld, zodat het terug
houdend reageert. Dit resulteert in een bestuurlijke verwarring, 
waardoor men kansen misloopt.
Uiteraard zal u de affaire Kruwal door het hoofd spelen: beslist 
geen voorbeeld van voorbeeldige samenwerking van de overheid 
op haar diverse niveaus. Deze bestuurlijke verwarring bestond 
niet alleen tussen de bestuurseenheden maar ook binnen de 
bestuurseenheden zelf. Dit illustreert hoe de oorspronkelijke een
heid in visie tussen overheid en bedrijfsleven uit elkaar werd 
getrokken.
Duidelijk komt in deze tijd de behoefte aan een nationaal havenbe- 
leid naar voren, om met name de relaties tussen de havens onder
ling beter af te stemmen. De concurrentie tussen de havens is 
immers fel. Als een havengebied is uitgebouwd, wordt met alle 
inspanning getracht activiteiten hiervoor aan te trekken.
Mijns inziens is het vooral te danken aan de inspanningen van de 
Commissie Zeehavenoverleg dat de meest scherpe kanten van 
deze concurrentie bijgevijld zijn.
Een gezonde vorm van concurrentie blijft de overheid overigens 
nu ook als een belangrijk uitgangspunt van het zeehavenbeleid 
beschouwen. In dit beeld past ook nu een ruime mate van autono
mie van de havenbeheerders.
Daarnaast blijft de rijksoverheid in deze tijd zorg dragen voor het 
scheppen van de omstandigheden voor de havens om tot verdere 
ontwikkeling te komen.
Nog maar zeer kort geleden heeft de overheid, ondanks haar 
moeilijke budgettaire positie, besloten om in Rotterdam het knel
punt Hartelsluizen weg te nemen. Ook de weg-infrastructuur werd 
onlangs nog aanzienlijk verbeterd; denkt u bijvoorbeeld aan de 
Drechttunnel en de nieuwe Moerdijkbrug.

PERIODE 3: Toekomst
Dit brengt mij tot de periode, die we nu tegemoet gaan. Enige

contouren van de toekomst worden al zichtbaar.

Economie
De economische groei zal beperkter zijn dan we in het verleden 
zagen. De matiger groei heeft echter ook duidelijk positieve kan
ten. We krijgen de gelegenheid het proces beter te gaan beheer
sen en zorgvuldiger dan voorheen alle belangen in de beslissingen 
mee te wegen.

Effect op de havens
Verschuivingen in de goederenstromen door onze havens die nu 
al geleidelijk zichtbaar worden zullen zich duidelijker gaan mani
festeren.
Verschuivingen in het energiegedeelte van deze goederenstro
men bijvoorbeeld: de aanvoer van steenkool ligt nu al ver boven 
het niveau van de afgelopen jaren. Door de internationale arbeids
verdeling bestaat de verwachting dat een deel van de basis-indus- 
trie zich naar de grondstoffenlanden zal verplaatsen waardoor de 
goederenstromen naar en van Europa een hoogwaardiger karak
ter zullen krijgen. Ook kunnen wijzigingen verwacht worden in het 
mondiaal transport als gevolg van bijvoorbeeld de UNCTAD-code 
voor de lijnvaart.
Daarin ligt de uitdaging voor de zeehavens, daarop zullen zij 
moeten inspelen. Van de oprichting van een Wereld Handels 
Centrum zal daarbij een positieve invloed uitgaan.

Rol overheid
Ik wil nadrukkelijk stellen dat ook de overheid hierin een duidelijke 
rol zal spelen. De belangen van een blijvende, krachtige concur
rentiepositie van de haven van Rotterdam, maar ook van de an
dere Nederlandse zeehavens zijn daarvoor groot genoeg.
Een verdere integratie van het beleid van de diverse bestuursla
gen is daarbij nodig. Maar evenzeer dient deze tussen overheid en 
bedrijfsleven vastere vorm te krijgen. De overheid kan immers pas 
beslissingen nemen, als ze de wensen en behoeften van het 
bedrijfsleven kent. Anderzijds moet het bedrijfsleven kennis heb
ben van de visie en doelen van de overheid. Er is behoefte aan 
coördinatie en aan continuïteit.
De politieke besluitvorming wordt daardoor op geheel andere ba
sis tot stand gebracht, maar tevens aanzienlijk complexer dan 
voorheen. Dit mede door de behoefte aan grotere openbaarheid 
en inspraak. Steeds meer belangen moeten bij een beslissing 
meegewogen worden. Het aantal personen en instanties dat bij de 
besluitvorming betrokken moet worden is daardoor ook sterk uit
gebreid. Meer departementen zijn ingeschakeld.
Alleen door deze evenwichtiger benadering kunnen wij rekening 
houden met de toenemende samenhang tussen de gedragingen 
van de ene nationale zeehaven en de ander. En met de samen
hang tussen de gedragingen van de zeehavens en hun omgeving. 
Zoals ik al eerder aangaf, is een eerste aanzet tot coördinatie de 
installering van de Commissie Zeehavenoverleg geweest.
Zowel economische belangen, als belangen van werkgelegen
heid, planologie en milieuhygiëne zijn hierin bijeengebracht. 
Momenteel wordt hard gewerkt om met de ervaringen uit het 
verleden en de inzichten van nu een adviesorgaan voor de toe
komst te vormen: de Nationale Havenraad. Dit zal ons in staat 
moeten stellen om, rekening houdend met de vele verschillende 
belangen, een slagvaardig beleid te voeren.
Daarnaast beschikt het rijk over verschillende advieslichamen 
zoals de Raad van de Waterstaat, de raad voor advies voor de 
ruimtelijke ordening, de voorlopige centrale raad voorde milieuhy
giëne. Juist door deze raden die een stuk onafhankelijkheid beli
chamen kan de continuïteit in het zeehavenbeleid bevorderd 
worden. Zij hebben steeds de vrijheid om advies te geven aan de 
regering. Elke raad is een forum dat niet direct in de pas hoeft te 
lopen met het politieke denken van een bepaald moment. Het 
besluitvormingsproces kan hierdoor, vergeleken met het verleden, 
weliswaar niet meer zo snel verlopen. Naar mijn mening ontstaat 
hierdoor echter wel duidelijk een stuk continuïteit. Anderzijds mo-
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gen geen kansen gemist worden door onvoldoende besluitvaar
digheid.
Ook op internationaal niveau zet de Nederlandse overheid zich in 
voor de belangen van onze zeehavens. Dit blijkt vooral uit de 
standpunten, die zij in Brussel inneemt bij de gesprekken over een 
EG-Vervoerbeleid. Verder wordt in Benelux-verband al enkele 
jaren gewerkt aan een gemeenschappelijk zeehavenbeleid; door 
dit overleg is de sfeer tussen Rotterdam en Antwerpen duidelijk 
verbeterd. Ook op EG-niveau zijn de eerste schreden gezet om te 
komen tot een havenpolitiek. Nederland ondersteunt volledig de 
uitgangspunten van het rapport Seefeld over een zeehavenpoli- 
tiek in de EG, zoals dat in 1972 door het Europees Parlement is 
goedgekeurd. Deze uitgangspunten omvatten onder andere: een 
vrije mededinging tussen zeehavens zonder discriminatie, har
monisering van de mededingingsvoorwaarden en het principe van 
kostendekking in de havens.
Internationale samenwerking is echter nergens nu al beter zicht- __ 
baar dan juist in Rotterdam. De voortdurend nauwere belangen- 
vervlechting, die hier duidelijk naar voren komt, wordt soms in 
goed Nederlands wel ’überfremdung’ genoemd. Ik meen dat 
daarmee toch wel een negatieve kijk op de situatie wordt gegeven. 
De internationale vervlechting van vele bedrijven in de Rotter
damse haven betekent voor ons, dat wij nu al in een nauwe 
overlegsituatie verkeren. Potentiële internationale problemen 
kunnen op de plaats waar ze ontstaan in direct overleg opgelost 
worden. Deze vervlechting van vooral Duitse en Nederlandse 
belangen heeft grote betekenis. Daardoor heeft Rotterdam er 
groot belang bij dat het economisch goed gaat in Duitsland, maar 
evenzeer heeft Duitsland er belang bij dat het economisch goed 
gaat in Rotterdam.
De indirecte weg, namelijk samenwerking op overheidsniveau, is 
evenzeer van belang; die weg is vaak uitermate geschikt om de 
sfeer en de omstandigheden te creëren, waarbinnen samenwer
king gestalte kan krijgen.
Daarnaast moet niet uit het oog worden verloren dat juist in tijden 
van aarzelende ontwikkeling de internationale concurrentie zich 
sterker laat voelen dan anders. Internationaal overleg tussen de

overheden is juist dan van groot belang om alle mogelijkheden 
voor de toekomst open te houden. Zoals gezegd beperkt dit over
leg zich niet alleen tot de zuivere zeehavenzaken. Het accent valt 
juist op goede regelingen voor het internationaal vervoer, de basis 
en levensvoorwaarde van onze havens. Nog onlangs konden in 
deze zin afspraken worden gemaakt over samenwerking tussen 
de Nederlandse en Duitse spoorwegen.
In het internationale overleg zie ik dus een belangrijke taak voorde 
overheid. De rol van onze havens is immers vooral internationaal 
bepaald. Onze havens zijn eigenlijk geen Nederlandse havens, 
maar Europese havens. Zij verzorgen veel meer dan Nederland 
alleen: zij vormen de poort van Europa naar de wereld. Maar om 
deze rol te behouden en versterken moet er in eigen huis heel wat 
gedaan worden.
De infrastructuur voor rail-, weg- en watervervoer wordt aan de 
eisen van de tijd aangepast. Zo nadert het rangeeremplacement 
Kijfhoek zijn voltooiing. Voor de binnenvaart zullen zowel de al 
genoemde opruiming van de Hartelsluizen als de vernieuwing van 
de spoorbrug bij Nijmegen de vaart aanzienlijk sneller en veiliger 
maken. Over de weginfrastructuur zal het u bekend zijn dat onder 
andere druk gewerkt wordt aan de Botlektunnel en de reconstruc
tie van rijksweg 12 met de nieuwe tunnel bij Gouda.
Voor de veiligheid van de scheepvaart staat een nieuw systeem 
van verkeersbegeleiding voor de deur: de walradar. Verder vormt 
het onderhoud van de maritieme toegangswegen een blijvende 
taak voor de overheid.
Ik meen dat wij thans weer op een goed spoor zitten. De infrastruc
tuur wordt voortdurend gemoderniseerd; het internationaal over
leg vordert gestaag; en na een periode van enige bestuurlijke 
aarzeling scheppen wij de organisatie en de organen, waarmee 
we onze zeehavens op de juiste wijze en in de goede richting 
verder kunnen laten ontwikkelen.
In deze context moet als gezegd de nationale integratie voorop 
staan. Maar met behoud van een groot stuk autonomie voor ha
venbeheerders. Een beleid per haven zoals in het verleden, is 
passé. Op die manier hebben we de kans om de fundamenteel 
uitstekende positie van Nederland op havengebied te handhaven.
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TWIN SCREW TUG HUSKY’

The twin screw tug Husky was handed over 
in May 1978 by Shipyard Appingedam 
Niestern Delfzijl b.v., member of the Co
noship Group, to her owners Larina Incor
porated at Panama. The owner Larina In
corporated is a member of the Heerema 
Group.
The vessel has been constructed for an
chor handling as well as for long distance 
towage and unlimited trading. With a motor 
output of 2 x  6000 H.P. the free running 
speed is about 16 knots while a static bol
lard pull of 152 ton has been obtained.

Principal Particulars: (See General Ar
rangement)
Length over all 60,45 m, Length b. perp. 
53,50 m, Breadth mid. 15,00 m, Depth 7,00 
m, Draught 6,25 m, Deadweight 2079 ton, 
Gross tonnage 1533,24 R.T., Nett tonnage 
327,87 R.T.

Construction
The vessel is constructed under class 
Lloyd’s Register of Shipping +  100A1, ice 
1C, U.M.S. and unrestricted sen/ice. Fur
ther the vessel was built and equipped ac
cording to the rules of the Dutch Shipping 
Inspection and SOLAS.
The vessel is equipped with special roll 
damping tanks. The fuel oil capacity is 
1928 m3 and the freshwater capacity is 65 
m3.
The ship is equipped with two fixed noz
zles, and streamlined balance rudders and 
a 600 H.P. electric driven bowthruster.

Accommodation
The crew accommodation with galley and 
messroom has been arranged on the 
maindeck in the forward part. The officer’s 
cabins are situated on the lower forecas- 
tledeck while the captains and chief engi
neers cabins have been arranged at the 
upper forecastledeck level.
The accommodation is very spacious for 
the total complement of 26 men and 
provided with an airconditioning plant of the 
monoduct system.

Deck equipment
On the maindeck a diesel driven tow- 
ing/anchorhandling winch of the side to 
side type with two drums. Drum capacity for 
the anchorhandling drum as well as for the 
towing drum 4000 ft at size 6 3". Holding 
power on the brakes 300 ton. Pull on se
cond layer and low gear stall 200 ton and 
170 ton at 6,7 m/min. The drums are provi
ded with level winding arrangements. In the 
storehold a wirereel for a 4000 ft sparewire.

Aft of the towing/anchorhandling winch a 
heavy double bollard. For anchorhandling 
purpose a horizontal stern roller and two 
vertical rollers.
On the upper forecastledeck an electric 
hydraulic windlass; on the maindeck aft two 
electric driven capstans with a capacity of 
respectively 10 ton and 6 ton at 12,5 
m/min.
A man-over-board boat has been installed 
with a telescopic crane with a capacity of 
0,75 ton at 10 meter outreach. Two electric 
hydraulic steering engines in steering gear 
compartment.

Propulsion and machinery
The propulsion plant consists of two M.A.K. 
diesel engines type 16 M 453 AK, each 
6000 H.P. at 600 r.p.m. coupled via an 
elastic and a friction coupling to a Lohmann 
& Stolterfoht reduction gear and a Lips va
riable pitch propeller.
Electricity is generated by three auxiliary 
sets each consisting of a G.M. diesel en
gine of 480 H.P. at 1800 r.p.m. coupled to a 
375 KVA generator and a harbour set con
sisting of a 180 H.P. G.M. engine coupled 
to a 130 KVA generator.
Electric distribution system 440/110 Volt
A.C., 60 cycles. Two electric driven com
pressors capacity each 44 m3/h r and one 
diesel driven compressor 13 m3/hr. Electric

driven bilge/ballastpump 60 m3/h r at 30 m 
head and a general servicepump 70 m 3/hr 
at 50 m head.
Four fuel oil booster pumps capacity each
2,8 m3/h r at 30 m and two fuel oil transfer- 
pumps with a capacity of 33,3 m3/h r at 20 m 
head.
Fuel oil separator cap. 4,8 m3/h r electric 
heater.
Two lub. oil pumps capacity each 66,8 
m3/h r at 80 m head.
Lub. oil separator with heater cap. 800 
litr/hr.
Bilgewaterseparator capacity 2,5 m3/hr. 
For domestic purpose a freshwatergenera- 
tor with a capacity of 5 m 3 for 24 hours has 
been installed.
The engineroom is protected by a Halon 
firefighting system.

Navigation equipment
The vessel is equipped with a complete 
range of navigational aids including an au
topilot Thrige B3, gyrocompass.
Hokurkin CMZ 200, directionfinder R.H. 
R6600 B, echosounder Simrad EN, a 
Decca navigator and two radars Raytheon 
type RM 1220 and RM 1260. 
Communication is guaranteed by a wire
less Station Skanti TRP 5000 and two VHF 
stations RT-143.
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MANAGEMENT IN DE SCHEEPSBOUW EEN ZORGWEKKENDE ZAAK?

