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There is an idea ' boat that is an emotion, and because the emotion is so strong il is prohahle
that no other tool is made with so much honesty as a boat
A man builds the best of
himself into a boat - builds many of the unconscious memories of his ancestors. '

John

Steinbeck. Tiie log ol' tlie se:i ol' Corte/.. 1951. ISBN Ü 330 20230 S
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The panoramic view of Shipping and Shipbuilding is laken from a position in time in Egypt
In 1954 a ship was discovered near the pyramid of Cheops. The age of the .ship was estitnated
at some 5000 years. Some 2412 parts were found, of which 651 in wood, with oars, bow,
stern, paddles for steering of 23 m length weighing 2000 kg each. The planking of the hull
was prefabricated and bought in the right shape. The Egyptian shipbuilders knew how to
dovetail and .scarf the planking in such a way that the hull was smooth and could be made
walerlighl using resin and teased rope.
The ship was in knock down condition, ready for as.scmbly and. had once assembled a length
of 4.3 m and breath of 5.66 m (fig. I). Il is the oldest ship known, in her original state, which
can be visited in a museum of Gizch built on purpo.se for this .ship.

Fig.1: E c n 4700 jaar oud schip uit E}!;>'pte
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1. Het panorama van de tijd
De lijd is hier bedoeld als een ononderbroken reeks van gebeurtenissen waarvan het begin en
eind niet vast liggen. De positie van waaruit het panorama van de tijd wordt geschetst ligt
ongeveer 5(K)0 jaar tenig. Vanaf dal tijdperk zijn er betrouwbare gegevens over schepen en
scheepsbouw. Andere motieven voor die keuze zijn toeval, ervaringen, belangstelling en
mogelijk ook iets van wat Steinbeck schetst (zie citaat).
Eén van mijn grootvaders had op een klein weifje con aantal iraditionele Nederlandse
klassieke schepen in onderhoud. Een boeier, tjotters, overnaadse sloepen wherry's etc. Fraaie,
statige houten jachten en scheepjes. H i j vertelde over de kennis die daarvoor nodig is, de zorg
die hel onderhoud vraagt, de aandacht voor het detail, de keuze van het gereedschap, de
toewijding aan het \i\k en hel werk dat werd uitgevoerd in de weten.schap dal een schip moet
varen. 'Prachtig werk', zei hij. "want hel resultaat van kennis, ervaring en inspanning is goed
te zien".
D i l verklaart voor een deel waarom ik Scheepsbouw, nu Maritieme Techniek geheten, wilde
gaan studeren, de schoonheid van het schip en de belangstelling voor het kunnen ontwerpen
en maken. Daarvoor ging je in Delft studeren.
De tweede ervaring ligt in Egypte.
In 1954 trof een Egyptische archeoloog in een bootput van 31.50 m x 3,50 m x 2.60 m de
onderdelen van een schip aan waarvan de leeftijd op ca. 5000 jaar wordt geschat. In totaal
lagen in de pul 2412 onderdelen, waarvan 651 in hout. hoofdzakelijk cederhout uit Libanon
en acacia uit Nubië. maar ook van locale houtsoorten zoals sycomoor .
De onderdelen van de romp waren voorbewerkt, in vorm gebracht, konden glad worden
gevoegd met zwaluwstaart verbindingen en waterdicht gemaakt mei henneptouw en was. De
voor- en aehterslevens, stuur- en roeiriemen en de opbouw met deuren waren in een prima
eonditie. Meertrossen cn henneptouw waren aangetast door de tand des lijds.
Het schip was in een 'knock-down condition ready for asseinbly' zou men tegenwoordig
zeggen en .staat nu tentoongesteld in een museum in Gizeh dat speciaal voor dit doel is
gebouwd naast de piramide van Cheops.
De afmetingen van het schip zijn 43 m lang en 5.66 m breed, de boeg is 5 m en de
achtersleven 7 m boven de basis. Voor de voortstuwing zijn 12 riemen van 9 m lengte
beschikbaar. De helmstokken zijn 23 m lang en wegen meer dan 2000 kg per stuk (fig. I ). Hel
is hel oudste product van de scheepsbouw ter wereld dal in vrijwel geheel oorspronkelijke
toestand te bezichtigen is. Het is qua vorm cn bouw een wonder van schoonheid, een
combinatie van kunst, kennis en vakm;nischap. Voordat de scheepsbouwers uit die tijd zo ver
waren dat ze over de nodige kennis, vaardigheid, gereed.schappen en materialen beschikten
zal er heel wat water door de Nijl zijn gevloeid en de professionele scheepsbouw moet dus
nog wel enige eeuwen ouder zijn.
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Another reason is the perspective of time.
When we look into the progress of shipping today and the developments in the Shipbuilding
Industry we may claim thai wc did make a lot of progress. When this is seen over all those
centuries we may be able to get an impression of ihe importance of shipping f or mankind, the
impact on economy and welfare.
At the same lime this gives a different view on our performances today when placed in the
light of the continuous presence and growth of shipping and shipbuilding over the cenluries.
Knowledge has been lost and gained. A n d what was the role of science during that lime'.*
Ship shape
'Schoon Schip' has different meanings in Dutch. It could mean "Ship Shape', 'the beauty of
the .ship', 'free of debts', 'environmental friendly' etc. The multitude of ship types, in a brief
review, making steps from 100 to 2000 years, from Egypt, via Phoenicia, Greece. Venice to
the North of Europe has it limitations. A n overwhelming amount of literature about shipping
and shipbuilding provides the interested reader with many details about the maritime history
and find any of these meanings.
2. The first period
This period starts some 3000 years B C and end in the 18th century in Europe. Holland is the
major shipbuilding country of Europe in the 17lh century. The building of woixlen ships
comes to a high degree of pertection. During the 18th century little progress is made and the
economy of the Netherlands is gradually declining.
Eg^'pl
Egypt was, according to Baines and Màlek (2| a prosperous country. The basis of the
economy was agricultural. The rather complex religious system created a new incentive lor
the economy. The pharaohs viewed themselves as the intermediates between the gods and the
people and tried to raise their status by divining and identifying themselves with certain gods.
Therefore they needed experts in writing, mostly priests, who had knowledge of hieroglyphics
and developed themselves to a separate class. There were high priests, normal priests and also
part-time priests who dealt with the practical matters. Lecturing priests tt)ok care of the daily
routine. The priests developed the hieroglyphics into an ornamental, sacred writing, which
could not be used for day-to-day work. The writing was taught to limited groups of people. A
large part of the time was .spent at the studying and copying of existing texts (whether there
was a citation index is not known). B y making the ornamental writing inaccessible for the
daily use the experts became isolated from society and finally the hieroglyphic ornamental
writing was not used anymore as o f 2(X) A D . During some 3000 years the preservation o f
myths needed symbols and rites and this resulted in the building of temples, pyramids, tombs
and art (fig. 2).
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Bij een bezoek in 1990 werd ik rondgeleid door een Egyptische scheepmaker die aan de
assemblage van het .schip had gewerkt. H i j vertelde over de kennis en het gevoel die daarvoor
nodig waren, de zorg voor het onderhoud, wees op de details in de constructie en hel oude
gereedschap. 'It is the beauty of the ship' zei hij, 'and having the feeling to work for your
colleagues of 5000 years ago'.