Dr. Ir. K. J. Saurwalt

. .but, psychologically, the worst things are, the easier it will be to solve the prob lem ’.
I. M. Stewart, Fairfields

Tijdens het symposium, dat door het Scheepsbouwkundig Gezel
schap 'William Froude' naar aanleiding van het vijftiende lustrum 
georganiseerd werd op 16 november 1978, hield Prof. Dr. P. van 
Berkel een inleiding onder de titel 'Scheepsbouw en management: 
reden tot pessimisme’, waarbij een aantal facetten van het mana
gement in de Nederlandse Scheepsbouw aan de orde gesteld 
werden.
Het was deze dag beslist niet de eerste keer dat aandacht aan het 
management van de Nederlandse werven geschonken werd. 
Reeds in 1966 vestigde de 'Gespreksgroep Scheepsbouw’ de 
aandacht op de grote invloed die het management op de positie 
van de individuele werven en de bedrijfstak uitoefent. Reeds toen 
werden criteria voor goed management opgesteld en gaf men 
richtlijnen hoe kan worden bereikt dat een bedrijf aan die criteria 
gaat voldoen.
Het is opmerkelijk dat in de vele rapporten die door de 'Beleids
commissie Scheepsbouw’ worden uitgebracht practisch niets over 
de aard en de kwaliteit van het management gezegd wordt. Daar 
men kennelijk niet verwachten mag dat directieleden, die zitting in 
de Beleidscommissie hebben, een oordeel over het management 
in hun eigen bedrijven uitspreken was het meer dan interessant 
kennis te nemen van de mening van een buitenstaander. Prof. Dr. 
P. van Berkel is namelijk niet verbonden aan de Technische Hoge
school Delft maar aan het onafhankelijke 'Interuniversitair Instituut 
Bedrijfskunde’, waarin naast de TH Delft ook, de Erasmus Univer- 
siteit, de Vrije Universiteit en de Stichting Bedrijfskunde deelne
men. Tijdens zijn referaat kwamen de volgende punten sterk naar 
voren.

De scheepsbouw heeft een zeer lange traditie
Prof. Van Berkel constateerde dat de scheepsbouw tot de zeer 
oude en gerenommeerde activiteiten binnen het productie- 
patroon van de Nederlandse samenleving behoort en dat een 
vergaande inpassing van ondernemingen, leiding en personeel in 
de sociale structuur rond de vestigingsplaatsen tot stand gekomen 
is. Het gevolg is dat de meningsvorming en ook het handelen van 
managers en ondernemers sterk beïnvloed wordt door allerlei 
traditioneel ontstane gewoonten, normen en waarden.
Naast een sterke regionale binding en nauwe familiebanden tus
sen en in bedrijven vindt men een eigen eigengereide stijl van 
bedrijfsvoering. De bedrijven zijn betrekkelijk klein van omvang 
gebleven en beschikken daarom niet over stafafdelingen met 
hoog-gekwalificeerde medewerkers die de noodzakelijke innova
tie van het management op gang kunnen brengen. Op dit gebied 
moet de Nederlandse Scheepsbouw de last van zijn eigen ge
schiedenis dragen. De werk- en denkwijze die op de verschillende 
managementsniveaus worden aangetroffen kan men het best met 
’ambachtelijk’ karakteriseren, omdat de onder de huidige omstan
digheden wel zeer noodzakelijke verbreding op het gebied van de 
management-oriëntatie en management-kennis ontbreekt.
Bij een groot aantal bedrijven is ook thans nog het ondernemer
schap gekoppeld aan het familiebezit van de onderneming, het
geen geen garantie is voor de kwaliteit van het management. 
Eerder bevordert dit een streven naar autonomie dat belemme
rend werkt wanneer men nieuwe vormen van samenwerking en 
kwalitatieve verbeteringen van het management tracht te realise
ren.

Concentratie noodzakelijk
Reeds in 1965 was de Commissie Nederlandse Scheepsbouw 
van mening dat de scheepsbouw zich met spoed diende te ontwik
kelen tot een echte industriële bedrijfstak wilde men niet te zeer 
achterop raken bij Zweden en Japan. Door specialisatie en con
centratie zouden slechts een gering aantal, zeer grote werven, 
gevormd moeten worden welke een onderlinge taakverdeling tot 
stand zouden moeten brengen. Er is weinig van terecht gekomen. 
Het inzicht dat het management zou hebben in de toekomstige 
positie van de bedrijfstak, de kwaliteit van het management en de 
bereidheid vrijwillig tot samenwerking te komen werd destijds ver
gaand onderschat. Ja er was zelfs een streven naar autonomie, 
desnoods tot aan de ondergang.

Managements niveaus
Volgens Prof. Van Berkel kan men op dit moment ook in de 
scheepsbouw drie managements niveaus onderscheiden. Het 
eerste niveau is het niveau waarop leiding wordt gegeven aan de 
uitvoerende afdelingen. Het betreft dus het effectief doen functio
neren van alle technisch-operationele activiteiten. Het tweede 
managements niveau betreft alle activiteiten rond het waarborgen 
van de continuïteit van de produktie. Hieronder vallen o.a. het 
beheer van de productie-organisatie en b.v. de marketing.
In Nederland is echter het derde niveau, dat van het institutionele 
management van groot belang geworden. Hierbij wordt de grens 
van de eigen organisatie overschreden en gaat het om de vorming 
en uitvoering van een beleid met andere bedrijven. Dit betreft o.a. 
de verdeling van werkzaamheden, subsidies en andere onder
steuningen die beslissend kunnen zijn voor de overlevingskansen 
van een individuele onderneming. Daarbij is het noodzakelijk dat 
men het beleid dat men gezamelijk voert ook goed kan verdedigen 
tegenover de regering, de vakbonden en de politieke partijen.

Institutioneel management in Nederland weinig succesvol
In het formuleren van beleidslijnen op institutioneel managements 
niveau is men in Nederland weinig succesvol geweest. Per indivi
dueel bedrijf was men beslist wel bereid om als gesprekspartner bij 
het opstellen van een planning in eerste aanleg aanwezig te zijn. 
Maar zodra de marktpositie dit maar even toeliet greep men direct 
weer zijn kans om de boot af te houden. Werkend in ons huidige 
economische stelsel mag men eigenlijk niet anders van een 
ondernemer verwachten, ware het niet dat de grote vraagstukken 
waar men nu voor staat zich niet per individuele onderneming laten 
oplossen. Ook in de Beleidscommissie Scheepsbouw is de ver
houding ondernemingsbeleid t.o.v. het institutionele beleid, on
danks de deelname van de overheid en de vakbonden, nog te zeer 
in het voordeel van het ondernemingsbeleid. Het blijkt dan ook 
telkens weer zeer moeilijk om tot een bedrijfstakbeleid te komen.

Een dubbelsporig proces
Op dit moment moet een dubbelsporig proces gerealiseerd wor
den n.l. een sanering van de overcapaciteit en een planning van de 
toekomstige bedrijfstakstructuur. Nu gaat de sanering beslist 
vlugger dan de opbouw van een nieuwe structuur, vooral omdat bij 
het laatste proces nog steeds de bereidheid tot samenwerking van 
de individuele ondernemingen noodzakelijk is. Dat alles niet opti
maal verloopt blijkt wel uit de herstructurering van de A.D.M. en
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N.D.S.M., waarbij men inmiddels beseft dat de resultaten niet 
geheel overeenkomen met wat men van een technisch- 
economisch rationaliseringsproces zou verwachten. Geen won
der, want de onderhandelingsstrategie van menige onderneming 
zal er op gericht zijn zichzelf te redden en anderen tot verliezers te 
maken. Ook op ministerieel niveau kan om politieke redenen af
geweken worden van de opgestelde plannen zodat van de 
technisch-economische rationaliteit soms niet meer overblijft dan 
wat de diverse maatschappelijke krachten als zodanig aanvaard
baar achten. Het economisch snoeimes blijkt soms onvoldoende 
scherp om door de taaiheid van maatschappelijke belangen en 
strategieën heen te snijden.

Ongewisse toekomst
De toekomst van de scheepsnieuwbouw, ook in de tachtiger jaren 
is hoogst ongewis gezien de thans resterende capaciteit. De kans 
is niet gering dat een nieuwe crisis-situatie over enige tijd zal 
leiden tot een derde fase van de herstructurering.

Een goed beleidsniveau van het management noodzakelijk
De vorming van grote werfgroeperingen maakt het noodzakelijk 
dat het management van de nieuwe ondernemingen aan een 
aantal nieuwe eisen voldoet. Het vergt een beleidsniveau dat niet 
altijd vanuit het bestaande management zonder meer is in te 
vullen. De beslissingsniveaus komen boven die van de eigen 
organisatie te liggen. De noodzakelijke beslissingen die in breder 
verband moeten worden genomen vergen een beperking van de 
autonomie van de afzonderlijke ondernemingen en een gericht

heid op de groeiende medezeggenschap en sociale verantwoor
delijkheid. Het is daarom noodzakelijk een vernieuwing van het 
management expliciet als doelstelling op te nemen. Er is nu door 
de onontkoombare organisatorische aanpassingen een kans dat
gene af te dwingen dat niet 'vanzelf' tot stand kan komen, n.l. de 
kwalitatieve verbetering van het ondernemingsmanagement. 
Nauw aansluitend op het huidige herstructureringsprogramma 
zou een breed en diepgaand proces van management
ontwikkeling in de scheepsbouw tot stand moeten komen. Een 
dergelijke innovatie van het management moet gepland worden. 
Vandaar dat wellicht een eerste aanzet tot een dergelijke innovatie 
door de Stichting Nederlandse Scheepsbouw Industrie gegeven 
zou kunnen worden.
Naast het zittende management zullen vooral commissarissen, 
ondernemingsraden, werkgevers en werknemersorganisaties en 
andere instellingen deze innovatie van het management moeten 
stimuleren. Geavanceerde technische deskundigheid kan slechts 
functioneren binnen uiterst complex gestructureerde organisaties, 
zodat een grote bedrijfskundige kennis voor de leiding van bedrij
ven onmisbaar is. Onmisbare kennis die ook bij het hoger 
scheepsbouwkundig onderwijs ruime aandacht dient te krijgen.

De volledige tekst van de lezing van Prof. Dr. P. van Berkel kan 
men vinden in het door het Scheepsbouwkundig Gezelschap 'Wil- 
liam Froude' uit te geven symposium verslag. Men kan dit verslag 
bestellen bij het Scheepsbouwkundig Gezelschap 'William Frou
de’, Afdeling der Scheepsbouw- en Scheepvaartkunde, Mekelweg 
2, Delft, 010-786562.

Boekbespreking 

De Brendan expeditie
door Timothy Severin
Uitgave: De Boer Maritiem, Unieboek bv., Bussum 
Omvang: 294 blz. waarvan 32 met kleurenfoto’s 
Formaat: 15,6 x  23,4 cm., gebonden in linnen band 
Prijs: ƒ 39,50

In geschriften uit de zesde eeuw wordt verhaald hoe de Ierse 
monnik en zeevaarder Sint Brandaan de Navigator wonderbaar
lijke reizen zou hebben gemaakt vanaf de Ierse westkust via de 
Fër Öer Eilanden, Ijs land, Groenland en Labrador naar de 
’Nieuwe Wereld'. Sint Brandaan en zijn monniken reisden in een 
open huidboot met mast en zeil. Deze boot was samengesteld uit 
een gevlochten, houten raamwerk van spanten en stringers, 
waaromheen een huid van 42 aan elkaar genaaide en ingevette 
ossenhuiden was gespannen. Volgens dit verhaal zou hij dus de 
Vikingen en Columbus resp. 5 en 9 eeuwen vóór zijn geweest. Na 
herhaalde pogingen gedurende 7 jaren zou het St. Brandaan 
eindelijk zijn gelukt de Nieuwe Wereld te bereiken. Uit het verhaal 
blijkt voorts dat anderen uit die tijd hem reeds voor waren geweest 
en dat er meerdere oversteken heen en weer zouden zijn ge
maakt. De reizigers moeten minstens 4000 zeemijlen over de 
Atlantische Oceaan hebben gevaren.
Uit onderzoekingen die de schrijver deed kwam hij tot de overtui
ging dat deze verhalen op waarheid moesten berusten. Om het 
bewijs te leveren bouwde hij een open huidboot. de Brendan, van
10.8 x 2,4 m., volgens de middeleeuwse beschrijving. Hij voer in 
de zomer van 1976 in een eerste etappe tot Ijsland met een 
bemanning van 5 personen. Het jaar daarop voltooide hij de tocht 
naar Newfoundland met een bemanning van 4 koppen. In de 
eerste drie hoofdstukken, die ik persoonlijk het sterkst vind, wor
den de voorbereidingen behandeld, alsmede het ontwerp en de 
bouw van de boot. Daarbij is vooral interessant de wijze van 
materiaalonderzoek en de proeven die werden genomen om te

weten hoe in eikenschors gelooid leder zich houdt in zeewater. 
Ook de sterkte van dit materiaal en de verbindingstechniek door 
middel van met de hand gedraaide vlasdraden werd uitvoerig 
onderzocht. Daarbij speelde het behandelen met wolvet een be
langrijke rol. Zoveel mogelijk werd de hand gehouden aan de 
beschrijving die in de geschriften van St. Brandaan voorkomt. 
Deze aanpak getuigt van een redelijk stuk wetenschappelijk 
speurwerk, waarbij vele organisaties, firma’s en instanties hun 
medewerking verleenden.
Het grootste deel van het boek is gewijd aan de beschrijving van de 
avontuurlijke tocht, waarbij vele ervaringen wonderwel overeen
kwamen met datgene wat ook St. Brandaan heeft beschreven. 
Daarnaast wordt in dit gedeelte ook geregeld beschreven hoe de 
boot zich in allerlei omstandigheden zeilend en roeiend, succesvol 
gedroeg, zowel bij slecht weer en ijsgang als bij lage temperatu
ren.
Als appendix is opgenomen een commentaar op en delen uit de 
'Navigatio Sancti Brendani Abbatis’, waaraan de oorspronkelijke 
beschrijving van de tocht is ontleend.
In een tweede en derde appendix worden nog bijzonderheden van 
de Brendan van Timothy Severin vermeld, met gegevens over de 
toestand van het materiaal vóór en na de tocht, alsmede vele 
constructiedetails.
Een paar kleine opmerkingen:
Op blz. 32 regels 13/14v.b. staat: het Royal Institute of Naval 
Architects. Dit moet zijn de 'Royal Institution of Naval Architects'. 
Op blz. 118 regel 11 v.o. staat stroomsterkte. Dit moet zijn storm- 
sterkte.
Op blz. 204 regel 16 v.b. staat 31 maart. Dit zal wel moeten zijn 31 
mei.
Een goed boek en van harte aanbevolen.

prof.ir. J. H. Krietemeijer
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DISCUSSION ON

Inventiveness in Ship Design’*

Professor J. B. CALDWELL, President:
At a recent Symposium on Education and 
Training (Royal Institution of Naval Archi
tects, April 1976) the problem of encoura
ging and developing creativity in young 
students of naval architecture was raised. It 
was argued that too much emphasis on 
formal learning and on the mere acquisition 
of knowledge might tend to stifle inventi
veness. This is a serious accusation, but 
one which I, as a professional educator, 
find very difficult tot answer. The same 
point has been made, in the context of lite
rature and musical composition, that too 
much concern for analysis can smother na
tural creativity. It would be of interest to 
have the views of the author, as a fellow- 
educator, on what attitudes and practices 
we should adopt to try to ensure that in our 
concern to teach specific skills we do not 
drive out inventiveness in our future naval 
architects.

Dr. I. L. BUXTON, Associate Member: 
Professor Gallin has done an excellent 
service bij drawing our attention to the pro
blems of introducing inventiveness into 
new designs. Steady refinement of existing 
designs produces gradual improvement, 
but the law of diminishing returns operates 
sooner or later, and new ways of signifi
cantly improving performance must be 
sought if designs are to remain competiti
ve.
The author makes the point that shipow
ners do not like inventions. The smaller 
shipowner might respond that he cannot 
afford to take the risk, while the larger ones 
may sometimes be a little institutionalised 
and less likely to experiment in the broa
dest sense. Half a century or more ago, my 
impression is that shipowners were rather 
readier to be more innovative. Would 
anyone build something like the Flettner 
rotor ship today? Some of this innovation 
may have been inadvertent, since esta
blished satisfactory technical solutions 
were not so widely known. The shipowner 
may simply have been adopting a design 
that was merely one of dozens on offer, for 
example from the miscellany of patent rud
der designs. A greater readiness to try new 
designs may have been encouraged be the 
relatively lower investment then required to 
buy a ship £ 100,000 could buy a very nice 
ship, yet this sum was less than the perso
nal fortune of some individual shipowners, 
so that one ship was relatively less of a risk 
to individual financial survival. Today, fifty

times that sum is needed -a n d  what shi
powner's personal fortune is that large to
day?
The author touches briefly on another fact 
inhibiting the adoption of innovative de
signs - th e  very short time available. For an 
investment of the size of a ship, a ridicu
lously short time is allowed for design and 
estimating, so inevitably hard pressed de
sign staffs tend to stick to well establish 
practices. At the same time, design staffs 
are usually too small in number possible 
innovations or adapting ideas from other 
fields of technology.
Professor Gallin's paper has served a use
ful purpose in drawing our attention to the 
problem of inventiveness, and giving us 
some interesting examples to ponder.

Dr. J. A. TEASDALE, M em ber o f Council:
It seems that the terms of reference for the 
Pioneer design were that it should be pre
pared with simplicity in production foremost 
in the mind, without an undue sacrifice in 
operational performance. The general pu
blic belief is that the design succeeded, but 
the savings in production cost amount to 
only a few per cent-insufficient to provide 
an incentive to overcome natural prejudice. 
However it is further believed that the sim
plicity in design has made it attractive to 
countries less developed in shipbuilding 
technology than Blohm and Voss and not 
necessarily needing to be competitive with 
other designs and builders. It is a personal 
view of this contributor that the design is not 
one which is easy to build either in the 
facilities of Blohm and Voss, as they were 
at the time, or for the shipyard still building 
Pioneers.
It is possible that the designers held the 
simplistic view of production that if the hull 
were made flat ouver the majority of the 
surface then it would be easy to build. In ' 
fact flat panels, with stiffeners only, i.e., no 
webs, are difficult to make appear flat, be 
stable and dimensionally accurate when 
using traditional fixed position assembly 
processes. The erection of hull on a flat 
panel basis, with sloped and angled and 
angled straight line seams, is a time con
suming and difficult operation when using 
traditional erection methods. The ram bow 
and trumpet' stern boss are very difficult to 
prepare, assemble and fit using traditional 
workshop processes and berth techniques. 
The machinery space is a difficult one to 
manufacture for, and to fit out. It will be 
appreciated that the SD 14 competitor suf

fered none of these production disadvan
tages in a conventional shipyard, and has 
gone on to become a terrific success, pro
moted through brilliant marketing, as much 
as anything else.
Now, the shipbuilding industry can learn a 
gcod deal through a study of the automo
bile industry, which produced lessons for 
us a long time ago and is still doing so. In 
the first decade of this century, whilst Euro
pean inventors were happily producing in
novations in motor car design, Henry Ford 
in America produced a very simple design, 
but concentrated his inventive powers in 
the field of production, in particular the mo
ving assembly line, so that bij 1921 the 
Ford company held over 50% of the auto
mobile market. Yet in that same year Gene
ral Motors were introducing a marketing 
innovation based on regular upgrading of 
the product and a choice from a variety of 
models rather than the high volume, single 
style philosophy of Ford. This enabled Ge
neral Motors to seize the dominant market 
position from Ford, who failed to realise the 
effect of market changes. The lesson is that 
it is not sufficient to invent something new 
in one of the three disciplines of design, 
production and marketing and neglect the 
other two. If the invention or innovation of
fers a potential advantage, then there 
needs to be comparable inventions or in
novations in the other fields. It is the sum 
total of innovation level which makes for 
success or leads to failure.
Now, inherently the flat panel concept in 
ships is one which does offer considerable 
opportunity for savings in production. What 
is required, however, is a comparable in
troduction of innovation in production tech
nology and marketing tactis, to exploit the 
opportunity. Even 10 years ago these inno
vations were on the verge of appearing,
i.e., rolling panel lines, block-building of na
tural units, simplified hull endings and ma
chinery spaces and threshold’ marketing 
strategy. The tragedy is that they were 
overlooked by the creators of the Pioneer, 
even though the production innovations 
were not like to be so costly as the deve
lopment of the design. If they had been 
introduced, then much higher production 
savings would have been obtained for a 
ship that is easy to manufacture, but diffi-
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cult to build traditionally. What was needed 
was a ship factory solution rather than a 
shipyard one.
The story is one of a tragic lost opportunity, 
but more unfortunate than that is the legacy 
of scepticism that is left to the successors in 
the field of design for production. Whene
ver one tries to promote this concept the 
frequent reaction is, 'look what happened 
to the Pioneer’ . This leads to a personal 
attitude towards technical invention and in
novation, in that, if something new is to be 
done, it should be done properly first time, 
because a second chance takes a long 
time in coming. If it is not done correctly first 
time the consequence can put back the 
advance of an idea by a decade or more. It 
is a principle strongly to be recommended.

Dr. A. T. RACTLIFFE, Member:
Professor Gallin has chosen to define in
ventiveness in terms of patent law and, 
while the invention of hardware is indeed 
fascinating to indulge, it is the least com
plex, rather than the least important, step in 
the overall process of innovation. Rightly or 
wrongly, the English word ’inventor’ carries 
pejorative overtones of ’cranky amateur’, 
qualities epitomised in Norman Hunter’s 
fictional character Professor Branestawm. 
As an innovator he is a total failure, but 
inventors are spurred by failure for they are 
usually motivated by their need for perso
nal recognition. Innovation, however, re
quires a more objective attitude to both 
one’s own and others' ideas.

There are many examples of brilliant inven
tions which were either inexcusably slow to 
be commercially exploited, or which were a 
commercial failure, because the associa
ted technology was not informed with the 
same level of creativity as the original in
vention. This shows how important is the 
existence of an environment receptive to 
innovation. While it is true that there are 
risks associated with innovation, too great 
a resistance to change results in the slow 
extinction of all creativity, a condition which 
is well advanced in all large and old esta
blished organisations, resulting from life’s 
natural ageing process. Such organisa
tions often owe their initial success to inno
vative technology and their weakness is 
not so much failure to recognise invention, 
but an incapacity to innovate within the con
text of a much wider scenario. A classic 
example is the British aircraft industry, 
whose product, the Concorde, is a superb 
invention, but as an innovative concept has 
a greater affinity with the 19th century that 
the 20th. The tragedy is that such crass 
failure increases the resistance to innova
tion indiscriminately. Research and deve
lopment budgets are curtailed and engi
neers find themselves increasingly restric
ted to run-of-the-mill work, which, by sti
fling creativity, does nothing to advance 
long-term future prospects.

In a forest you need people to chop down 
trees and people to plant new ones. Both 
are indispensable, but too often we find that 
in good times replanting is either consi
dered unnecessary, or excused on the 
grounds of man-power shortage, while in 
hard times replanting is considered too ex
pensive. The industrial counterpart to the 
tree-planter is the engineer and the outlook 
is dreary if his essential characteristic, in
genuity, is not widely encouraged. Conti
nental engineers have a name which em
phasises this skill-perhaps chartered en
gineers should be allowed the alternative 
optional designation ’ingenuit’.

Mr. E. P. CROWDY, Fellow:
Professor Gallin has listed ten principles for 
the guidance of would-be inventors-per- 
haps it would be permissible to add a fur
ther two.
Firstly: Live in an age, or, perhaps more 
practicable, work in a country, where mo
ney is cheap. During the industrial revolu
tion, inventions were developed thick and 
fast, because capital was so cheap. Vast 
investments were made in canals, and later 
railways, because interest charges were 
an almost negligible part of the operating 
costs. Recently interest rates have been a

whole order higher and risk money has just 
not been available.
Secondly: Don't buck too powerful versted 
interests. The consequence of the failure to 
observe this principle can result in a really 
good idea being suppressed at birth. Per
haps one of the best known examples rela
tes to the invention of the magnetic tape 
recorder in the entertainments and busi
ness field. The vested interest in the then 
conventional gramophone records suc
cessfully suppressed the advent of the tape 
recorder for more than 30 years, and the 
commercial breakthrough has only occur
red in the last few years.
Another example of failure to observe, or 
perhaps appreciate, this principle, relates 
to the commercial acceptance of Concor
de.

Mr. P. I. B. JENKINS, Post Diploma Stu
dent, Sunderland Polytechnic:
May I, as a student, thank you for a very 
encouraging lecture. I must confess that 
my industrial career, prior to my becoming 
a mature student, had partially convinced 
me that there was not much room for the 
more radical in inventiveness.
I had occasion, whilst at Southampton Col
lege of Technology, to attend a meeting on
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the subject of Designing for Production’, at 
which Dr. Teasdale indicated that if the na
val architect would be prepared to sacrifice 
some of the beatiful curved and faired sha
pes in hull forms, the shipbuilder would be 
able to offer a cheaper vessel, by virtue of 
the saving in construction time. It was indi
cated that any fall off in hull performance 
would be traded o ff against the reduced 
initial cost of the vessel. Two questions 
come to mind, therefore, from your lecture:
(a) What, in fact, was the overall saving in 
building cost for the Pioneer vessel, dis
counting development and research 
costs?
(b) What is the reason for the surprising 
disparity between the model test prediction 
of required power and the reduction in po
wer observed in the full scale vessel? Was 
any work carried out to enable the scale

correction factors for the slab sided form to 
be fixed?

Correspondence
Mr. J. R. VARDON, Mem ber o f Council:
I think that Fig. 2, which gives a comparison 
between ship design and invention, can be 
a little misleading, in that it shows two de
sign schemes running in parallel with one 
another, without any reference to time. One 
of the main objectives of the ship designer 
is to get an accurate tender out as quickly 
as possible. Obviously the quickest way is 
to use an existing design, for example a 
standard ship. The next stage of complexi
ty, if that is the right word to use, is the 
scheme given on the left hand side of Fig. 
2, i.e. the use of comparison ships, models, 
and so forth. At the other end of the com
plexity scale there is invention which can

take a long time to get to the tender design 
stage. This is perhaps akin to the aircraft 
industry, where the design takes, perhaps, 
several years and includes the use of full 
size models before the aircraft is put onto 
the market, as a standard aircraft. This 
leads on to the standard ship and back to 
the start, as indicated in Fig. 29. This indi
cates that if the ship designer is to be an 
inventor he must be several years ahead of 
the market requirements.

Mr. J. CLARK, Associate Member:
In common with a large number of authors 
of papers on ship design. Professor Gallin 
uses a spiral to represent the procedure. 
Each published spiral which I have seen 
has a number of shortcomings, namely:
(1) they do not represent the actual pro
cess of ship design.

Fig. 30 -  The Related Cycles o f the De 
sign Process
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(2) they show items to be calculated out of 
the actual sequence in which they can be 
calculated, e.g. in Fig. 1 the engine room 
length would have to be known before the 
cargo be calculated, but before the engine 
room length could be determined the resis
tance and propulsion information would be 
required.
(3) none has shown more than about 50% 
of the areas which would require investiga
tion for a fully detailed design.
There follows a description of the design 
procedure which I feel more adequately 
represents it and which I have chosen to 
call the 'Mechanism of Design'. The proce
dure is still shown as being cyclic in nature, 
but each cycle is a separate major cog 
wheel of varying size and each is related to 
several minor ones. Fig. 30 inducates the 
relationship between all of the major cog 
wheels in the design process and Fig. 31 
shows the relationship between the largest 
major cog wheel and the associated minor 
ones.
Each revolution of a major cog wheel will 
produce a single design and at the earliest 
stage of design the smallest major cog 
wheel will revolve numerous times, produ
cing a large number of designs, most of 
which will be rejected for technical and/or 
economic reasons. At this stage in the de
sign the number of areas investigated will 
be less than at later stages and the various 
relationships within those investigated will 
be mainly empirical. As the major cogs in
crease in size the number of revolutions 
they are required to make during the design 
procedure reduces, because the informa
tion produced becomes more accurate and 
the designer increasingly confident in the 
results, so that he can progressively nar
row the region of feasible designs to be 
investigated.
The hand crank shown in Fig. 30 indicates 
that the driving force in the process is ma
nual and that the number of revolutions of 
each major cog is decided by the designer. 
At the initial stage a single, responsible, 
experienced person will be able to drive the 
mechanism, but as the areas to be investi
gated and the level of accuracy increase, 
extra staff wil be required. Fig. 31 shows 
how the smaller cog wheels associated 
with a major one can revolve a number of 
times, while the major cog only revolves 
through a limited area of interest. This is 
also true of the relationship of the small cog 
wheels to the even smaller ones associa
ted with them. The number of revolutions of 
the small cog wheels is decided by the 
designer at the later stages of design, but, if 
the earlier cycles are in the form of compu
ter programs, the number may be decided 
automatically by these programs.
A serious draw-back in using a spiral to 
represent the design procedure is that it 
does not indicate the iterative nature of se
veral areas contained within a single cycle 
of it. For example, before a ship’s scant

lings can be finalised the loads and stress
es to be resisted by the structure must be 
fully investigated. This involves producing 
loading conditions and calculating longitu
dinal stress and can lead to several itera
tions, involving modified loading conditio
ns, stability checks and recalculation of the 
longitudinal stresses. Similarly, the stres
ses during launch should be investigated 
and this involves estimating the building 
time in order to find the expected height of 
tide at the time of the launch.
The end product of the design mechanism 
is a design for a ship which meets all of the 
specified technical requirements, complies 
with statutory regulations, IMCO regula
tions and codes of safe practice, does not 
violate any constraints and which will pro
vide a reasonable return on the capital re
quired to purchase it.
I suggest that Professor Gallin’s list of prin
ciples should be extended to include the 
requirement that an invention must be so
cially acceptable. This includes environ
mental considerations, noise, pollution, 
etc., and being acceptable to the trade 
unions which represent any workers who 
may be affected by an invention. The for
mer considerations are now largely the 
subject of statutory requirements, but resis
tance from trade unions is often only en
countered when an attempt to introduce 
new practices is made. Containerisation is 
an example of how negotiations with trade 
unions resulted in shipowners and port au
thorities making larger concessions than 
they may have allowed for when calcula
ting the potential economic benefits to be 
gained by operating this system. Fig. 2 and 
the discussion thereon mentions social fac
tors, but they are not included in the final list 
of principles.