Een derde reden is het perspectief van de tijd. Een halve eeuw bewust met schepen omgaan
lijkt veel. Geplaatst in de geschiedenis van het vak is het weinig. Er is in een halve eeuw veel
veranderd, in onze perceptie.
Hoe ziet het beeld gezien over een periode van 5000 jaar er uil? Dit is een poging om in een
korte beschouwing de betekenis van schepen en scheepvaart voor de samenleving te laten
zien. de continuïteit zichtbaar te maken, de laatste halve eeuw in dat perspecfief te plaatsen en
onze prestaties in deze tijd enigszins te relativeren.
Wat is verloren gegaan? Wal hebben wij aan kennis verzameld? Wat deed de wetenschap
voor de techniek? Waarom daalt de belangstelling daarvoor?

U mag vervolgens zelf U w conclusies trekken hoe wij in Nederland daar nu mee omga;ni.

Schoon

Schip

'Schoon' wordt hier gebruikt in verschillende zin: mooi. niet vuil. respectabel, vrij van lasten
en is in die betekenissen van toepassing op het schip, alliankelijk van het onderwerp of de
benadering.
De veelheid aan scheepstypen en functies van schepen en een overzicht in stappen van 2000
tol 100 jaar, van de Egyptenaren, via de Feniciërs en Venetië naar het noorden van Europa,
dwingt tol beperking. Er is echter voor belangstellenden een omvangrijke literatuur over de
geschiedenis en de rol van schepen tol en met de golfoorlog aan het eind van de vorige eeuw.
2. De voltooid verleden tijd
Deze periode begint ongeveer 3000 jaar v.C. in Egypte en eindigt in de 18e eeuw. Voor de
scheepsbouw noem ik dit de voltooid verleden tijd. Nederland is het scheepsbouwland van
Europa in de 17e eeuw. Hel bouwen van de houten schepen bereikt een hoge graad van
periëctie. In de 18e eeuw zijn er vrijwel geen verbeteringen meer.

i^ypic
Egypte werd gedurende 3000 jaar tot het begin van onze jaartelling, bestuurd door ca. 33
dynastieën en was volgens Baines en Mdlek " een welvarend land. De basis van de welvaart,
die hoogte- en dieptepunten kende, was agrarisch. De goden verering en de rol van de
koningen gaven een bijzondere stimulans aan de economie van het land. In de mythen

- Atlas o t ' A n c i e n t E g y p t . Joiin B a i n e s . Jaromir M â l c k . I S B N 90-5 l 5 7 - n 4 y - X
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This is the connection with shipping. Much of the material came from Nubia and the
surrounding of Aswan. Statues, pylons, obelisks and blocks were carried by ship over the Nile
which was 3000 years the highway of Egypt. The knowledge of ships and shipbuildin'j is
reliable and is coming from pictures and hieroglyphics in tombs, models and entire ships.
A great variety in ships, depending on type of cargo and service were sailing the river, from
bulk lo heavy transport and pas.senger services (fig. 3 and 4).
Also the pharaohs needed a ship in eternity for their travels. The ship shown in Gizeh is one
of these.
The first wooden ships in Egypt are estimated to be from around 3000 B C . Over the lime the
design changed, the arrangement of sails, methods of lowcrmg and raising the mast, steering
arrangements, the construction of Ihe vessel, all depending on the type of material.

Fig.2: Een rempel in Egyple
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lungeren de koningen als bemiddelaar tussen goden en mensen en proberen dc status te
verhogen door zich met bepaalde goden le identificeren of zichzelf te vergoddelijken,
Dit vroeg om schriftgeleerden, veelal priesters, die het hicroglylen schrift beheersten en zich
langzamerhand tol een afzonderlijke klasse van coryfeeën ontwikkelden. Deze klasse bestond
uit hogepriesters, gewone priesters en parttime priesters die zich bezighielden met dc meer
jirakiische gang van zaken. Ook waren er voorlezer-priesters die de meer routine matige
onderwerpen behandelden.

Egypte had twee schrijfwijzen, één voor het dagelijks gebruik en één voor ornamentaal
gebruik. De priesterorden ontwikkelden het ornamentale hiëroglyfenschrift en onderwezen dit
aan beperkte groepen mensen. De studie bestond voor een deel uit het kopiëren van reeds
bestaande teksten. Het is niet bekend of er een citation index bestond. De bouw van tempels
stimuleerde de groei van het aantal priesters en hun maat.schappelijke status. In grote tempels
kwamen meerdere rangen leidinggevenden en priesters met veel personeel.
Het monumentale hiëroglyfenschrift werd na ongeveer KXK) v.C. door de schriftgeleerden
allengs complexer gemaakt, waardoor hel minder toegankelijk en uiteindelijk onbruikbaar
werd voor het dagelijks gebruik. De priesters isoleerden zich van de samenleving met hel
gevolg dat de maatschappelijke verhoudingen verstarden. Het formele, ornamentale schrift
bleef tot het eind van de Egyptische beschaving bestaan, maar de toepassing was beperkt tol
magische, sacrale teksten. Het gebruik is vanaf de 2e eeuw verloren gegaan, het schrift is nu
een onderwerp van wetenschappelijk onderzoek.
Hel instandhouden van de mythen, en de daarbij behorende symboliek en rituelen, werd
geconcrefiseerd met de bouw van piramiden, tempels, koningsgraven en uitingen van kunst in
schilderingen en reliëfs (fig. 2).
Hier ligt de relatie met de scheepvaart. De granieten onderdelen voor de bouw kwamen uit
Nubië en de omgeving van Aswan. In Aswan zijn in de steengroeven niet voltooide of
mislukte pylonen en obelisken nog te bezichtigen. Beelden, pylonen, obelisken en blokken
wogen soms meer dan 50 ton per stuk en werden per schip over de N i j l vervoerd.'
De Nijl was de snelweg van Egypte, vrijwel al het transport ging over water. Onze kennis
over de scheepvaart en de scheepsbouw uit die tijd is alTcomstig van afbeeldingen, veelal uit
graven en. dank zij de vondsten van gehele schepen en modellen, betrouwbaar.
Er was een grote verscheidenheid aan schepen van stukgoed, bulk- en zwaar transport tot en
mei plezier- en passagiersvaart. De koning kreeg dan ook een schip mee voor het reizen in het
hiernamaals, een zonne.schip. waarvan het in Gizeh gevonden schip er één is.

' Een aariligc opgave voor een siuileni M a r i t i e m e T e c h n i e k : O n t w e r p een houten schip geschikt voor hel
transport van een obelisk van 25 tot 30 meter lang. D e obelisk dient mei behulp \ an hard houten rollen op en al'
hel scliip te worden gereden. H e l schip mag nici langer / i j n dan 35 meter, de diepgang niet groter dan 1.2 meter.
T i j d e n s hel laden, lossen (over de / i j ) en varen moet hel schip over voldoende stabiliteit beschikken. E r kan
ballast worden g e b r u i k l . er z i j n geen ballasttanks. Stroomafwaarts, over een afstand van 200 k m wordt geroeid,
s i r o o m o p w a a n s w o r d i g e z e i l d . D e langsscheepse en dwarsscheepse sterkte vragen aandacht. H e l aantal riemen is
maximaal 12.
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Fig.3: schip uit oude rijk ea 2800 v.c.
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Fig.4: Schip uil middenrijk ca 1800 v.c.