Author's Reply
The large attendance at the presentation of 
the paper and the intense participation in 
the discussion filled me with well being. Of 
course, a speaker and the organisers of a 
meeting would always prefer to have a 
good audience rather than an empty room, 
but in this case, I venture to say, there is 
something more. The topic of the paper, 
the inventiveness in ship design, is a dispu
table matter, a somewhat provocative, not 
to say, dangerous subject. The speaker 
himself had his own doubts about this. Is 
dealing with inventiveness in these days 
still realistic? The strong response from the 
audience was, therefore, very encoura
ging, it is light in the present cloudy sky of 
the shipbuilding profession. The author 
would like to express his gratitude to the 
public and to the contributors and attempt 
to reply to the discussion as adequately as 
possible.
To Professor Caldwell’s question on what 
attitude and practices we should adopt to 
try to ensure that, when teaching skill, we 
do not drive out inventiveness in our future

naval architects. I would like to mention that 
this does not only depend upon us, the 
teachers. One of the most striking expe
riences with teaching, when dealing with 
other people, is that human beings are 
really so different! When trying to transfer 
knowledge, one is astonished how dissimi
lar the reception is. Some students are al
most catching the words in the air, analy
sing, combining, coming up with questions 
and proposals, which gives the teacher 
himself a lot to think about. Others are indif
ferent, and remain so, looking through the 
class windows, oblivious of the quantity 
and quality of the 'impulses' encountered. 
The more so with inventiveness, therefore, 
which may be considered, rightly or not, by 
the nature of things, something special. Of 
course we should ensure that both the rou
tine knowledge and the necessary skill 
should be transferred to everybody who will 
seek to possess a diploma, but the 'pepper' 
in the profession remains the attribute of 
those who have the flair’ for it, or the 
'm.c.r.', as a marine engineer would say. 
To Dr. Buxton I am grateful for his views on 
the economic aspects of inventiveness in 
ship design, i.e., the negative effect of the 
size of the investment. We are thankful for 
contributions which enlarge the horizon, 
giving us, step by step, as with inventions, a 
complete view of the suject. Dr. Buxton’s 
remarks touch on a similar question of whe
ther technical and industrial development 
in shipbuilding encourages or retards in
ventiveness. At an undeveloped stage, I 
would suggest there is more room for in
ventions, in a developed stage inventions 
are better thought out, the applied inventi
veness is more serious, because of increa
sed knowledge and bigger investments. 
However, in spite of circumstances and 
economics being decisive parameters, es
pecially at the end of the process, the hu
man factor is still the unpredictable para
meter, in the just for it’, fascinating topic, 
inventiveness, at least at the beginning of 
the process.
Dr. Buxton points out that the insufficien
cies of time and staff, allotted in shipbuil
ding for design and estimating, compared 
to the size of the investment, are impedi
ments in developing new ideas. I fully 
agree. Perhaps the present difficulties in 
Western European shipbuilding, the ne
cessity to overcome them, 'the necessity 
as the mother of invention', as already said, 
will have a positive effect on research. 
Finally to Dr. Buxton's contribution: the 
purpose of this paper was, indeed, to pon
der inventiveness; if this is achieved, its 
aim succeeds.
The contribution to the discussion by Dr. 
Teasdale goes straight to my heart. Not 
because of my personal involvement in the 
Pioneer design, but because, as in a detec
tive story, his analysis gives a logical ex
planation of the facts and their relationship. 
It is a relief to an engineer when his as-
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sumptions are certified independently. 
Why should form simplicity not be accepted 
when giving equivalent operational per
formance? Why should, for example, a ship 
form not be simplified for gas tankers, with 
self supported prismatic tanks, as sugges
ted by Mr. Hechler, a former collaborator of 
mine? But I fully agree with Dr. Teasdale 
that simplicity taken alone is not always 
easy. For example, one of the objections to 
the simplified ship form was, that, on the flat 
surface, the irregularities and swellings of 
welded plates were more easily discovered 
by the customer. Simplicity, as many politi
cians discover, can lead to disaster! 
Further, I entirely agree with the contributor 
that there are at least three disciplines, 
concerned in promoting an invention: de
sign, production and marketing, none of 
which can be neglected if success is to be 
achieved. I was not in a position, nor am I 
entitled, to give an opinion on the case of 
the Pioneer. One thing is certain, and here 
the contributor is again right; the ’threshold’ 
was not passed, as with other Liberty ship 
replacements. One observation I may al
low myself in favour of the initiators and 
supporters of the Pioneer design. The in
troduction of a new production technology, 
'a ship factory’ solution, as rightly sugges
ted by the contributor, and 'threshold' mar
keting tactics, in other words, building un
der the costs, until a sufficient number of 
ships are sold to begin the run, the take-off 
of the series; all these costs, additional to 
the initial costly design, may have been too 
much, for even a big company. This re
minds us of Dr. Buxton’s remark about the 
negative effect of the size of investment on 
inventions and justifies the inevitable trend 
towards merging shipbuilding companies. 
It is indeed a kind of tragedy when a thres
hold is not passed and a back stroke takes 
place, especially in the field of producing 
designs which 'are friendly' and for which 
you have an affection. The second chance  
takes a long time in com ing! Dr. Teasdale 
gave us a precious additional principle.
To Dr. Ractliffe I am sincerely thankful for 
his comment on the overtones of the word 
'inventor' in English. It is a help to foreig
ners, who normally do not hear the overto
nes. However, the word 'inventor' someti
mes brings a smile in other languages too, 
and not without reason.

The obvious preference Dr. Ractliffe has 
for the word ’innovation’ is, somehow, dis
putable and in my opinion more of philolo
gical interest. However, we can join the 
contributor on his views about the influence 
of the environment, and life’s natural 
ageing process, on innovations.
Apropos philology, in his paper of 1964, 
before the STG, Professor Schimank(39) 
explained that the Continental name, ’in- 
genieur', for the engineer, derives from the 
Latin word 'ingenium', which means born 
with mental and physical qualities, natural

disposition, and also intelligence, imagina
tion, genius, and in some larger interpreta
tions, inventiveness, the capacity to have 
sudden wise, or sly, ideas. In the middle 
ages the word 'ingenium' meant war 
equipment, and, via 'engin' or 'enganno' in 
the Roman languages, came through as 
’engine’ in English. So in principle, at any 
rate from the philological point of view, one 
should expect an engineer to be endowed 
with inventiveness. If, in the future, charte
red engineers call themselves ingenuits', I 
will dare to call them to question; it sounds 
strange, certainly to a foreigner’s ear.

To Mr. Crowdy I am thankful for the exten
sion of the list of principles. When thinking 
about principles, I was aware, from the be
ginning, that my list was hardly complete 
and, therefore, should remain open for fur
ther enrichment.
Mr Crowdy’s first principle, the recommen
dation to the inventor 'to live in an age, or 
perhaps more practicable, work in a coun
try, where money is cheap’, is on the same 
lines as Dr. Buxton’s remark on the retar
ding effect of higher investments on the 
realisation of invention, an observation re
cognised by myself in my answer to Dr. 
Teasdale. On the other hand, I have some 
doubts as to the rank of a principle. The 
inventor cannot choose for himself a coun
try where money is cheap, not to speak of 
the age in which to live. He cannot order an 
industrial revolution or an economic boom, 
favourable to his invention. Anyway, the 
remark is true as an observation, like the 
one on the positive effect of war on inventi
veness.
But beyond all doubt the second statement 
of Mr. Crowdy: 'Don’t buck too powerful 
vested interests' is a pertinent principle. 
We do not need to look as far as inventions, 
for we find this principles everywhere, 
when improving changes or innovations 
are tried or applied. Nor do we need to look 
any further than our own branch, for we 
have experienced this principle for years in 
shipbuilding. Let us think of the 1966 Inter
national Conference on Load Lines or, of 
the new regulations, of 1969, for Tonnage 
Measurement of Ships. In spite of simplicity 
and a more logical concept, how much time 
has been taken in their preparation and 
coming into force, in the face of big vested 
interests, the existing fleets? Any new con
cept of rules and regulations still has to take 
this point into consideration, sometimes 
leading to compromise, to the disadvan
tage of progress.

Mr. Jenkins, being a student, asks the most 
natural questions, which are also the most 
difficult to answer. The question {a), the 
overall saving in building costs for the Pio
neer vessels’, was my initial and final 
thought when designing the flat sided hull 
of that ship. The initial idea was the motor of 
all the work; the final one was, as I said in

my paper at Definitions', to try to negotiate 
a profitable transaction. According to the 
law of the German Federal Republic, esta
blishing the compensation of employee in
ventors, the honorarium is a certain per
centage of the general company's profit, 
discounting development and research 
work, exactly as the question was formula
ted by Mr, Jenkins. It is to be understood, 
therefore, that personal interest justified a 
very intensive effort to answer this ques
tion. For those familiar with the complexity 
and the problematic nature of pre, or post, 
building costs calculations, it will be easily 
understood that, in our case, the enterprise 
was like ’looking for a needle in a haystack’. 
Worse, the experience taught us, that 
when a prototype of a new concept is being 
built, in parallel with normal production, any 
delays, or unexplained extra costs, on rou
tine work, are placed on the account of the 
prototype.
However, my best efforts to find out the 
truth, using a computer program developed 
for concurrent ship design and economic 
calculations, lead to the conclusion that the 
saving in building costs (not taking in ac
count the series effect) amounted to about 
3 per cent.
In his thesis at the Technical University of 
Aachen in 1970, on the theoretical calcula
tion of the wave resistance of the flat sided 
hull and the economical consequences of 
this ship form, Professor Dr. Ing. H. Pohls 
calculated that the savings in the building 
costs of the CONTAINER PIONEER 
amounted to 5,55 percent. It is perhaps not 
the right thing to do, to put a hand in the fire’ 
for the exact figures, but one should keep in 
mind that the whole net profit of a shipyard 
for a new ship, if any at all, is of the same 
order. However, the flat sided hull may be 
of extra benefit for shipyards in undevelo
ped countries, where savings in invest
ments in machines and tools, and the scar
city of qualified workers, should be added 
to the account.
Question (b) by Mr. Jenkins was on the 
reason for the surprising disparity between 
the model test prediction of required power 
and the reduction in power observed in the 
full scale vessels. I can better confirm the 
authenticity of the measured results, than 
explain the reason for them. When, on 19th 
June 1968, the JAG DEV, the first BASIC  
PIONEER ran the trials, the full scale re
sults were, as was said in the paper, be
tween 8,5 and 25 per cent less in propul
sion power than recorded in the model 
tests (see reference 29 of the paper). An 
explanation, to account at least for the dis
continuity, then assumed was an interrup
tion, of one hour, in the measurements, due 
to technical reasons, and a change of direc
tion in decreasing, and respectively increa
sing, the propeller revolutions when obtain
ing the power versus speed curve. Talk of a 
hysteresis came up in discussion. Howe
ver, curiosity was high enough to call forth
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accurate trial tests, with the sister ship 
NORMANIA (see reference 30). Measu
rements carried out bij a team from the 
Hamburg Model Basin, with the ship in bal
last condition, confirmed the results, of the 
25 per cent less power, of the JAG DEV, 
this time without discontinuity. Full scale 
trials, in loaded condition, carried out in the 
Carribean Sea on 10th March 1969, 
brought results similar to the ballast condi
tion, 15% less power than estimated, ac
cording to the model tests. Doubts about 
the results of the model tests are not accep
table, because extensive tests had been 
previously carried out in parallel in different 
model basins (Vienna, Hamburg, Washing
ton and Duisburg). In searching for a rea
son, in discussion, it was suggested that 
perhaps the Reynolds number of the indi
vidual flat surfaces, and not of the ship, 
should have been considered in the scale 
effect calculation. Unfortunately, further 
research, to explain the disparity, to my 
knowledge, has not been done.

Mr. J. R. Vardon gave us a very valuable 
contribution to my comparison diagram be
tween ship design and invention. The fac
tor, time, a decisive element in any engi
neering work, is unfortunately not included 
in the presentation (Fig. 2). Indeed, in prac
tice a ship design has to be obtained as 
quickly as possible (in the jargon of the

design office: designs ordered today 
should have been ready yesterday), whilst, 
as I mentioned at the end of my paper, to 
get an invention realised, or at least paten
ted, is a long road to travel. To ask the 
inventor to be several years ahead is easy 
to say, but difficult to do. Each shipowner or 
shipyard manager 'several years ahead' 
would be successful, but noticeably, most 
of them are not today. And to be too far 
ahead, as we have seen, is dangerous for 
inventors. The graphic by Mr. Vardon, (Fig. 
29) time versus complexity, related to 
standard ships, is a thought provoking one. 
In his contribution Mr. Clark contests that a 
spiral has not the right to represent a ship 
design procedure. Rightly he remarks ab
out the shortcomings of this symbolic com
parison. But is not any comparison, in ge
neral, imperfect? Shall we not add phan
tasy to all symbolic presentations? Should 
his proposal to represent 'The Mechanism 
of Design’ by the genuine 'reduction gear', 
which I must confess looks much more 
adequate than the spiral, not suffer from 
similar or other deficiencies? For example, 
the sequence of the different sub-routines, 
depending on ship type, the major short
coming of the spiral, is also not shown in 
the 'reduction gear’. Is not this presenta
tion, as gears are by nature, a bit complica
ted? Anyway, we have a more complete 
comparison of the ship design for our stu

dents, which may perhaps be of great use 
when trying to represent; the computer ai
ded ship design.
The second proposal of Mr. Clark's is to 
add the principle that an invention must be 
socially acceptable. Any person with social 
feelings must accept that, including me. 
Nevertheless, looking into the past, and at 
the present, are there not doubts? Was 
W att’s steam engine ’social’ for its time, 
and acceptable to the trade unions? Are 
the nuclear power stations socially accep
ted today? Is the development stopping? It 
does not appear so.
At the beginning of the paper I expressed 
my gratitude for the honour shown me in 
inviting me to speak before your society in 
this historic place. At the end of the lecture, 
and the discussion, I would like to thank 
you for the pleasure experienced in deliver
ing it, and for the many impulses' received. 
There was inventiveness in the air, in a 
positive, stimulating ambiance. My thanks 
go also to my former and present em 
ployers, co-workers and friends, for the 
opportunity and help given to me in develo
ping the majority of the ideas and conclu
sions expounded here. Last, but not least, 
to Wing Commander Richardson and Mrs. 
Marja Scholte for, respectively, a lot of re- 
dactional and typing work.

Nieuwe uitgaven 

Two new publications by bureau Veri
tas
Bureau Veritas has published two booklets of lists of Certificates of 
Approval for materials and equipments delivered until the month of 
Mai 1978. These booklets supersede those published in Septem
ber 1977 and concern:
-  Machinery & Piping Systems
-  Fire Protection.
In 1972 Bureau Veritas introduced the formal procedure of deliver
ing Certificates of Approval superseding the letters of approval or 
authorization of use formerly established. Only materials and 
equipments forming the subject of a Certificate of Approval from 
this date on are stated in these booklets, which can be obtained at 
the Head Office of Bureau Veritas -  31 rue Henri Rochefort -  
75017 PARIS -  France, or at the District Offices.
The first booklet entitled 'List of Certificates of Approval issued for 
materials and equipments -  Machinery, Piping Systems' is con
taining the following principal chapters:
•  machinery
•  boilers, pressure vessels and accessories
•  tailshafts and accessories
•  miscellaneous auxiliaries
•  refrigerating plants
•  equipment for special cargoes.