The influence of shipping is visible in the hieroglyphics indicating the south (fig. 5) and going
north (lig. 6). Going south down streams was done by rowing, going north, upstream by
sailing because of the prevailing winds. These were also the signs used on shore to indicate
the direction o f travelling
The Egyptians sailed the Mediterranean Sea as well as the Red Sea and the shipbuilders had
the knowledge and techniques to build sea-going vessels: the wood was imported from
Phoenicia (Lebanon) and Nubia, because of the p<.)ur quality of the Ux:al wood. The Rindpapyrus from 1650 B C indicates, according to Richard Mankiewicz | 4 | that volumes and
surfaces could be calculated by the Egyptians. TTie papyrus is written in the common script.
Calculations of volumes in the ornamental notation. Obviously the mystic element has been
combined with daily use. which could indicate the double role of the priesthood.
The Phoenicians
The first attacks from the .sea on Egypt were made by the Phoenicians. They controlled the
Mediterranean Sea from 1000 B C till 250 B C and sailed the Atlantic to the south o f England.
According to Hérodote they even sailed around the South of Africa | 5 | .
The mastered navigation, could plot a course by the accognition of certain stars and had an
early form of a compass, a magnetic needle.

ID
Fig.5: Noordwaarts

Fig.6: Zuidwaarts
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De eerste houten schepen in Egypte .stammen uit een periode van omstreeks 3500 jaar v . C .
De scheepstypen waren afhankelijk vim het soort lading en werden gestaag veranderd en
verbeterd. De vonngeving wijzigde, evenals de zeilvoering, de strijkinrichting van masten, de
stuurinrichting, het al of niet aanbrengen van een kiel en de constructie, atbankclijk \ an hel
beschikbare materiaal (fig. 3 en 4).

De invloed van de scheepvaart in Egypte blijkt onder meer uil de tekens die aangaven of men
naar het noorden of het zuiden reisde. Ook voor hel reizen over land. Zuidwaarts,
stroomopwaarts, is in het hiëroglyfenschrift aangegeven door in fig. 5 met het zeil gehesen,
noordwaarts, stroomafwaarts, door fig. 6. De overheersende wind in hel nijldal kwam uil het
noorden en maakte het mogelijk oin le zeilen. Stroomafwaarts moest worden geroeid.
Egyptenaren bevoeren niet alleen N i j l maar ook de Middellandse en Rode zee.
De Egyptische scheepsbouwers beschikten over goed ontwikkelde technieken voor het
bewerken en verbinden van de onderdelen om zeegaande schepen le kunnen bouwen. Door
schaarste aan een goede kwaliteit hout importeerden de scheepsbouwers dit uit de omringende
landen, cederhout uit Libanon en acacia uit Nubië.
Het is vrijwel ondenkbaar dat voor de zware transpoiien geen berekeningen van de
walerverplaatsing van de schepen werd gemaakt. De Rhind-papyrus uil 1650 v.C. geeft
volgens Richard Mankiewicz
aan dat de Egyptenaren in staat waien oppervlakken en
volumina te berekenen. De papyrus is geschieven in het dagelijkse schrift en niet in
hiëroglyfen. De volumemelingen hadden een eigen notatie die voor een deel uit een
hiëroglyfen bestond. Kennelijk werd het mystieke element gecombineerd met het dagelijkse,
waaruit de dubbelrol van de priesterklas.se zou blijken.

De

Feniciërs

De Feniciërs vielen als eer.sten Egypte uil zee aan. Ze beheersten tussen KKX) en 250 v.C. de
gehele Middelland.se zee en voeren via de straat van Gibraltar over de Atlantische oceaan naar
Engeland. Volgens Herodotus zou ecn Fenicische vloot in de zevende eeuw v . C . zelfs om
Afrika zijn gevaren.
Ze waren bekend met de kunst van het na\'igeren. zonder over kaarten
te beschikken. De poolster en de magneet waren de navigatiemiddelen.
De Feniciërs gaven een impuls aan de scheepvaart. Ze richtten haven- en handelscentra op
langs de ku.sten van de Middellandse zee. zoals Carthago, bouwden de galei als handelsschip
en als ooriogsschip. waarbij ze zich baseerden op de Egyptische modellen. Kleine schepen
voor de locale handel met de buurlanden en grotere schepen die op het noordwesten van
Afrika. Spanje en de Atlantische oceaan voeren. De handelsschepen werden geroeid en voor
de wind gezeild mei een rechthoekig zeil (fig. 7).

' R i c h a r d M a n k i e w i c z . H e l verhaal van de W i s k u n d e . I S B N 9 0 6825 259 3. 2000
~ r i i c O x f o r d C o m p a n i o n to Ships and ihc Sea. O x f o r d U n i v e r s i t y Press. I S B N 0 - I 9 - 2 S 2 O S 4 - 2 . lyHS
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Fig.7: I riremc

Fig.8: Fenisisch handelsschip

During 750 years they stimulated the trade, developed and built the galley for warfare and
shipping using Egyptian models, built harbours and established trade centers along the coasts
of the Mediterranean Sea. e.g. Carthage and had coastal vessels for the k)cal trade while the
larger ves.sels served Spain, the African Coast and the Atlantic (fig. 7).
Different types of rowing vessels were introduced such as biremes. trimeres. polyremes etc.
[61.
When Greece came lo power the struggle for the supremacy in de Middleterenean Sea started.
Controlling the sea was controlling the trade between Europe and the Levant.
New types of galleys were developed up till 6 or 7 man on one oar and 5 to 7 rows for each
board. The scientific discussion about the ai rangcmenl of oars, levels and rowers is still going.
I en ice
Venice gew from a fishing \ illage lo a maritime power, combining trade and maritime power,

as did the Phoenicians. Greece became in control of the Levant between 300 B C till 2(K) A D
but the Romans and the Italians States tiK)k gradually over during that period.
The crusades made from Venice a flourishing state. The naval power of Venice controlled the
trade to the Levant together with the logistic support for the armies of the crusades. The
growing welfare o f Venice induced the piracy and robbery from the surrounding states of
ltal\ and Turkey.
In 1488. Bartholomeus Diasz rounded the cape and found the way to the Far East. The
Portuguese ships were followed by the Spanish, the Dutch and the English. This was the
indication of the beginning of the end of the rich trade of Venice on the Levant. The republic
was abolished in 1797 when Napoleon arrived.
Shipbuilding

in Venice

Venice remained a maritime power during more than five centuries and in order lo be able lo
cope with the demand for ships for transport and warfare at sea shipbuilding became an
important industry. The shipyards were istilated from the outside world and the production
process of building ships was well kept secret.
At first sight this is remarkable because the galley was well known and .seem e more or less
standardised type ol ship.

i:
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De oorlogsschepen, uitgerust met twee of drie rijen roeiers per boord, de biremen (lig. 8) en
triremen, hadden vanaf ca. 800 v.C. een ram aan de voorsteven op de waterlijn. De grootste
schepen waren ca. 35 m x 5 m. daarover bestaat geen zekerheid.
M e i de opkomst van de Grieken begon een periode van handel en strijd om de macht in de
Middellandse zee die tot in de 18de eeuw zou voortduren. Wie de Middellandse zee
beheerste, beheerste de transportaders tussen de landen om de Levant en daarmee de handel
en de welvaart. Er kwamen nieuwe typen galeien, waarmee men het tot meerdere rijen roeiers
per boord bracht (quadrilemen. quinqueremen en polyremen) met vier of vijf man per riem en
soms zelfs zes of zeven. De weten.schappelijke discussies over de indeling en posities van de
roeiers, hel gebruik van outriggers, de afstand tussen de gaten voor de dollen gaan tot op
heden door.
Atfiankelijk van de grootte van de schepen varieerde het aantal roeiers tussen ca. 110 voor de
kleine schepen (ca. 25 m x 4.5 m) en 230 voor de grote schepen (ca. 40 m x 5 m). De galei
kende vele variaties op de Middellandse zee. heeft de handel geintemationaliseerd (de
Feniciërs begonnen met de export van tin), was een bron van inspiratie voor nieuwe
ontwikkelingen en werd voortdurend verbeterd. De afmetingen van de schepen werden
beperkt door het beschikbare materiaal.

De Grieken en Venetië
De rol van de Feniciërs werd vanaf ca. 400 v.C. langzaam overgenomen door de Grieken tot
de opkomsl van de Romeinen. De Grieken ontwikkelden de galei verder als oorlogsschip om
de toenemende handel op de Levant te bewaken.
De opkomst van Venetië van een eenvoudige vissersplaats lot een maritieme macht kwam tot
stand door de combinatie van handel en vechtkracht die werd gerealiseerd mei schepen.
Venetië was een onatïiankelijkc republiek vanaf omstreeks .SSO tot het eind van de 18' eeuw
in Italië, dal uil meerder staten bestond. Een gemeenschappelijke visie op de ontwikkeling en
beheersing van de handelsroutes in de Middellandse zee was echter ver te zoeken.
De kruistochten maakten van Venetië een welvarende staat. De vloot van Venetië beheerste
de vaart naar de Levant, de kusten in hel oosten van de Middellandse zee. Hel transport en
logistieke ondersteuning van de legers van kruisvaarder werd gecombineerd met het
verkrijgen \ ;in exclusieve handelsrechten.
De handel over zee en de groeiende rijkdom van Venetic leidde tot roof en piraterij van dc
omliggende landen en een bijna twee eeuwen durende strijd met Italiaanse staten, zoals
Genu;i. en andere landen om de hegemonie van de handel.

Oareil Fighting S h i p s . R . C . A n d e r s o n , I S B N 0 8 5 2 4 2 741 X . 1962 A n d e r s o n behandelt de geschiedenis van de
galeien tot i n het midden van de negentiende eeuw. R o n d I.S50 b o u w d e n de Z w e d e n , Russen. Duitsers en Denen
nog kanonneerboten van ca. 2 0 m x 4.5 m . die door 15 pa;u- roeiers werden voortgestuwd.
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Fig.9: Venetiaanse (.alei

The shipyards in Venice were ahead of their cimipetition. Fast, manoeuvrable and well
equipped ships were of the essence to maintain the trade on the Levant and support the
logistics of the crusades. TTie design, construction and building of the ships were well
engineered and suitable for production in a flow line using stations which were placed in a
sequence suitable for assembly. This resulted in considerable savings in time, high
productivity and quality. Apparently the production of different types of ships could be
balanced |7]. The maximum dimensions of the ves.sels were 52 m long and 6.80 m wide (tig.
9).
To keep the ships as much as possible in service, trading ports were supplied with spare parts
(masts, rudders, oars). Other Italian stales were trying to copy this method by attracting the
master shipbuilders from Venice, but these were not allowed to leave the city and had a lifetime contract with the shipyard. In case they escaped or started to work for the competition
they were chased and killed.
The start of globalisation
The Phoenicians started the Atlantic adventure. The European coastal states continued and
went all over the world. The Portuguese weie the fust al the end of the 15th and beginning ol
the 17th century to go around the Cape of Good Hope and South America. The Dutch
established an exclusive trade relationship with Japan which la.sted for 2(X) years. The trade in
de Mediterranean Sea was still attractive for the most European countries. They were
involved in the struggle for power, but at the satne time the world was discovered and the
trade globalised. The maritime battle was concentrated on the protection of the trades in the
Mediterranean Sea and the access to the West-European ports. Alliances at sea changed
continuously as they did in ihe Mediterranean Sea.
The battle of Lepanto (1571) is the last battle between Galleys manned with oarsman. The
importance of the battle was politically important because the threat of a Turkish hegemony
on the Mediterranean was prevented.
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In 1488. rondde Bartholomeus Diasz kaap de Goede Hoop. en was de route over zee naiu" het
Verre Oosten gevonden door de Portugezen, spoedig gevolgd door Spanjaarden. Nederlanders
en de Engelsen. Daarmee lekende zich het begin af van het einde van de rijke handel mei hel
Vene Oosten voor Venetië. De kom.st van Napoleon betekende in 1797 het definitieve einde
van een republiek die 1100 jaar bestond.

De scheepsbouw in Venetië
Venetië was gedurende meer dan vijf eeuwen een maritieme grootmacht met een grote
behoefte aan handels- en oorlogsschepen. De scheepsbouw nam in het goed georganiseerde
Venetië daarom een bijzondere plaats in. De werven w;u"en afgesloten van de buitenweield en
het productieproces van de schepen was een goed bewaard geheim dat niet voor vreemden
toegankelijk was. Dit is opmerkelijk omdat het ontwerp van de galei een meer of minder
gestandaardiseerd product leek te zijn.
De scheepsbouwers in Venetië waren verder dan de concurrentie. Snelle, goed uitgeruste en
wendbare schepen waren van levensbelang voor de handel en de welvaart van de republiek.
Hel ontwerp en de bouw van schepen waren doordacht en gericht op .seriebouw. Hel
bouwproces verliep volgens vaste stappen. Daarmee realiseerden de Venetiërs korte
doorlooptijden, een hoge productie en kwalitatief hoogwaiU"dige schepen.
Hel eindstation bij de oplevering was het installeren van de voortstuwing, de roeiers.
De schepen waren maximaal ca. 52 m lang en 6.80 breed (fig. 9).
Om de inzet, effectiviteit en efficiency van de schepen zo hoog mogelijk te houden waren in
de havensteden waarmee handel werd gedreven, reserve onderdelen als roeien, masten,
riemen gestationeerd.
De scheepsbouw had veel belangstelling van omliggende staten. De scheepsbouwmeesters en
scheepmakers mochten om die reden de stad Venetië niet verlaten en waren voor het leven
gebonden aan de werf. In hel geval dal ze vluchtten of voor de concurrentie gingen werken
werden ze achtervolgd en om hals gebracht.
De galei is een bron voor wetenschappelijk onderzoek en waarschijnlijk één van de meest
bestudeerde historische schepen ter weield.

Het begin van de

mondialisering

De Feniciërs begonnen met een Atlantisch a\()ntuur. dal wereldwijd door de West Europese
kuststaten werd voltooid. De Portugezen gingen aan het eind van de 15e en het begin vim de
16e eeuw als eersten om Kaap de Goede Hoop en Zuid-Amerika. vonden de weg naar de
Indische Oceaan en de Pacific en kwamen in Japan. Voor de West Europese landen was de
handel op de Levant in de 16e eeuw nog steeds allraclief. Ze bezeilden de handelsroutes in de
Middellandse zee en werden daarmee ook bij de strijd om de macht betrokken.