The second booklet entitled List of Certificates of Approval issued 
for materials and equipments -  'Fire protection' is containing the 
following principal sections:
•  bulkheads

•  doors
•  decks
•  ceilings
•  miscellaneous.
The publications available from: Bureau Veritas, Coolsingel 75, 
3012 AD Rotterdam.

’Round the horn or through magellan, an ex
treme case of voyage planning’.
This report rounds off a study of the Navigation Research Centre, 
headed by Capt. A. Wepster, F.R.I.N., M.N.I. It discusses the 
planning of a voyage by a VLCC through relatively unknown wa
ters. It points out the navigation and manoeuvring requirements in 
as far as they differ from routine practice, or are considered to be 
unfamiliair to the avarage navigator and owner’s fleet manage
ment.
As the title suggests, it compairs in detail the route through Magel
lan Strait and the alternative route round Cape Horn.
Desk planning of the two voyages showed that the nature of the 
Magellan route necessitates planning in the greatest detail, both 
by the owner’s fleet management and the master of the ship. 
This study was entrusted to the Netherlands Maritime Institute as a 
follow-up to the results of the investigation by the Admiralty Court 
of The Netherlands in connection with the grounding of a VLCC in 
August 1974.
Capt. A. Wepster subsequently analysed this grounding and an 
abstract of the relevant facts of this particular voyage is also 
contained in this report.
Reports can be ordered at Dfl. 6 0 .-  (US$ 2 0 .-  or St.£ 15.-) with the 
Public Relations Department of the Netherlands Maritime Institute. 
P.O.Box 1555, 3000 BN Rotterdam.
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NIL-lassymposium
CEBOSINE

Op dinsdag 2 november 1978 is in ’De Doelen' te Rotterdam het 
twee-jaarlijkse lassymposium van het Nederlands Instituut voor 
Lastechniek (NIL) gehouden, in samenwerking met de Centrale 
Bond van Scheepsbouwmeesters in Nederland (CEBOSINE) met 
als onderwerp:
'De lasproblematiek van maritieme constructies'.

Dit lassymposium dat onder leiding stond van prof. ir. J. J. W. 
Nibbering werd geopend door de heer P. J. van der Giessen als 
voorzitter Stuurgroep Technologische Ontwikkelingen- CEBO
SINE.
Een samenvatting van zijn lezing geven wij hierbij weer:
Gezien de grote belangstelling voor dit symposium mag ik conclu
deren, dat het thema juist gekozen is en de interesse voor geme
chaniseerd lassen en de daaraan inhaerente kwaliteitscontrole 
nog steeds groeiende is.
Ik meen te mogen constateren dat de mechanisatiegraad van de 
lasserij in de scheepsbouw in Nederland vergeleken met andere 
landen nog laag is.
Weliswaar is de scheepsbouw sinds de opkomst van de lastech
niek hiervan de meest intensieve gebruiker geworden, maar zij 
heeft zich in ons land in het verleden hoofdzakelijk bepaald tot het 
perfectioneren van het handlassen.
De scheepsbouw werd daartoe mede in staat gesteld door fabri
kanten van lasmaterialen die steeds betere en voor bepaalde 
toepassingen, meer geëigende materialen op de markt brachten. 
Ik wil hierbij niet onvermeld laten de invloed die de Koninklijke 
Marine; door het stellen van hoge eisen aan het laswerk bij de 
bouw van marinevaartuigen, op die perfectionering heeft gehad. 
Vervolgens memoreerde de heer Van der Giessen aan de oprich
ting door de CEBOSINE van de:
Werkgroep 'lasprocessen in de scheepsbouw' onder verantwoor
delijkheid van de CEBOSINE-Stuurgroep 'Technologische Ont
wikkelingen’.
Deze werkgroep kreeg tot doel -  ik citeer:
'Het bestuderen van bestaande lasprocessen en de mogelijke 
toepassing ervan in de Nederlandse Scheepsbouwindustrie, als
mede het doen van voorstellen tot onderzoek van nieuwe toepas
singen'.
Deze werkgroep kreeg nagenoeg dezelfde samenstelling als de 
oorspronkelijke NSS/TNO-adviesgroep, waarin ook het NIL ver
tegenwoordigd was, zodat het in die groep begonnen werk recht
streeks kon worden voortgezet, met dien verstande, dat het uitbe
steden van onderzoek in handen werd gelegd van het Nederlands 
Maritiem Instituut in het kader van de Collectieve Research.
De in de NMI-rapporten beschreven onderzoeken hebben zich 
niet uitsluitend bepaald tot de lasprocessen zelf, doch hebben zich 
ook begeven op het gebied van de randverschijnselen, zoals 
samenstelling van de lasdampen en afzuiging van lasdampen, 
alsmede op het gebied van de voorbewerking en met name de 
kwaliteit van snijmondstukken.
Eén rapport wil ik gaarne hier met name noemen, te weten:
'Het in positie snijden en éénzijdig gemechaniseerd gasbooglas- 
sen in verticale positie'.
En ik mag, als voorzitter van de Stuurgroep Technologische Ont
wikkelingen, met voldoening constateren, dat, met gebruikmaking 
van bestaande processen, een lasmethode is ontwikkeld, die, voor 
zover bekend, uniek genoemd mag worden.
De heer van der Giessen besluit zijn openingswoord met de op
merking , dat samenwerking met vrij veel instanties vanuit verschil

lende invalshoeken moet leiden tot hetzelfde doel:
Het verbeteren van de concurrentiepositie van het bedrijfsleven. 
Het drukbezochte Symposium leverde stof op tot de volgende 
vragen en leidde tot een zeer geanimeerde discussie die per 
onderwerp zijn samengevoegd:

Lassen in de grote scheepsbouw
L. van de Pieterman-NDSM/Amsterdam

Tijdens de discussie werd de conclusie getrokken dat de mechani
satiegraad in Nederland lager is dan die in verschillende andere 
Europese tanden.
Hierbij kwam o.a. de goede kwaliteit van de Nederlandse laselek- 
trode ter sprake.
De mechanisatiegraad loopt niet achter vanwege het ontbreken 
van geschikte apparatuur in ons land. Voor elke mogelijke mecha- 
nisatietoepassing is in ons land apparatuur te koop. Het schort 
wellicht alleen hier en daar aan de technische begeleiding, vooral 
in verband met de omstandigheden waaronder moet worden ge
werkt. Voor de fabricage van secties en schepen onder dak liggen 
de omstandigheden immers veel gunstiger dan wanneer men 
buiten op een helling werkt.
Het zwaartekracht- of z.g. driepootlassen kreeg ook de nodige 
aandacht.
Deze halfgemechaniseerde methode is in ons land weinig popu
lair. Uitspraken dat in Engeland successen zouden zijn behaald 
met het gebruik van 6 driepoten per man werden betwijfeld.
In het algemeen is men het eens dat 2 è 3 apparaten per man 
redelijk geacht kan worden. Het grootste probleem is het voorko
men van lasogen. Dat de invoering van zwaartekrachtlassen met 
beleid dient te gebeuren wordt toegegeven.
Op het ogenblik wordt het verminderen van de doorlooptijd door 
middel van mechanisatie van minder belang geacht dan de bespa
ring op hoogwaardige arbeidskrachten. De investeringen om tot 
mechanisatie te komen werken tariefverhogend, zodat een uren
besparing vereist is.
Naar voren kwam voorts dat wij in ons land geen speciale opleiding 
kennen voor lastechnici. De post-academiale cursus telt gemid
deld te weinig deelnemers.
In samenwerking met TNO gaat echter volgend jaar een cursus 
van start waarvoor als vooropleiding de HTS metaalkunde nodig 
is. Een cursus voor werktuigbouwers is in voorbereiding.

De toepassing van het COD-begrip bij het bepalen van toe
laatbare scheurafmetingen in constructies.
ir. H. W ildschut-MI-TNO-Apeldoorn

Vraag: Wat is de invloed van de temperatuur op de COD? 
Antwoord: De COD is afhankelijk van de temperatuur. De COD is 
hoger naarmate de temperatuur hoger is. De toeneming van de 
COD-waarde met toenemende temperatuur is echter niet in alle 
temperatuurbereiken even sterk. De COD vertoont, als functie van 
de temperatuur een overgang die min of meer vergelijkbaar is met 
die van de kerfslagwaarde (1 -  4).
In een bepaald temperatuurinterval neemt de COD gewoonlijk 
sterk toe met toenemende temperatuur. Bij nog hogere temperatu
ren blijkt meer dan eens een soort 'upper shelf' waarde te worden 
gevonden die zeer veel hoger kan zijn dan de COD-waarden uit 
het lage-temperatuurgebied.
De ligging van het temperatuurbereik waarin de COD sterk toe-



neemt met toenemende temperatuur is afhankelijk van het betrok
ken materiaal en de materiaaldikte en bij lasverbindingen boven
dien van het lasmetaal, de gevolgde lasprocedure en het al dan 
niet aanwezig zijn van restspanningen.
Indien de bedrijfstemperatuur juist binnen het bovengenoemde 
'overgangsgebied' ligt is het hanteren van de COD-waarde bij die 
temperatuur niet bepaald aan te bevelen. Immers, een geringe 
temperatuurdaling brengt dan een sterke afneming van de COD- 
waarde, d.w.z. van de taaiheid, met zich mede. Men dient zich dan 
te baseren op de COD-waarde bij een lage(re) temperatuur waar
van met zekerheid kan worden aangenomen dat deze in het ge
bruik niet zal worden bereikt. Mocht een dergelijke COD-waarde 
onaanvaardbaar laag zijn dan zal zo mogelijk een ander materiaal 
moeten worden gekozen met -  in dit opzicht -  betere eigenschap
pen.
Vraag: Is de COD sterk afhankelijk van de materiaaldikte? 
Kunnen de resultaten van COD-proeven op proefstukken (van het 
zelfde materiaal) met een kleinere dikte worden toegepast bij 
gebruik van de volle materiaaldikte?
Antwoord: Naarmate een materiaal dikker is gedraagt het zich 
minder duktiel (taai) en is de COD-waarde lager.
Knott (5) stelde bij een onderzoek op zacht staal vast dat de COD 
bij scheurinitiatie reeds boven dikten van 5 mm constant bleef. Het 
gaat hier echter om de COD bij het allereerste begin van stabiele 
scheuruitbreiding. In een materiaal met een dergelijke grote taai
heid wordt instabiele scheuruitbreiding, zo die al optreedt, ge
woonlijk voorafgegaan door een aanzienlijke stabiele scheuruit
breiding. Naarmate de dikte groter is, is de hoeveelheid stabiele 
scheurgroei geringer. Door het afnemen van de stabiele scheur- 
groei wordt de marge tussen de COD bij scheurinitiatie (allereerste 
begin van scheuruitbreiding) en de COD bij instabiliteit geringer. 
Laatstgenoemde COD zal derhalve meer geleidelijk afnemen met 
toenemende dikte.
Figuur 11 van (6) vormt een voorbeeld van een lasverbinding 
waarin de COD geringer uitvalt naarmate de dikte groter is. Op 
enkele uitzonderlijk hoge COD-waarden na lijkt de COD hier pas 
bij dikten boven ca. 70 mm niet verder af te nemen; wegens de 
optredende spreiding kunnen echter geen harde conclusies wor
den getrokken.
In (2) zijn resultaten vermeld van COD-proeven -  bij verschillende 
temperaturen -  op gelaste proefstukken. Daarbij werden naast 
proefstukken met de volledige materiaaldikte (25 mm) ook proef
stukken met een dikte van 10 mm beproefd die uit het volle materi
aal (lasverbinding) waren vervaardigd. Bij het beproeven van de 
25 mm dikke proefstukken kwamen verschillen in taaiheid. (COD) 
tussen verschillende 'heat-inputs’ en lasposities duidelijk tot uiting, 
terwijl dit bij de beproeving van de 10 mm dikke proefstukken niet 
of in veel mindere mate het geval was.
Resumerend kan worden gesteld dat voor sommige basismateri
alen proefstukken met een gereduceerde dikte zouden kunnen 
worden gebruikt indien men zich wil baseren op de COD bij 
scheurinitiatie. Men zal dan met betrekking tot de toelaatbare 
spanning of de toelaatbare scheurgrootte soms wel sterk aan de 
conservatieve kant blijven.
In de praktijk blijken evenwel de problemen niet zozeer in het 
basismateriaal als wel in de lasverbindingen te liggen. COD-proe
ven op proefstukken van lasverbindingen met gereduceerde dikte 
kunnen blijkens het voorgaande misleidende resultaten opleveren 
omdat hierbij het effect van warmteinbreng, laspositie, etc. anders 
tot uiting kan komen dan in de resultaten van proeven op materiaal 
uit de volledige dikte.
Vraag: Welke invloed heeft het plastisch voordrukken (ook wel 
prepressen of dwarsdrukken genoemd) van de COD-proefstuk- 
ken met lassen op de COD-waarde?

Antwoord: Volgens een onderzoek van Dawes (7) zou dit geen 
invloed op de COD hebben. Dawes gebruikte in zijn onderzoek 
evenwel -  gelaste -  COD proefstukken waarin een mechanische  
kerf was aangebracht (geen vermoeiingsscheur).
Ook volgens Harrison (8) zou voordrukken geen invloed hebben. 
Het hieromtrent door hem verrichte onderzoek had echter betrek
king op basismateriaal. Daarentegen constateerde Nibbering (9) 
bij proeven op ES gelaste verbindingen wel een invloed van het 
dwarsdrukken op de COD.
Voor zover bekend is er omtrent dit onderwerp nog nergens een 
uitgebreid en systematisch onderzoek verricht.
Vraag: Bestaat er een algemene relatie tussen de COD en de 
kerfslagwaarde?
Antwoord: De COD-proef is een vrijwel statische proef waarbij de 
snelheid van de beproeving geen rol speelt. Bij de kerfslagproef 
daarentegen is dat wel het geval. Voorts is de COD-proef uitslui
tend gericht op de scheurinitiatie, terwijl bij de kerfslagproef een 
grootheid wordt gemeten die het gecombineerde resultaat is van 
de processen scheurinitiatie en scheurpropagatie. Om boven
staande redenen kan niet worden verwacht dat er geen algemene 
fundamentele, materiaalonafhankelijke relatie tussen de COD en 
de kerfslagwaarde bestaat. Uiteraard kunnen per materiaal wel 
empirische correlaties tussen beide grootheden worden opge
steld. Deze kunnen eveneens geldig blijken te zijn voor meerdere 
materialen. In (10) is voor lasverbindingen een empirisch verband 
vermeld tussen overgangstemperaturen bij de COD- proef en de 
kerfslagproef.