D i c k H o r r i n g a (van H o r r i n g a & de K o n i n g i heelt hier een siudic \ a n gemaalvi on ecn boekje o \ c r licschrcveii
(waarschijnlijk een p r i v é uitgave). Ik heb hei helaas niet meer kunnen achterhalen.
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The North of Europe
Only from 1000 A D the North Sea and the Baltic Sea become a mirror of the Mediterranean
Sea in the Northern part of Europe. The Hanseatic League develops the maritime trade and
consequently an expansion of merchant shipping. For a period of time ( 13th and 14th century)
the league has a monopoly in sea borne trade consisting of some 150 harbours at sea and on
rivers. This monopoly is broken by the Dutch traders [9]. One of the reasons is the
introducfion of new types of vessels (pinnace and fluit) which were faster, could carry more
load and were better manoeuvrable.
There is no doubt that during the 17th century Holland was the shipbuilding centre of Europe.
In the second half of this century Nicolas Wit.sen is expressing his worries about the future
As burgomaster of Amsterdam and member ol" the State council he is expressing his concem
about the lack of interest of the provinces in a further development of the Dutch shipping and
shipbuilding industry.
He is addressing the need of the development of knowledge and science in combinafion with
practice in a voluminous work |10]. He draws attenUon to the importance of shipping and
shipbuilding for the position of the Netherlands in Europe. Apparently the polificians were not
interested in the subject and had insufficient knowledge of the contribution of the mtu-itime
trade to the welfare of the country. The reason may have been the tulip hype.
His views iu^e confirmed by C R . Boxer 111 ], who made a study of the m;untime ;md economic
of Netherlands during the 16"' and 17"^ century. He confirms the lack of interest of the
polificians of marifime matters which is leading to the decline in the 18th century. Boxer
states: '
die land provinces would never pay their full quotas for the upkeep of the navy
and the convoying of merchant shipping
'. He argues that '
the trans-ocean trade
brought more than a profit: it made windows into the mind. Rich and valuable as the transocean trade was for the Dutch, stimulating as it was to the mind and the imagination as well as
science and technology, nevertheless it would be rash to over\'alue the part it played in the
Dutch miracle of the 17th century
other factors played also their part - the rich Baltic
trade which the Dutch dominated, and of course the vigorous European commerce borne on
the great rivers that the Dutch controlled

'.

Another English historian Jonathan 1. Israel [ I 3 | confirms that the loss of intemational trade
was the major reason for the recession of the Netherlands in the 18th century. The lack of
scale must have been a reason. The surrounding countries controlled the trade and the
Netherlands were not able to create sufficient power. The occupation of France closed the
windows to the world and it took a century before the decline could be reversed.
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Tegelijkertijd werd de wereld ontdekt, in kaart gebracht en de handel gemondiali.seerd. Er
ontstond een strijd om de hegemonie op zee die zich in eerste instantie concentreerde op de
bescherming van de er handelsroutes in de Middellandse zee en dc aanlooproutes van de
Atlantische zeehavens. De bondgenootschappen wisselden voortdurend in samenstelling. De
Ruyler vocht met Engeland tegen Spanje en Frankrijk, met Frankrijk tegen Engeland en met
Spanje tegen Frankrijk.

De noodzaak van Venetië om de handelsgoederen uit het Verre Oosten naar het afzetgebied
in West-Europa te kunnen vervoeren en de problemen met het transport over land leidde tol
de slag bij Lepanto op 7 oktober 1571. die geregistreerd staat als de laatste zeeslag met
galeien bemand met roeiers. Het was de slag tussen de Turkse vloot, versterkt met schepen uil
Alexandrië. Tunis en Algiers, en een combinatie van Venetië, Italiaanse andere Europese
landen dan Spanje en Oostenrijk. Het was ook de laatste 'kruistocht' van de noordelijke
(christelijke) Europese landen tegen de toenmalige Turkse hegemonie.
Hel viuen over eindeloze oceanen, waarvan we nu weten dat zij meer dan 70% van hel
aardoppervlak heslaan. met als enige referenties kusten, sterren en zon. maan schiep de
noodzaak voor hel betrouwbaar kunnen bepalen van positie, plaats, tijd en snelheid. De
hulpmiddelen waren eenvoudig en niet betrouwbaar.
Dit stimuleerde de vraag naar nieuwe middelen en technieken: hel kompas, de zandloper, het
peillood (de oorsprong van pilot?), de windroos, de bepaling van de positie met behulp van de
vaste sterren, de cartografie, het meten van afstanden, positie bepaling mei behulp van
driehoeksmetingen, de astrolabe, hel sextant, hel vaststellen van de magnetische variatie, de
oplossing om een een bolvormig oppervlak op een plal vlak le projecteren, de chronometer
om de exacte lijd vast te stellen voor de positiebepaling op de lengte graad.

Het noorden

van

Europa

Eerst vanaf ca. 1(X)0 ontstond in het noorden van Europa een met de Middellandse zee
vergelijkbare handelsroute. De Noordzee en de Oostzee vormen het niKirdelijke tegenbeeld
van de Middellandse zee voorde oost-west verbindingen. Met de opkomst van de Hanze in de
12e eeuw begon de handel in oosterse producten via de oostzeehavens en kwam de
binnenvaart over de Rijn tol ontwikkeling. Begonnen als een groep kooplieden uil NoordDuiisland nam de Hanze de positie van de Friezen en Vlamingen over.
In hel midden van de 14e eeuw werd een stedenliga gevormd met meer dan 150 zeehavens en
steden in hel binnenland en aan dc rivieren. Het oorspronkelijke doel was de bescherming van
de kooplieden in hel buitenland en de uitbreiding van de handel. Het gevolg was een
grensoverschrijdende politieke macht, zonder permanent leger o f zeemacht, in staal om ixirlog
te voeren als de economische noodzaak daartoe dreef. De verstarring van de handelsrelaties
die commercieel aan strenge regels waren gebonden, en een gebrek aan inzicht in dc nieuwe

C R . B o x e r , D e Ruyter en de Engelse O o r l o g e n . D e B o e r M a r i t i e m . I S B N 9 0 22S 1955 «
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Fig.11: Fluitschip

Fig. 10: Pinasschip

3. The Change from Decline to Recovery
This begins at the end of the 18th century. During the 19th century many changes are
introduced in society. Mechanisation, new materials, electricity
are developed and
introduced. Technological changes push science in a new direction with a strong relati(m w ith
day to day practice During the 20th century the economical centre of the world is slowly
shifting towards the Pacific Rim (Japan. Newly Industrialising Countries and China).
Scale and mechanical
propulsion
Iron and steel are introduced as well as the mechanical propulsion. The sailing ship is still
making progress. During the 19th century the 'Queens of the ocean", the clippers. îu-e
designed and built. The American Shipyards are the first to develop these ships, the most
beautif ul and fine sailing ships for trans|X)rt of ciu-go ever built.
In every aspect ships are meiamorpho.sed: changes from wood to steel, sail to mechanical
propulsion, slem to diesel, paddle wheels to prtipellers. rivefing to welding are making it
possible to increase the si/e and speed of the vessels and to maintain a reliable service.
The transatlantic passenger transport grows | f i g . 12). O i l and industrialisation are b<H)sting the
inteivontinental trade.
In the second half of the 19th century the shipbuilding industry in the Netherlands is
recovering slowly. In 1861 Schokker | l 4 j publishes a voluminous book on shipbuilding in
which he is addressing the area's of the Dutch shipbuilding industry, is pleading ft)r better
education and research for naval architecture.
In many respects the leeway of the industry in the Netherlands must have been significant.
The 'Ecóle Polytechnique' in Paris is founded in 1794. the 'Politechnical School' opens the
doors in Delft in 1842. The driving force is the growing need for technical know-how for a
wide range of technical disciplines, including naval architecture.
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initiatieven die buiten de Hanze om tot stand kwamen, leidden tol de ondergang.
De Hollanders doorbreken in de 16e eeuw hel monopolie van de Hanze waarmee de basis
wordt gelegd voor de welvaiul van Nederland in de Gouden Eeuw. Dat succes werd mede
mogelijk door de nieuwe scheepstypen. de pinas en de fluit, die de Nederlanders in de \aart
brachten (fig. 10 en II)."