COD-proeven voor het stalen dek van platform dunlin 'A'
ir. D. Z ijp-Andoc-Adriaan Volker Beton- en Waterbouw Neder
land b.v.-Rotterdam

De lezing van ir. Zijp over de lasproblemen bij de bouw van het 
Andoc-eiland leidde tot een discussie over de vraag of C .O.D.- 
proeven wel nodig zijn als aan de Charpy-eisen wordt voldaan. Het 
antwoord was duidelijk ja. De argumenten zijn in de discussie over 
C.O.D.-beproeving al gegeven.
In feite vormen de C.O.D.-resultaten voor sommige lasverbindin
gen in het stalen dek (later vervangen!) de duidelijkste aanwijzing 
dat Charpy-gegevens voor lassen in dikke platen misleidend,
d.w.z. wat te optimistisch, kunnen zijn.
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OCEANOLOGICAL RESEARCH VESSEL

The Szczecin Shipyard has taken up the building of three B-86 
type oceanological research vessels for the Institute of Oceano
logy of the Soviet Academy of Sciences.
Although Szczecin Shipyards has already gained extensive expe
rience in the building of scientific-research vessels (among other 
units this Shipyard has already build oceanographic and hydro- 
graphic vessels), the building of a series of B-86 units is a tremen
dous undertaking. The vessels in this series will represent the peak 
achievement in the field of ’oceano-technique' .
The main particular of the B-86 vessels will be as follows: length -  
110.9 m, breadth -1 6 .6  m, d isp lacem ent- 6,000 tons. They will be 
expeditionary units designed for longer stays at sea. They might be 
called floating scientific centres. About 60 scientists will have at 
their disposal over 20 laboratories, such as: meteorological, hyd
rographic, hydro-engineering, physiological, analytical, plankton, 
microbiological, biochemical, marine bottom flora and fauna, ich- 
thyological, radiogauging, isotopic, bioluminescency, as well as 
gravimetrical. The results of investigations will be input to a compu
ter on board the vessel.
Scuba divers will have facilities to work at a depth of 250 m. These 
facilities will comprise a 6-person decompression chamber, inclu
ding one spare place, e.g. for the doctor, and a three-person 
submerged caisson bell. The divers can move up to 15 m away. 
The decompression chamber will be divided into 3 sections, each 
with a different pressure.
A central hydraulic propelling and steering system is foreseen on 
board the vessel.
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CUTTERDREDGE ’H.A.M. 218’

Recently the stationary cutter-suction dredger H.A.M. 218 was 
handed over by the builders, Machinefabriek Vos & Zonen B.V. at 
Sliedrecht to the owners, Hollandsche Aanneming Mij (H.A.M.)
B.V at Rijswijk.
With its principal dimensions: 71 x  16,50 x 5,50 m, a total output 
of 14.150 HP and a pipeline diameter of 850 mm; the dredger is the 
most powerfull and the biggest one of the H.A.M .-fleet.
Three VOS-dredgepumps, working in series have been installed; 
one submersible pump on the cutterladder, electrically driven by a 
1470 KW motor and two inboard pumps, each driven by a Deutz 
dieselengine of 3800 HP.
The heavy rock cutter is powered by two electric motors of 735 KW 
each.
The main generator, the auxiliary generator and the generator for 
feeding the cuttermotors and the submersible pump are powered 
by Bolnes dieselengines, with a total output of 6450 HP.
The main spud is located in a spudcarriage, hydraulically moved; 
the auxiliary spud at the stern.
Both spuds are lifted by two hydraulic cylinders each. The maxi
mum dredging depth amounts to 25 m.
For handling spare parts etc. and also for changing cutters the 
dredger has been equiped with a traveling crane, lifting capacity 16

tons, running all over the deckhouse and the connection thereof 
with the ladder gantry.
Two anchorbooms, suitable for a load of 40 tons have been instal
led for handling the anchors.
For changing spareparts, the pumproom has been equiped with an 
electric crane, lifting capacity 16 tons, whereas two electric cranes 
of 3,2 tons each are located in the engineroom.
The following winches are situated on main- and topdeck. One 
ladderwinch 257 KW, two sidewinches, each 295 KW, two an- 
chorwinches, each 59 KW, two guy-winches, each 7,35 KW and 
one 3-drums anchorwinch on aft ship 59 KW.
All winches electrically driven, except the aft winch, which has a 
hydraulic motor.
This winches makes it possible to carry out dredge operations 
without spuds, if necessary.
The engine-controlroom with main switch board is situated on 
main deck level; the controlhouse on topdeck.
Special equipment, ;such as flow- and concentration meters, gyro
compass and a dredgecomputer with process-regulation care for 
an optimal production.
The crew's accommodation, controlcabin and ECR are aircondi- 
tioned.
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New hydraulic skidding system

Using a newly designed MacGregor hyd
raulic skidding device called the 'MacSkid 
2000’, the largest steel jacket for barge 
launching yet constructed for an offshore 
platform will, during 1979 be pulled on to a 
specially constructed barge, towed out the 
320 miles to the Murchison Field and there, 
by means of the same device as used for 
loading, will be push-launched, i.e. skidded 
from the barge, into position on the seabed. 
The jacket weighing 25,000 tonnes, is cur
rently under construction by McDermott, 
Scotland, Division of Oceanic Contractors 
Inc. at its Ardersier yard. The order for the 
design and supply of MacGregor’s loading 
lanching equipment -  valued at around 
£ 450,000 -  was placed with MacGregor 
Comarain, Holland by Itrepid Shipping 
Company but will be actually used by 
Heerema Marine Contractors, a name well 
known in the world of offshore engineering, 
who have been awarded the jacket laun
ching contract. Conoco North Sea Inc. is 
operator of the Murchison Field for the Co- 
noco/BNOC Gulf Group.
To move such a gigantic load against fric
tion will of course require an enormous 
amount of power and twin MacSkid 2000's 
will be necessary for the operation, each 
delivering a pull/push of 2000 tonnes. 
Mounted side by side on rails 30m apart 
running longitudinally down the deck of the 
barge, the two units will generate the power 
necessary to load and launch the colossal 
structure.
Built as a compact unit, all elements of the 
system are mounted on a common base or 
frame. Its hydraulics are powered by a De
troit G.M diesel engine of 636 bhp running 
at 1800 rev/min. and besides the prime 
mover the package will embody hydraulic 
skidjacks, clamping jacks and retraction 
jacks, a central control panel and control 
desk, and the hydraulic oil tanks.
The barge from which this jumbo MacSkid 
unit will launch the jacket was built in Japan 
and is understood to be the largest yet built 
for work in the offshore industry.
In addition to the 25,000 tonner, two other 
smaller jackets will be launched by the 
MacSkid system; one of these, a 16,000 
tonner structure, is also scheduled for 
launch in 1979 the other, of 12,000 tonnes, 
in 1980.
MacSkid 2000 has pedigree. Basically it is 
a larger version of a skidding device used 
for the first time in the Ninian Field in July 
1977 for direct placement of production 
and accommodation modules weighing up 
to 1700 tons, on to Chevron’s Central and 
Southern North Sea platforms. That first 
version, of 400 tons capacity, was simply 
called MacSkid’ and by its use, 17 such 
modules were skidded to their final posi
tions, the first six by MacGregor engineers 
in the remarkably short time of 48 hours.

The load-launch operation is as follows:
1. The MacSkid units clamped by a number of gripper elements to rails running longitudi
nally down the deck of a specially adapted barge, pull the jacket on in progressive stages
2. The barge is then towed to site and accurately positioned
3. The operation at (1) above is reversed, and the jacket is progressively push-launched

Fig. 1 A model of the MacSkid jacket launcher similar to the twin units commissioned for 
launching a 25,000 ton jacket in the Murchison Field in 1979.

M acSK.D U N IT s k ,d b EAM

1
JACKET
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Verbouwing Steenstorter Lauwerszee

Onlangs heeft Vuyk Reparatiewerf na een grote verbouwing de 
steenstorter Lauwerszee weer aan de eigenaren, Zinkcon B.V. te 
Werkendam, opgeleverd.
De Lauwerszee werd in 1966 als steenstorter gebouwd, waartoe 
dit speciale werkschip destijds werd uitgerust met een zg. 
trilgoot-stortinstallatie.
Het schip heeft tot begin 1978 voornamelijk op de binnenwateren 
dienst gedaan.
Bij Vuyk Reparatiewerf werd de Lauwerszee met 4,20 m (2,10 m 
aan elke zijde) verbreed. De oude trilgootinstallatie werd verwij
derd en een nieuw dek van 20 mm dik is aangebracht, waarop een 
geheel nieuwe hydraulisch bediende schuif-losinstallatie is ge
bouwd.
Tegelijkertijd werd een aantal verbouwingen uitgevoerd, die de

steenstorter geschikt maken om haar werk ook op zee uit te 
voeren. Daarnaast werd met het oog op de manoeuvreerbaarheid 
van het schip een ’Hydroland' boegschroefinstallatie ingebouwd, 
die zowel onder het schip als in ingetrokken stand in een dwar- 
stunnel kan werken. Het staartstuk kan 180° draaien en de schroef 
is omkeerbaar. Voor de gehele verbouwing moest bijna 400 ton 
nieuw staal worden verwerkt.
De Lauwerszee is nu ingezet voor steenstortwerken t.b.v. de 
nieuwe havenwerken in Zeebrugge.
Hoeveelheden in totaal tot 900 ton steen, c.q. betonblokken, kun
nen over beide zijden worden gestort met een aan de werkom
standigheden aangepaste snelheid.
De verbouwing vond plaats in nauwe samenwerking met de tech
nische diensten van Bos en Kalis en Zinkcon.
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A  NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
yy  TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED 

(Netherlands Society of Marine Technologists)
Lezingen en evenementen seizoen 1978/1979

Onderhoudsvoorspelling aan de hand 
van trillingsanalyse
22 febr. (do) Rotterdam
door A. C. Pycke M.Sc. Research Coördi
nator Nederlands Maritiem Instituut.
23 febr. (vr) Amsterdam 
27 febr. (di) Groningen
door ir. C. A. J. Tromp, Lector aan het Kon. 
Instituut voor de Marine te Den Helder.

Ro-Ro veerschepen
door J.R. Madiol, oud-Chef Technische 
Dienst Noordzee Veerdiensten
22 mrt. (do) Rotterdam
23 mrt. (vr) Amsterdam 
29 mrt. (do.) Groningen

Schottel voortstuwers
door ir. O. Bussemaker, adjunct-directeur 
Schottel Nederland B.V., Den Haag
19 apr. (do) Rotterdam
20 apr. (vr) Amsterdam 
24 apr. (di) Groningen

Algemene ledenvergadering
25 apr. (wo) Rotterdam

Technische aspecten van de rationali
satie in de bedrijfsvoering aan boord 
van schepen**
Dagbijeenkomst in mei te Delft.

Tankcleaning by crude washing*
door de heer C. E. van 't Woudt van Shell 
Tankers B V.
17 mei (do) Rotterdam
18 mei (vr) Amsterdam

* Lezing in samenwerking met het In
stitute of Marine Engineers (Nether
lands Branch)
“ Lezingen in samenwerking met de 
Sectie Scheepstechniek van het Ko
ninklijk Instituut van Ingenieurs en het 
Scheepsbouwkundig Gezelschap ’Wil
liam Froude’.

Veren igingsnieuws

AFDELING ROTTERDAM

Sociëteit
Met ingang van 6 februari zijn de openings
tijden van de Sociëteit in de Nedlloyd '70 
club aan het Westplein vastgesteld op 
dinsdag van 13.00 tot 23.00 uur.

De lezing van 18 januari 1979
Ondanks het slechte winterweer waren 65 
leden van onze vereniging en de Nether- 
lands Branch van het Institute of Marine 
Engineers naar de Clauszaal gekomen 
voor de lezing van de heer ir. M. J. van der 
Wal van Boele’s Scheepswerven en Ma
chinefabriek B V. te Bolnes over het on
derwerp 'Some Recent Offshore Conver- 
sions'
De voorzitter, ir. L. van der Tas, opende te
20.00 uur deze bijeenkomst met een bij
zonder welkom aan de spreker en zijn as
sistent ing. L. A. Plokhooy.
De inleider hield zijn lezing in de Engelse 
taal, aangezien hij als gastspreker van het 
Institute of Marine Engineers was uitgeno
digd.
Aan de hand van vele dia’s behandelde hij 
eerst de verbouwingen van de tanker Bri- 
tish Kiwi, tot fire fighting and maintenance 
vessel Forties Kiwi. Op dit schip werden 4 
speciale dieselgedreven thrusters inge
bouwd, terwijl het schip ook werd voorzien 
van 3 grote brandblusmonitors, welke door 
dieselgedreven brandbluspompen worden 
gevoed. Verder werden nog een helikop- 
terdek en werkplaatsen op het schip ge
bouwd. Vervolgens behandelde de spreker 
de verbouwing van het visfabriekschipSfar 
Pisces tot diving support vessel. Dit schip

werd voorzien van 2 thrusters, een z.g. 
'moonpool' voor een duikerklok, terwijl op 
het achterschip een submersible werd ge
ïnstalleerd welke met behulp van een Gan- 
try via de slipway van- en aan boord kan 
worden genomen. Ook werd nog een 30 
tons dekkraan aangebracht en werd het 
schip voorzien van een grote decompres- 
siekamer ten behoeve van de duikopera- 
ties.
Tenslotte werd nog de verbouwing van de 
Star Canopus tot pijpenlegger en duik- 
werkschip besproken. Op dit schip werd, 
behalve het aanbrengen van een ’moon
pool met duikerklok’, een 100 tons dek
kraan en een 'dynamic positioning’ sys
teem aangebracht. De opbouw werd aan
zienlijk veranderd door vergroting van de 
accommodatie van 24 tot 60 personen en 
het aanbrengen van een helikopterdek met 
hangaar.
Aan de discussie, onder leiding van de 
heer J. W. Hillers, voorzitter van de Nether- 
lands Branch van het IME, werd deelge
nomen door de heren Van der Tas, Saur- 
walt, De Vlaming, De Haan, Touw, Schip- 
mann, Luikenaar en Coolegem.
Nadat de heer Hillers de spreker en zijn 
assistent hartelijk had bedankt voor zijn in
teressante voordracht werd de bijeen
komst om 22.00 uur door ir. Van der Tas 
gesloten.

P.A.L.

Personalia

A. van der Wilt Pzn.
Na een 40-jarig dienstverband nam de 
heer A. van der Wilt op 1 februari j.l. af
scheid als directeur van de Fabriek van 
Pijpleidingen A. van der Ben B.V. te Rot
terdam.
Een jubileum- en tevens afscheidsreceptie 
te Ridderkerk werd die dag door velen be
zocht, aangezien de heer Van der Wilt een 
goede bekendheid genoot in de metaalin
dustrie.
De heer Van der Wilt, die voorlopig nog 
beschikbaar blijft als adviseur van de direc
tie, wordt als directeur opgevolgd door de 
heer A. Langerak.

J. Petersen
Op 1 maart 1979 zal de heer J. Petersen, 
Adjunct-lnspecteur voor de Scheepvaart, 
de dienst van de Scheepvaartinspectie ver
laten wegens functioneel leeftijdsontslag. 
In verband daarmede zal op 23 februari
a.s. vanaf 16.00 uur gelegenheid zijn om 
afscheid van de heer Petersen te nemen in 
het personeelsrestaurant van het Directo- 
raat-Generaal van Scheepvaart, N.W. Bui
tensingel 2 te ’s-Gravenhage.

Wilton Fijenoord B.V. 125 jaar
Op 7 januari 1979 was het 125 jaar geleden 
dat Bartel Wilton als zelfstandig onderne
mer een kleine smederij vestigde in 2 hui
zen aan de Baan nabij het centrum van 
Rotterdam.
In die dagen was het heel normaal, dat een 
groot deel van de talrijke kleine karweien 
die aan de jonge energieke smid werden 
toevertrouwd, van de vele zee- en binnen
vaartschepen afkomstig was, die laadden



en losten op de rivier De Maas en aan de 
verschillende kaden van de snel groeiende 
haven van Rotterdam. Aldus werd Bartel 
Wilton scheepsreparateur. In 1876 werd de 
smederij te klein en werd er een nieuw stuk 
terrein gehuurd aan de West Zeedijk dicht 
aan de rivier tegen een jaarlijkse huur van 
ƒ 1.000,-. Dit was het begin van een 
scheepsreparatiewerf.
Deze plaats is nu de noordelijke ingang van 
de Maastunnel, gelegen nabij de Euro
mast, een typisch symbool van modern 
Rotterdam.
Reeds in 1895 moest Wilton weer zoeken 
naar uitbreiding en zijn twee zonen kochten 
een terrein te Delfshaven en vestigden er 
'de oude werf’. Verder verwierven zij in 
1916 het Schiedamse terrein en sinds 
1919 is de aldaar gestichte werf, die in 
1929 fuseerde met de Fijenoord werf, in vol 
bedrijf. Sindsdien is dit terrein geheel ge
moderniseerd en voorzien van een uitste
kende outillage. Wilton-Fijenoord is nog 
steeds actief op het gebied van scheeps- 
reparatie en geniet een uitstekende reputa
tie in het bouwen van gecompliceerde, 
hoogwaardige schepen. Het bedrijf is te 
recht trots op 125 jaar ervaring in scheeps- 
reparatie en ziet ondanks de huidige re
cessie in deze sector, de toekomst met 
vertrouwen tegemoet.
Het hoofdbestuur van de Vereniging en de 
Redactie van dit blad wensen de directie en 
medewerkers van het bedrijf van harte ge
luk met dit jubileum en voegen hierbij de 
beste wensen voor de toekomst van het 
bedrijf waarmee tientallen jaren vele pret
tige contacten werden onderhouden.

Nieuwe opdrachten

IHC Holland NV.
Onlangs heeft de Costain-Blankenvoort 
Dredging Group (Cobla) IHC Holland op
dracht gegeven een sleephopperzuiger te 
bouwen van het type Splittrail.
De zuiger zal een laadruiminhoud krijgen 
van 4.300 m 3 en een laadvermogen van
6.000 ton. Hij is daarmee de grootste in zijn 
soort.
Het schip zal begin 1980 opgeleverd w or
den.

Technische gegevens:
De sleepzuiger zal 104 meter lang worden, 
21 meter breed en een baggerdiepte van 
25 meter kunnen bereiken.
Het schip is uitgerust met twee zuigbuizen, 
elk met een diameter van 800 mm.
De beide hoofdmotoren leveren ieder een 
vermogen van 4400 pk bij 600 omwente
lingen. Zij kunnen worden gebruikt voorde 
aandrijving van de verstelbare schroeven, 
die in straalbuizen zijn geplaatst, de bag- 
gerpompen en de jetpompen.
Het schip kan zijn lading eventueel ook 
naar de wal persen. Het is bovendien mo
gelijk naderhand de aktieve sleepkoppen

te installeren, die recentelijk door IHC Hol
land zijn ontwikkeld.
Verder wordt er 2750 pk generatorvermo- 
gen geïnstalleerd, onder meer voor een 
600 pk boegschroef.
Het schip is uitgerust met een zeer mo
derne accommodatie voor 37 man. De 
vaarsnelheid zal 13 'h  knoop bedragen.

Technische informatie

Lassen op afstand
Bij TNO is een methode ontwikkeld om op 
afstand te kunnen lassen. Met deze nieuwe 
techniek kunnen lasverbindingen van hoge 
kwaliteit worden vervaardigd. De machine 
waarmee dit gebeurt, is gebaseerd op een 
lasproces met beschermende gasatm os
feer en is ontwikkeld voor het leggen van 
montagelassen in de warmtewisselaar van 
een kerncentrale waar normaal lassen 
vrijwel onmogelijk is. Dat komt door de zeer 
beperkte plaatsruimte of bijzondere om 
standigheden zoals de mogelijke aanwe
zigheid van lichte radioactieve straling.
De methode is echter ook geschikt voor 
andere toepassingen, bijvoorbeeld bij las- 
reparaties onder water aan offshore con
structies en reparatie van gas- en olielei- 
dingen.
De methode is gebaseerd op een voortdu
rend visuele waarneming van het laspro
ces door de lasoperator via een gesloten 
televisiesysteem. Hiertoe is de lasmachine 
uitgerust met twee kleurentelevisie-came- 
ra’s. De operator bedient het apparaat 
vanachter een controlepaneel met een 
televisie-monitorscherm waarop het las- 
bad zeer gedetailleerd en vergroot zicht
baar wordt gemaakt. Dit televisiebeeld 
geeft de lasoperator alle informatie die hij 
voor de sturing en beheersing van het las
proces nodig heeft.
Na het leggen van de las wordt het televi
siesysteem gebruikt voor een visuele in
spectie. Zowel het lassen als de inspectie 
kunnen desgewenst op videotape worden 
vastgelegd.
De nieuwe methode wordt al toegepast 
voor het maken van lassen in een cylinder 
van ongeveer één meter doorsnede. Die is 
gemaakt van 22 millimeter dik staal. De 
vervaardigde lassen zijn van goede kwali
teit en voldoen aan de hoge eisen die in 
verband met veiligheid en betrouwbaar
heid aan dergelijke apparatuur worden ge
steld.
De ontwikkeling van deze nieuwe appara
tuur is gefinancierd door het ministerie van 
Economische Zaken in het kader van het 
internationale project voor de ontwikkeling 
van snelle kweekreactoren.

Medium-range parachute rocket flare
A 50-mm rocket flare and ancillary laun
cher, providing illiminations for 25 sec over 
a 300-m diameter aera at a top intensity of

700 000 candela, is offered by Schermuly 
Ltd, High Post, Salisbury. Wilts SP4- 
6AS England in an alternate maroon ver
sion for firing distress signals. The equip
ment is thus equally suitable for emergency 
search and rescue work, coastal and fish
ery protection duties, or preventing smug
glers and pirates from carrying out their 
activities.
Total rocket weight is approximately 1 kg 
which includes a payload of 390 g for the 
illuminating flare or 290 g for the distress 
signal. The device may be stored for up to 3 
years at temperatures from -  40° tot 
+  60°C and can be operated at tem peratu
res between -3 0 °C  and + 50°C. It is wa
terproof and corrision resistant. Packs for 
four rockets and fitted with adjustable car
rying straps can be supplied. Rocket di
mensions are 55 mm in diameter x  about 
370 mm long.
The launcher, mounted on a circular base
plate with screw-holes, is designed for 
easy installations, particularly on small 
craft, and incorporates simple elevating 
and rotating controls. Angle of firing can be 
adjusted from zero to 60° and rotation can 
be through a full circle. Overall measure
ments of the launcher are 290 mm long x  
140 mm hign x  300 mm high, and the 
weight is 5.3 kg.
There is an aerial version of the equipment 
that can be used, apart from rescue and 
emergency work, to assist in night-tim e he
licopter landings.

Diversen

Prohand B.V. opgerlcht
Op 2 november 1978 werd Prohand B.V. 
opgericht.
Deze B.V. is gericht op de maritieme- en 
industriële sector. Voor het maritieme deel 
zullen de werkzaamheden bestaan uit het 
geven van adviezen op het gebied van 
handel in anker- en kettinguitrustingen en 
toebehoren voor de Rijn- en binnenvaart 
alsmede voor de zeevaart in de meest uit
gebreide zin.
Het verzorgen van de noodzakelijke be
proevingen van ankers en kettingen als
mede hijsgereedschappen zal to t haar ac
tiviteiten behoren. Voorde nabije toekom st 
staan ook toeleveringen van machineka- 
merapparatuur op het programma.
Voor de industriële sector zullen de w erk
zaamheden bestaan uit ontwerpen van 
speciaal-machines, geheel naar de wens 
van de gebruiker alsmede het ontwerpen 
van speciaal hijsgereedschap volgens de 
voorschriften van de Arbeidsinspecties, te 
vens houdt zij toezicht op de juiste uitvoe
ring tijdens de realisering van de ontwer
pen.
De B.V. heeft enige exclusieve verkoop- 
rechten verworven voor de verkoop van: 
scheepsankers, hijsbeugels voor nylon 
hijsbanden in een nieuwe uitvoering en uit
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gangsmateriaal en een nieuw op de markt 
te brengen bilge-water-seperator.
De B V. wordt geleid door de heren P. W. 
Bal en A. Ouwehand en is gevestigd aan de 
Condensatorweg 42,1014 AX Amsterdam, 
telefoon: 020 -  823736; telex: 18868.

Verschroten van schepen moet worden 
versneld
Het Internationaal Forum voor Maritieme 
Industrie, waarin reders, banken, scheep
vaartmaatschappijen en oliebedrijven uit 
vijftien landen zijn vertegenwoordigd, wil 
dat er haast gemaakt wordt met het ver
schroten van schepen. Dit om een beter 
evenwicht tussen vraag en aanbod in de 
scheepvaart te krijgen. Ook de scheeps
bouw zou bij een versneld afbraakpro- 
gramma gebaat zijn, zo meent het Fonds in 
een rapport, dat onlangs is gepubliceerd 
De overheden van de IMIF-landen zouden 
in de drie jaar vanaf 1980, 360 miljoen dol
lar op tafel moeten leggen om het verschro
ten aan te moedigen, zo meent men. In die 
periode moet tien miljoen bruto ton laad
vermogen extra verdwijnen. Dit komt neer 
op een verkorting van de levensduur van 
schepen met gemiddeld 2 1fe jaar. Binnen 
twee jaar, zo heeft het Fonds uitgerekend, 
zouden vraag en aanbod dan met elkaar in 
evenwicht zijn gebracht.
Het forum stelt voor, dat scheepswerven 
met ruggesteun van de overheid betere 
kredietvoorwaarden aanbieden aan 
scheepvaartmaatschappijen die een nieuw 
schip bestellen, mits deze maatschappijen 
tegelijkertijd overgaan tot het op de 
schroothoop gooien van tweemaal zoveel 
tonnage als ze hebben vastgesteld. 
Volgens het IMIF is het overschot aan 
scheepsruimte, veroorzaakt door de eco
nomische teruggang, ook al merkbaar bij 
schepen voor de lijnvaart, containersche
pen en Ro/Ro-schepen.
Tot voor kort was er alleen sprake van een 
overschot bij schepen voor droge lading en 
tankers. De werven hadden eind vorig jaar 
de dunste orderportefeuille sinds dertien 
jaar. Het jaarverslag van Lloyds noemde 
de overcapaciteit beangstigend.
Ec. Dagblad. 24-1 -79

Meer containerschepen besteld
In de gehele wereld zijn in de twaalf- 
maandsperiode, die eind oktober vorig jaar 
eindigde, 394 containerschepen besteld 
tegen 356 schepen in de voorgaande pe
riode. Dit vormt overigens het enige posi
tieve punt in een overzicht van het Instituut 
voor de Scheepvaart in Bremen.
Uit dit overzicht blijkt, dat tot eind oktober 
1978 bestellingen voor in totaal 2403 
schepen met een gezamenlijk draagver
mogen van 56,52 miljoen ton zijn ontvan
gen. In de voorafgaande periode kwamen 
orders voor 2961 schepen van samen 
78,95 miljoen ton binnen.
Ec. Dagblad. 24 -1 -79

Westduitse scheepsbouw
De Westduitse overheid komt de tanende 
scheepsbouw te hulp met een subsidie van 
rond 660 miljoen markt, zo heeft een rege
ringswoordvoerder laten weten. Maximaal 
zal per te bouwen schip een subsidie van 
twintig procent worden gegeven. De 
Bondsregering neemt tweederde van de 
660 miljoen mark voor haar rekening, ter
wijl Sleeswijk-Holstein, Bremen, Hamburg 
en Beneden Saksen (de vier deelstaten die 
aan zee liggen) voor de rest zullen zorgen. 
De orderportefeuille van de Westduitse 
werven is niet vol genoeg om dit jaar op 
volle toeren te kunnen draaien, omdat er 
voor 1980 te weinig opdrachten zijn bin
nengekomen. West-Duitsland staat op de 
16e plaats van scheepsbouwende landen. 
Ec. Dagblad. 27-1-79

Leergang corrosie 9 - 1 0  april 1979
Door de Technische Hogeschool Delft 
wordt onder auspiciën van het Nederlands 
Corrosie Centrum (NCC) een tweedaagse 
Leergang Corrosie georganiseerd, te hou
den op maandag 9 en dinsdag 10 april 
1979 in de aula van de T.H. Delft met als 
thema:
'De invloed van het milieu op de scheur
vorming in mechanisch belaste construc- 
tiedelen'.
De kosten voor deelneming (inclusief twee 
lunches en t.z.t. toezending van de gebun
delde lezingteksten) zullen ƒ 100,- per 
persoon bedragen; studenten betalen
/  35,-.
Exemplaren van het half februari verschij
nende programma met inschrijvingsformu
lier kunnen worden aangevraagd bij: 
Secretariaat NCC, p/a Verfinstituut TNO, 
Postbus 203,2600 AE Delft; telefoon (015) 
569330, toestel 2497.

Nieuwe overeenkomst inzake minimale 
bemanning op Zweedse schepen
Volgens een nieuwe overeenkomst inzake 
minimale bemanning aan boord van 
Zweedse schepen, kort geleden getekend 
door de Vereniging van Zweedse Reder
ijen en de Zweedse Unie van Zeelieden, 
zal het aantal bemanningsleden boven
deks op de kleinste schepen worden ge
halveerd, terwijl het aantal bemanningsle
den op grotere schepen sterk zal worden 
ingekrompen. Een en ander blijkt uit een 
artikel in de Swedish Shipping Gazette. 
Het blad voegt er aan toe dat het personeel 
van de machinekamer in principe zal wor
den verminderd met een man op alle sche
pen met een motorvermogen van meer dan
3.000 pk.
In grote lijnen komt de overeenkomst 
hierop neer dat het verdwijnen van een 
aantal bemanningsleden wordt gecom
penseerd door hogere eisen ten aanzien 
van de kwalificaties van het resterende 
personeel. Bovendien wordt in overweging 
genomen om het personeel van de machi
nekamer in algemene dienst ook de wacht

te laten lopen wanneer de situatie dat zou 
vereisen.
Voor de categorie schepen van 50.000 
bruto reigster ton of groter zal de beman
ning van nu af moeten bestaan uit minimaal 
5 geschoolde zeelieden en een gewone 
zeeman, ter vergelijken met 9 man tot nu 
toe waarvan er vijf geschoolde zeelieden 
moesten zijn. Schepen met een vermogen 
van 40.000 pk moeten vier machinisten 
hebben waarvan er drie minstens 18 
maanden als zodanig dienst moeten heb
ben gedaan. Aldus de Swedish Shipping 
Gazette.

Amoco and Jotun form New Company
Jotun will in the near future engage in the 
marketing and production of chemicals for 
the oil industry. This will occur in co
operation with the American Company 
Amoco Chemicals Corporation, a fully ow
ned subsidiary of Standard Oil Company 
(Indiana). A new Norwegian subsidiary is 
formed under the name A/S PENKEM, in 
which A/S Jotungruppen and Amoco 
Chemicals Corporation each hold 50%  of 
the shares. The company will according to 
existing plans, manufacture and market a 
wide spectre of chemicals associated with 
oil production and oil refining.