Sommige bestuurders uit die tijd hadden een scherp oog voor de ogenschijnlijk sterke situatie
van de .scheepsbouw in die tijd. Nederland was onbetwist hel scheepsbouwland in Europa in
de 17e eeuw. maar kennelijk was er nog werk aan de winkel.
Nicolaes Wilsen, burgemeester van Amsterdam en statenlid, publiceert in 1671 een
omvangrijk werk over de scheepvaart en .scheepsbouw in Nederiand.'" Wilsen ziel. als
politicus, het belang van het samenspel van kennis, wetenschap en praktijk want in de
inleiding schrijft hij 'Het wit dezes is vermeerdering van de kennis van een yegelijk
zonder practijk en gestadighe handeling (buiten bespieghelingh) van 't werck. zijn de
schriften onnut. Zot) groot dient de waerdigheyt dezer wetenschap te zijn. dat niemand der
zelve hier te lande
behoorde onkundig te zijn'. Wilsen geeft een terugblik in de
geschiedenis van hel schip, beschrijft de 'state of the art' in 1671 en stelt dat de scheepsbouw
en scheepvaart meer aandacht verdienen gezien de positie van Nederland in Europa en hel
belang voor hel land. Kennelijk waren de bestuurders niet goed geïnformeerd.
Zijn visie wordt onderschreven door C.R.Boxer " . een 20e eeuws Engels historicus, die de
opkomst en neergang van Nederland als maritieme natie vanaf het begin van de 16e tot het
einde van de 18e eeuw analyseert. Hij onderschrijft de waarneming van Wilsen dat men te
weinig zicht had op hel maritieme belang C... the land provinces would never pay their full
quotas for the upkeep ol" the navy and the convoying of merchant shipping ....' ) en signaleert
hel belang van de toegevoegde waarde ('the trans-ocean trade brought more than a profit: it
made windows inU) the mind. Rich and valuable as the trans-ocean trade was for the Dutch,
stimulating as it was to the mind and the imagination as well as science and technology,
nevertheless it would be rash to overvalue (he part that it played in the Dutch miracle of the
17th century
other factors played also their part - the rich Baltic trade which the Dutch
dominated, and of course the vigorous European commerce bome on the great rivers that the
Dutch controlled'...). Boxer beroept zich op een groot aantal Nederland.se studies. Hij wijst op
de teruggang van de industrie in de tweede helft van de 18e eeuw. waarbij dc scheepsbouw
die in de 17e eeuw omvangrijk en welviu-end was. ook hard werd getroflén. De redenen voor
de terugval van vrijwel de gehele Nederlandse industrie zijn het verlies van de buitenlandse
markten. Dit is het gevolg van proteciionistische maatregelen van de omringende landen.

Philippe D o l l i n g e r . L a Hanse i X l I e - X V I l e s i è c l e ) , editions M o n t a i g n e . Paris 1964
"' N i c o l a e s W i l s e n . A e l o u d e en Hedendaagse Scheepsbouw en Beslier. 1671
" C R . B o x e r . T h e D u t c h Seaborne E m p i r e 1 6 0 0 - 1 8 0 0 , 1965
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The literature about working meüiods. organisation and efficiency is scarse. The technical
details are covering the engineering of the ship, but from the building methods only materials,
construction details and sometimes tools are described. The method, organisafion and contix)!
of die process belong to the expertise of the master-shipbuilder. The knowledge is verhall>
Liansfcrred but not laid down in wi-iting.
This changes in the 20th century. Job-analysis, time and motion studies, ergonomy. plant layout and organisation are being developed for batch-, mass- and process industries.
Logistics and quality control are resulting in quanfitafive analyses and techniques for
production control to improve the processes. Mechanisation, automation and robotising are
the next steps lo enhance productivity and output. The literature is extensive, with the
exception for unique product manufacturing, a subject which is mostly referred to as 'project
management" or similar vague definitions. The subject is getting interest in shipbuilding in the
second half of the 20th century when the Japanese start to compete in the shipbuilding m;u-ket.
During the first hall of the 20lh century two worid wais are global conflicts in a worid which
had known until then regional wars. Decisive for both wars are the participation of the U S A
and the power of the allied navies which are. in co-ordination w ith ihe merchant fleet, capable
lo maintain the logic supply lines across the oceans.
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export van kapitaal, etc. Ook Jonathan 1. Israel
geeft aan dat de tenigval van de
internationale handel de oorzaak was voor de temgval van de welvaart in Nederiand in de 18e

Nederland gaat na het verlies van de vierde zeeoorlog met Engeland aan het eind van de 18e
eeuw iniernationaal naar het tweede décor. Engeland maakt van Portugal een kolonie en slicht
een imperium waarin de zon niet ondergaal: 'Britlannia mles the waves".

3. De ouN oltooid verleden tijd
De onvoltooid verleden tijd begint aan het eind van de 18e eeuw. De 19e eeuw is in vele
opzichten een eeuw van verandering en vernieuwing. Het is het begin van een periode van
mechani.sering. nieuwe materialen en technieken zoals elektiiciteit en elektronica waarvan het
einde nog niet in zicht is.
In de 20e eeuw begint de langzame vcrschui\ ing van het economische zwaartepunt naar de
Pacific R i m door de opkomst van Japan, de Newly Industrializing Countries en China.

Schaalvergroting

en mechanische

voortstuwing

In de scheepsbouw doen ijzer en staal als bouwmateriaal, en de mechani.sche voortstuwing
hun intrede. Het zeilende vrachtschip blijft weliswaar tot ver in de 2()e eeuw varen maar de
19e eeuw is het begin van schaalvergroting, hel schip ondergaat in 150 jaar een metamorfose.
Van hout via composietbouw naiu" staal, van zeilen via stoommachine naar de die.sel. van
klinken naar lassen. De tran.satlanti.sche passagiers\aait komt tot bloei (fig. 12).
De industrialisatie en de olie stimuleien de intercontinentale handel. Nieuwe technieken en
technologieën vinden hun weg naar dc schecpsbouv\.
Na 1850 herstelt de scheepsbouw in Nederiand zich langzaam. De kennis en de techniek voor
hel omgaan met ijzer, .staal en stoom wordt uit hel buitenland gehaald. In 1861. bijna twee
eeuwen na Nicolaes Wit.scii. publiceert H.W. Schokker " een omvangrijk werk waarin hij de
iheoietische scheepsbt)uw behandelt. Ook hij benadrukt het belang van kennis en een
betrouwbare wetenschappelijke grondslag van de scheepsbouw.
Schokker besteed naast de theorie (stabiliteit, weerstandsberekening, vormgeving en sterkte)
aandacht aan scheepsbeschrijvingen, de constmctie van het schip, dc gereedschappen, de
(klinkiverbindingcn cn de sterkte daarvan.
Hij wijst op het probleem van de maatvoering (evenals Wilsen) en op de technische
achterstand die er in Nederiand is (in tegenstelling lol de lijd van Wii.sen).
Hij tmderschrijfl het belang van de Ihcoielische onderbouwing voor dc vcmieuwing maar stelt

• Jonathan I. Israel. T h e Dutch R e p u b l i c . Ils R i s e . Greatness and F a l l . O x i o r d U n i v e r s i t y Press 1995. I S B N 019-873072-3
H . W . S c h o k k e r . H a n d b o e k v o o r d e Kennis v;m den Scheepsbouw. Gebroeders K r a a y . 1861
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During both wars the U S A is capable to increase the production of merchant ships to
compensate for the losses due to German sub-marines actions. The standard ships are buili in
series which makes it possible to realise short delivery-fimes. The record during the first
world war is 38 days for a 5(X)0 tdw ship (riveted !)