New ’Lr Piledrive’ computer program
The Offshore Services Group of Lloyd s 
Register has developed an interactive 
graphics computer system to asses the ab
ility of hammers to drive individual piles and 
to indicate the dynamic stresses induced in 
the piles by driving operations. The system, 
based on one-dimensional stress wave 
theory, has been implemented on one of 
Lloyd's Register's PDP-11 mini-computers 
and complements an existing program on 
the Society’s mainframe IBM 370/158 
computer.
The system is able to select and plot data 
very quickly, thus assisting engineers to 
assimilate the results. It also allows the 
engineers to perform parametric studies 
with a minimum of new input. Data can be 
checked on the computer display before 
the computer run is allowed to proceed, 
thus avoiding wasted runs.
All the input is handled interactively using 
the graphics terminal and, as a result, the 
input phase takes only about ten minutes. 
Input data include pile idealisation and cur
ves of dynamic unit skin frictuin, end bea
ring, resistances and damping values. 
Following the analysis, the results can be 
displayed in a number of different ways, -
e.g. the variation of force, stress, velocity or 
displacement with time or along the pile 
length, or maximum stresses in the pile. 
Another option in the system allows the 
output to be displayed dynamically on a 
visual display unit. Consecutive frames 
show results at successive small time in
tervals giving, in effect, a slow motion pic



ture of how the stress wave passes along 
the pile.

Anglo-Dutch lifting gear venture
British and Dutch firms specialising in 
ships’ rigging and lifting gear for industry 
have combined to form a company which 
will operate throughout Belgium and Ne
therlands.
The new venture. Kwint Hijsmaterieel links 
the Groningen-based firm of A. Kwint with 
one of Britain's largest hirers of chain 
blocks, slings, winches and jacks, Lifting 
Gear Hire Ltd, of Manchester.
The new company will use A. Kwint’s pre
mises in Groningen, Leeuwarden, and Rot
terdam, and UVO-Kwint’s premises in 
Antwerp. Equipment hire will be in addition 
to Kwint’s present activities.
A. Kwint, which was established more than 
a century ago, specialises in ships’ rigging, 
wire rope splicing, ships' supplies and the 
hire of tarpaulins.
A Spokesman for Lifting Gear Hire Ltd said 
that in Britain there was a need for the firm ’s 
services throughout the construction, 
chemical and maintenance industries and 
they expected to fill a similar role in main
land Europe.

Norwegian merchant Fleet
Norwegian companies took delivery of 
1,716,454 t.dw. of newbuildings last year. 
Volume-registered ships totalled 18,871 
tons gross and gas ships 32,450 m3 of this 
figure. In addition, there has been an in
crease of 24,348 t.dw. of second-hand 
ships bought by Norwegian shipping com 
panies from foreign owners. This repre
sents a total growth of 1,740,802 t.dw. Ship 
sales last year totalled 8.2 million t.dw. re
sulting in a net reduction in the fleet of 6.5 
million t.dw. Norwegian companies have 
orders for 2.3 million t.dw. plus four gas 
ships and two gas chemical ships totalling
180.000 m 3. Contracts for 12 ships totalling 
124.900 t.dw were signed in 1978. Norwe
gian shipyards produced 430,000t.dw. and 
total orders to the shipyards were for
65.000 t.dw. Outstanding orders at the end 
of the year were for 600.000 t.dw.

Shipping market balance projected for 
1981
New factors analysed by maritime consul
tants Terminal Operators Limited indicate 
an effective surplus in world shipping equal 
to 20 per cent of current carrying capacity. 
In their latest annual Review o f the Ship
ping Market to 1981 a gradual reduction in 
this surplus to a point of balance in 1981 is 
projected. However, the review warns that 
an imminent balance would generate new- 
building in the preceding two years, thus 
prolonging the shipping surplus.
A cautious view is taken of prospects for 
world economic growth but forecasts for 
seaborne trade in 1977 to 1981 show an 
annual growth rate of 63/4 per cent in ton

nage terms and 6 per cent in tonne-miles. 
The lower tonne-m ile growth reflects a ten
dency, particularly in the oil trades, for 
import-forces to be located closer to export 
outlets.
A reduction of the world fleet from 626 mil
lions dwt in 1978 to 618 millions dwt in 1981 
is forecast. Terminal Operators emphasi
se, however, changes in the fleet could be 
affected markedly by scrap-and-build poli
cies now under discussion in the EEC, and 
by the desire of developing countries to 
acquire a greater share in their own trade. 
Discussion on the latter point will come to a 
head at the UNCTAD V conference this 
May.
Terminal Operators Limited i& th e  inde
pendent research and consultancy arm of 
the Eggar Forrester shipping group of 
companies.

MariChem 79 Conference
The programme has now been announced 
for the MariChem 79 Conference on the 
marine transportation, handling and sto
rage of bulk chemicals. This will be the 
second meeting in the series, following the 
1977 MariChem Conference in Hamburg, 
which was attended by some 800 delega
tes from the world’s chemical and related 
industries. An equally impressive atten
dance is promised for the 1979 meeting 
which will be held in the new Monte-Carlo 
Convention Centre on March 6-7-8. 
Reflecting the industry’s whole-hearted 
commitment to safety, pollution control and 
operational efficiency MariChem 79 inclu
des a number of very significant papers 
which promise to produce much lively de
bate at the Conference.
-  The implications of national and interna
tional legislation on the bulk chemicals in
dustry will be discussed in several papers 
by experts from the U.S.A., U.K. and The 
Netherlands.
-  IMCO Codes and Conventions feature 
heavily in the programme with no fewer 
than three papers dealing directly with 
IMCO requirements covering hazardous 
and noxious cargoes.
-  Terminals and the ship/shore interface 
present areas of high risk for operators. A 
major chemical shipper has developed an 
extensive programme which seeks to co
ordinate the separate safety measures co
vering ships and te rm in a ls - ’to ensure that 
the industry’s excellent safety record is 
maintained’.
-  Traffic management of shipping carrying 
hazardous cargoes in confined waters calls 
for a high degree of co-ordination and, ab
ove all, an active spirit of co-operation. The 
Harbour Master of one of the world’s bu
siest chemicals ports will present a paper 
on thus increasingly topical subject.
-  Safety starts with knowledge and the 
training of maritime personnel in the hand
ling of hazardous cargoes is seen as one of 
the most essential items in any company

safety programme. An effective training 
course -  open to all shipping companies -  
is held at a large U S marine institute and 
will be described and discussed by the d i
rector and senior course instructor.
-  In addition to the close attention which 
the meeting will give to Safety and Pollution 
control questions, MariChem 79 will in
clude a major survey of the bulk chem icals 
industry, particularly in respect of shipping 
and storage requirements.
-  Technical developments will be covered 
in three workshop panel sessions which 
will discuss toxic gas detection, oxygen 
measurement, level gauging, alarms and 
cargo monitoring and stainless steels for 
chemical tankers.
-  Following the major statement on OPEC 
gas pricing policy made at the recent Gas- 
tech 78 meeting the organisers of the Ma
riChem 79 Conference announce that the 
meeting will provide a platform for an 
OPEC statement on downstream deve
lopments in petrochemicals -  a move of 
great significance for the future of the in
dustry in the developed nations. 
Complementing the MariChem 79 Confe
rence in Monte-Carlo will be an extensive 
exhibition of bulk chemicals technology, 
equipment and services. About 50 com pa
nies from Europe and the USA will occupy 
stands in the Monte-Carlo Convention 
Centre and the adjoining Loews Monte- 
Carlo Hotel. The exhibition is open to all 
accredited industry personnel.
For full details of the Conference Pro
gramme and Registration particulars con
tact the Organisers: MariChem, Secreta
riat, 2 Station Road, Rickmansworth, Herts 
WD3 1QP, England.
Telephone: Rickmansworth (09237)
76363, telex: 924312 GASTEC

Saturation diving hazards
39 fatal saturation diving accidents in nor
thern Europe over the last 7 years focus 
priority attention on the safety of the diver. 
In the one day conference Ship dynam ic  
positioning and m ooring systems -  e lec
trical aspects ’ organised by The Institute of 
Marine Engineers for Thursday, February 
22,1979, in London, one paper in particular 
New Diving Support Vessel for the Royal 
Navy’ will give a vital insight into the electri
cal systems reliability studies which must 
be carried out during the design of a ship in 
which diver safety must come first. The 
craft referred to is a Seabed Operations 
Vessel’ (S.O.V.) and the author, K. E. Jor
dan, Admiralty, Bath, discusses the electri
cal requirements and describes the sys
tems designs evolved, commenting also on 
the roles of the ship and operational scena
rios with reference to requirements for dy
namic positioning (d.p.), other electrical 
systems, underwater search equipment 
and operation, underwater navigation and 
position error measurement techniques, 
the d.p. system and modes of operation,
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station keeping capability, selection and ar
rangement of main propulsion and thruster 
system, automatic power management 
and emergency power supply.
Other papers to be presented include: 
'Microwave Positioning Systems' D R 
Green, Tellurometer (UK) Ltd.
'Scott Lithgow D P Vessels’ J K Robinson, 
Scotts’ Shipbuilding Co Ltd. and 
Dynamic Positioning Control Systems and 
Operational Experience’ R Bond, G E C 
Electrical Projectes Ltd.
The conference will be held at the Institu
te ’s headquarters, 76 Mark Lane, London 
EC3R 7JN, telephone 01 481 8493, telex 
886841 starting at 0930.

Channel shlp-movement report system  
starts
As from 1 January this year, certain ships 
moving through the Channel have been 
reporting progress to designated shore sta

tions. The Anglo-French ship movement 
report system was introduced to assist 
ships' officers to improve the safety of na
vigation and to reduce the risk of pollution 
of the British and French coasts.
Initially a trial period of six months is envi
saged but an extension of the reporting-in 
arrangements to the separation schemes 
off the Lizard, the Scillies and Land’s End is 
being considered.

Ships asked to participate in the scheme 
are: All loaded oil tankers and loaded gas 
and chemical carriers of 1600 gross regis
tered tonnes and over; Any vessel ’not un
der command’ or at anchor in a scheme or 
associated inshore zone; Any vessel re
stricted in ability to manoeuvre, vessels 
engaged in towing, deep draught vessels, 
or vessels with a defect in their propulsion 
or steering; Any vessel with a defect in 
those navigational aids which could adver

sely affect her navigation under prevailing 
conditions, and ships which breakdown oi 
are hampered in some way anywhere in 
the Channel.

When any vessels in these categories en
ter the traffic separation schemes or the 
associated inshore traffic zones off Ushant, 
off the Casquets and in the Straits of Dover, 
they are asked to report their presence to 
French shore stations at Ushant, Jobourg 
and Cap Griz Nez, and to British coast
guard marine rescue co-ordination centres 
at Brixham on the southern coast of De
vonshire, and the Channel port of Dover as 
appropriate.
The progress of these vessels will be moni
tored by the shore stations which will have 
an early warning of any mishap. The shore 
stations will in return make regular broad
casts advising ships of any known situa
tions which could affect their safe passage.

KNMI 125 jaar
Op 31 januari werd het 125-jarig bestaan van het KNMI herdacht 
tijdens een bijeenkomst in de Doelen te Rotterdam. De staatsse
cretaris van Verkeer en Waterstaat, drs. N. Smit-Kroes en de 
hoofddirecteur van het KNMI, dr. H. C. Bijvoet, voerden het woord. 
Prinses Margriet reikte tijdens deze bijeenkomst onderscheidin
gen aan vrijwillige waarnemers van de koopvaardij, de kustvaart 
en de zeevisserij uit.
Koning Willem III tekende op 31 januari 1854 het koninklijk besluit, 
waarbij het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut werd 
opgericht. Het KNMI onder leiding van prof. dr. C. H. D. Buys 
Ballot, was eerst gehuisvest in de 'Sonnenborgh' te Utrecht en 
verhuisde in 1897 naar De Bilt. In 1854 waren taak en omvang van 
het instituut nog bescheiden. Het verzamelen en publiceren van de 
meteorologische waarneming verricht 'binnen het rijk, de buiten
landse bezittingen en op de schepen’, werd behartigd door een 
kleine staf van nog geen tien personen.
De taken van het KNMI breidden zich uit. In 1864 ontstond de 
stormwaarschuwingsdienst voor de scheepvaart. De waarschu
wingen werden per telegraaf verspreid. In de jaren tachtig begon
nen enkele kranten met de opneming van weerberichten. Vanaf 
1890 werd door het KNMI dagelijks een weerkaart uitgegeven, 
mede gebaseerd op buitenlandse waarnemingen.
In 1854 bestond het waarnemingsnetwerk in Nederland uit het 
hoofdstation te Utrecht en acht buitenstations verspreid over het 
land. Thans zijn er in totaal 22 weerstations, die bemand worden 
door personeel van het KNMI, de luchtmacht, de marine en Rijks
waterstaat. Voorts werken vele vrijwilligers mee aan klimatologi
sche waarnemingen van regen, wind, zonneschijn, straling en 
bliksem. Het weerschip Cumulus verricht zijn taak op een locatie 
tussen Noorwegen en Ijs land. Aan boord van bijna 250 
koopvaardij- en vissersschepen en kustvaarders worden viermaal 
per dag waarnemingen verricht. In Amsterdam en Rotterdam wer
den in 1881 respectievelijk 1889 filiaalinrichtingen van het KNMI 
opgericht ten behoeve van de meteorologische en instrumentele 
assistentie aan zeevarenden. Beide filialen zijn thans gemeente
lijke instellingen geworden, die echter nog nauw met het KNMI 
samenwerken.

De diverse weersverwachtingen van het KNMI komen van de 
meteodiensten op de burgervliegvelden, van de vestiging te Zie- 
rikzee (voor de begeleiding van de Deltawerken) en uit De Bilt, 
waar men zorgt voor de algemene verwachtingen via radio, T.V., 
pers en telefoon en voor talloze gespecialiseerde verwachtingen, 
bijvoorbeeld in verband met luchtverontreiniging, energieverbruik, 
transport, enz. Voorts worden jaarlijks duizenden vragen over het 
verleden weer beantwoord.
Van de bijna 600 medewerkers van het KNMI werken er circa 130 
buiten De Bilt. Van het personeel te De Bilt werkt ongeveer de helft 
voor de operationele weerdienst, en de andere helft voor het 
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de meteorologie, 
de fysische oceanografie en de geofysica. Het meteorologisch 
onderzoek betreft onder andere de verbetering van de verwach- 
tingstechnieken, de processen in de onderste honderden meters 
van de atmosfeer en de invloed van het weer op de verspreiding 
van luchtverontreiniging.
De activiteiten in het oceanografisch onderzoek en het geofysisch 
onderzoek, dateren ook al van 1854. Oorspronkelijk lag de nadruk 
van de maritieme werkzaamheden op het verzamelen van gege
vens over vooral winden en stromen, vastgelegd in zogenaamde 
klimatologische atlassen voor vrijwel alle zeeën ter wereld. Thans 
staat vooral de wisselwerking tussen de atmosfeer en de bovenste 
tientallen meters van de zee in de belangstelling.
Reeds in Utrecht werden aardmagnetische waarnemingen ge
daan, thans voortgezet in Witteveen (Drente). Behalve het aard
magnetisme bestuderen de geofysici van het KNMI de processen 
in de hoogste lagen van de atmosfeer, de zogenaamde ionosfeer, 
en het mechanisme van aardbevingen, waarvoor vier seismische 
stations zijn ingericht.
Het KNMI heeft vele internationale contacten nodig om zijn werk
zaamheden uit te voeren. De voor het KNMI belangrijkste interna
tionale lichamen zijn de Wereld Meteorologische Organisatie 
(W.M.O.) te Genève en het Europees Centrum voor Weersvoor
spellingen op Middellange Termijn (E.C.W.M.T.) te Reading (En
geland).
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