A n example of the eflbrts made by the Americans is Hog Island Shipyards, built in 9 months
on the Delaware river in Philadelphia. The yard had 50 slipways and 7 outfitting quays for 4
ships each (fig.13). The yiu-d was clo.sed in 1921. The building of standard ships did not meet
the demand of the market. The miu'kel needed different ships for different trades, routes,
harbours, cargo's etc. The requirements of the market are in both situations the governing
factor. War requires thai ships are built faster then they are sunk by submarines. During
World War II the situation is identical. Ships ate than not riveted but welded and as.sembled
from large sections. Series of ships are built from large blocks and e delivery times are
reduced drastically. The record for building a ship is set al less then five days. The U S A was
capable to realise this under difficult condilioiis because of the availability of know-how on
all levels. The key-factor to be successful was the availability of shills, the result of training
and education.
After the W W II trade and shipping show an explosive growth. During the second half of the
century regional conflicts are disturbing and endangering political stability. Again the navies
are crucial to maintain control at .sea and the supplies. A major maritime connection, the Suezcanal, is twice the cause for a regional conflict. The combination of the demand for oil and the
closure of the canal in I ^67 is the reason for the development of the V L C C .
The European nations are facing the competition of Japan. The shipbuilding industry in Japan
is growing faster than the demand. The rationalisation of the shipbuilding indu.stry starts in
Japan, in combination with an increa.se in capacity and scale o f the shipyards. The as.scmbly
of ships by means of large blocks and pre-outfiuing is introduced. The basis is the method
used by the American shipbuilding industry during W W II.
The size of the shipyards is further inciea.sed in Korea with European and Japanese know-how
and results in an unprecedented growth in capacity.
The efforts of Europe and (later) Japan lo create a balance between demand and supply are in
vain The surplus in capacity creates a buyers market. The market for the large relatively
simple ships such as tankers and bulkcarriers is at the end of the 2()th century controlled by
Korean shipyards. A l the same time Korea is penetrating the European market of specialised
vessels. The shipbuilding industry in Europe is divided between .state owned or state
supported shipyards (Italy. Spain. Fiance. Germany and Finland) and
countries with
shipyards which are private enterprises (Denmark. Great-Britain. Sweden and the
Netherlands). This results in a dual subsidy policy which differentiales between ship types
and-sizes. The Dutch shipbuilding industry is suddenly faced with price-dumping from
shipyards in the South of Europe.
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daarbij vast dat 'vooruilgang in den scheepsbouw is alleen te verwachten van hen. die theorie
en praktijk weten te verenigen; van hen. die geen lijdelijke opmerkers zijn van de physische
waarheden

'. Schokker wijst onder meer op het belang van onderzoek naar het gedrag van

de materialen, de effecten van corrosie, de conservering, de aangroei aan de huid die bij ijzer
groter is dan bij hout. de grotere veiligheid van ijzeren schepen, het onderzoek naar hel gedrag
van de klinknagels om tol betrouwbare verbindingen te komen.
Schokker schrijft over hel belang van de opleiding in de scheepsbouw

'.... en elk onderdeel

van het .schip eischen die zorgen in dezelfde mate; elke .scheepsbouwmeester en elke reder
doe zichzelven voordeel wanneer hij daarop acht geeft; terwijl men bovendien vooral
bedenken moet. dat de veiligheid van menschen-levens daarvan afhangt. Daarom ook is het te
u enschen. dat er een lijd zal komen, waarin aan scheepsbouwkundigen, die de hoofdstudie
van hun vak hebben gemaakt, het toezigl over te bouwen schepen worde opgedragen ..'
De

toenemende maatschappelijke betekenis

van de techniek stimuleert de vraag naar

opleiding en onderzoek. In 1794 wordt in Frankrijk de école polstechni(.|iie opgericht, in
Nederland, bijna 50 jatu' later, in Delft de polytechnische school. De drijvende kiachl is de
behoefte aan kennis voor een scala van technische disciplines waaronder de scheepsbouw.
Over werkmethoden, organisatie en efficiëntie van het werk wordt vrijwel niet gesproken
alhoewel Schokker soms beschrijvingen geeft bij de tekeningen (platen) over de wijze en
volgorde van het maken van verbindingen.
Uit de literatuur valt niet vast te stellen hoe het proces van het bouwen van een schip verliep.
De middelen, materialen en onderdelen worden wel beschreven. De methode van werken,
organisatie en beheersing van hel proces was hel vak van de scheepsbouwmeester.
Ervaring werd mondeling overgedragen, de kennis is niet vastgelegd en verloren gegaan. Het
bouwen van een vrijwel exacte

replica van een VOC-schip neemt nu, met de beschikbare

moderne en geavanceerde middelen zeven jaar. terwijl deze schepen in de 16e eeuw in drie tot
zes maanden werden gebouwd.
Daarin komt in de 20e eeuw verandering. De arbeidsanalyse, de studie van de organisatie van
de arbeid komen, in samenhang

met de bewerkingstechnieken en hel ontwerp van de

inrichting van een bedrijf, tol ontwikkeling voor serie-, massa- en procesindustrie De
beheersing van dc logistiek en kwaliteitszorg leiden tot kwantitatieve analyse technieken en
verbetering van de bedrijfsprocessen. De mechanisering, auiomalisering en robotisering zijn
de volgende stappen voor de verhoging van de productie en de productiviteit. Er is op dit
gebied een omvangrijke literatuur. Een uitzondering daarbij vormt de enkelproductie, zoals de
scheepsbouw, die het moet doen met de kwalificatie 'projectmatige organisatie'.
In eerste heifi v;m de 20e eeuw herhaalt zich op wereld.schaal wat tot in de 18e eeuw een
regionale strijd was. Twee wereldoorlogen worden beslist door de slagkracht van de
geallieerde marines die met de koopvaardij in staal zijn de logistieke bevoorrading van de
legers in stand te ht)uden. Tijdens beide oorlogen bouwen de Verenigde Staten sciies
siandaardschepen om de verbindingen over zee in stand te kunnen htniden.
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The Netherlands
Around 1960 there are clear indications that the growth of the Japanese shipbuilding industry
cannot be slopped. Delegations are sent to Japan to see what can be learned from the Japanese
industry. A combination of economy of scale, mergers, diversification, reorganisations and
subsidies follows but does not in every case lead to the satisfactory results. Mergers forced by
the govemment do not yield the expected successful effects. The differences between, capital
assets, organisafion and cultures of the companies are big and do not get sufficient attention
with negafive effects on the mofivation of the employees and loss of confidence in
management. During die eighfies the shipbuilding industry is restructuring without
government interterence. Two types of organisations appear to be successful: the small
independent enterprise and a (rather small) holding with autonomous subsidiaries.
In 1969 the
when eight
Rotterdam
engineering
Rotterdam.

know-how and quality of the European shipbuilding industry are demonstrated
fast contatnerships lu-e contracted by a consortium of four shipyards: the
Dockyard Company, A G Weser and Rheinstahl Nordseewerke. A joint
office, the Containership Construction Centre ( C C C ) is set up by the yards in

A

iDi.m
- mill

HOG ISLAND SHIPYARD
DCuâWARE, PCHNSILVANI*
G E N E R A L

Fig.13: Hog Island Shipyard
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In de eerste wereld(X)rlog pogen de Duitse onderzeeboten de leveringen aan de geallieerden te
verhinderen door niet alleen de geallieerde handelsschepen maar ook die van neutrale landen
tot zinken te brengen. Na de Amerikaanse oorlogsverklaring wordt het gebouwde tonnage aan
schepen in twee jaar verdubbeld. Een uitgekiende serieproductie zorgt voor korte
doorlooptijden. Het record is een bouwtijd van kielegging tot oplevering van 38 dagen voor
een 5000 tdw vracht.schip (geklonken!).

Eén van de nieuwe werven was Hog Island Shipyiud aan de Delaware bij Philadelphia. De
werf. met 50 hellingen en 7 afbouwpieren, werd in negen maanden gebouwd. De opzet is een
assemblage bedrijf voor standaiirdschepen (fig.13). In 1921 werd de werf gesloten. Waar in
oorlogstijd standaaidschepen voldoen (de opdracht is de schepen sneller te leveren dan ze
werden getorpedeerd), blijkt dat de vraag naar commerciële schepen te gevarieerd is voor
aantrekkelijke seriebouw. In de tweede wereldoorlog doet zich dezelfde situatie voor. De
schepen worden dan niet meer geklonken maar gelast. De serie- en sectiebouw maakt hel
mogelijk de doorlooplijden drastisch te reduceren.

Het record van de bouwtijd komt op

minder dan vijf dagen.
De V . S . konden dergelijke prestaties leveren omdat de kennis op alle niveaus beschikbaar
was. Eén van de sleutelfactoren van succes was de scholing en opleiding van mensen.
In de tweede helft van de eeuw komen regelmatig regionale conflicten voor. B i j het
beslechten daiu van blijken de bevoorrading over zee en de marines weer onmisbaar te zijn.
De scheepvaartverbindig door het Suez kanaal in Egypte is twee maal de aanleiding tot een
conflict. Samen met de groeiende vraag naar olie, is de sluiting in 1967 de drijfveer voor de
komst van de V L C C . De intercontinentale handel en scheepvaart groeien na de tweede
wereldoorlog tot 1975 explosief.
Japan komt op als industrieland en de scheepsbouwcapaciteii grtieit wereldwijd sterker dan de
vraag. De Aziatische concurrentie zet de concurrentie positie van de zware industrie in de
zestiger en zeventiger onder druk en de scheepsbouw in West-Europa ondervindt daarvan de
weerslag. In West-Europa wordt hel behoud van arbeidsplaatsen een politiek belang.
In Japan begint de rationalisering van het bedrijfsproces in de scheepsbouw . Hel doel is niet
zozeer de seriebouw. maar vooral schaalgrootte. Er komen werven waar grote hoeveelheden
staal worden verwerkt. De stapsgewijze assemblage tol grote secties neemt een vlucht in
combinatie met pre-outfioing. De Japanners gebmiken de Amerikaanse bouwmethoden uil de
tweede wereldoorlog als basis en vervolmaken d i e
In Korea wordt vervolgens de schaal van werven verder vergroot met steun van Europese en
Japanse kennis. Het resultaat is een ongekende groei in capaciteit. De ontwikkeling is
mogelijk door geo-politieke overwegingen. Het gevolg is een formidabele overcapaciteit
waardoor de inspanningen van Europa en later ook Japan om evenwicht tussen vraag en
aanbod teniet worden gedaan en een buyers market onlstaal.
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The capacity of the vessels is 1096 containers of 35' and 40' (approx. 2250 T E U ) . The service
speed is 33 knots, with 120.000 horsepower on two shafts. The ships had lo be build under
U . S . G . G . supervision and A B S . Because the owner requires that the eight vessels will be
identical in every detail, C C C is made responsible for engineering, purchasing, the logistics,
the deliveries, theorefical and technical support, co-ordination between the shipyards and
approval of drawings by Sea-Land, U . S . G . G . and A B S . The hydrodynamic aspects (lines-plan
and propellers) were investigated and developed by M A R I N in Wageningen. The know-how
and quality were the deciding factors for the decision of Sea Land to entrust the order to the
European shipyards. The Japanese yards refrained from quoting because of the complexity of
the projects.

Some conclusions and trends
- Shipping shows a steady growth over the centuries.
- The growth of increasing transport

results in mainports from where the cargo is

redistributed.
- Ships are indispensable for trade and transport.
- Over the centuries navies are protecting merchant shipping and in the event of war
maintaining logistics imd supplies in combination with merchant vessels.
- Protection is only effective during a limited period, difficult to maintain even with the
assistance of the navy.
- Globalisation reduced the periods during which protecfion can be maintained.
- Shipping stimulates the search for new developments and technologies.
- Economic depressions hit shipbuilding hard, but if know-how and skill are maintained and
able to keep up with new developments.
- Shipbuilding is geographically moving to cheap labour countries. This is successful if knowhow and skill are available or can be obtained from elsewhere.
4. Shipbuilding today
The ship of today is a floating village disposing of all facilities being available in society.
Moreover the ship is carrying cargo. For this purpose a power plant, hotel services,
installations lor propulsion and cargo treatmenl. navigation-and communication equipment
are installed or on board. The crew is managing complex a capital good. Many suppliers are
involved in the design and building of such a product, its installations, equipment, materials
and components.
The process of shipbuilding
Basically a design starts with a clean sheet of paper to realise a concept which fits the market
requirements. In doing this the designer has to anticipate on innovations and changes and
incorporate these in his design. The .second step is to produce that can be made against the
lowest possible cost with the help of suppliers. Systems and assemblies are designed and
engineered lo enable the fast and reliable manufacturing of sub-assemblies. Engineering is the
precise fixing into the last detail which makes the manufacturing assembly and outfitting
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De markt voor grote, relatief eenvoudige handelsschepen als tankers en bulkcarriers komt
vrijwel geheel in handen van Korea. Tegelijkertijd penetreert Korea de markten \;in de
gespecialiseerde schepen waarop de Europese werven actief zijn.

In Europa ont.staal een tweedeling tus.sen scheepswerven die staat.seigendom zijn of worden
gesteund door de overheid (Italië, Spanje, Frankrijk, Duitsland en Finland) en landen waar de
werven privé ondememingen zijn (Denemarken. Nederland. Grooi-Brilannië. Zweden).
Afgeschafte subsidies worden d(K)r de E U weer ingevoerd met een dualistisch beleid dal
onderscheid moet maken in scheepsaliiietingen en typen, maar het is onduidelijk is waaraan
de gelden daadwerkelijk worden besteed. De Nederlandse scheepsbouw ondervindt nu dc
prijs-concurrenlie van Zuid-Europese werven die voor 2000 geen enkele bedreiging vormden.

Nederland
In Nederland buigen zich in de jaren zestig en zeventig meerdere commissies over de
toekomst van de scheepsbouw. Er gaan missies naar Japan met de vraag te onderzoeken wat
er van de Japanse scheepsbouw kan worden geleerd. Het antwoord is een combinatie van
diversificatie, schaalvergroting, fusies, subsidies en sanering. Het blijken in Nederland niet
altijd de middelen le zijn die ecn oplossing brengen voor de verbetering van concurrentie
positie
Rijn-Schelde komt tot stand op initiatief van de R D M , de Schelde en Thomassen. Een kleine
holding en bedrijven die verantwoordelijk blijven voor het eigen resultaat. Vervolgens wordt
een fusie met Verolme door de overheid afgedwongen met sieun en subsidies als heiboom. De
combinatie moet een centraal geleide organisatie worden. Men tracht dit met reoig;inisaties tot
stand te brengen. De adviezen van de organisatie-adviesbureaus leveren, achteraf gezien,
weinig tastbaar resultaat op. De verschillen lussen de ge\estigde bedrijven en hel betrekkelijk
jongc Verolme bedrijf worden onderschat. Zowel de bedrijfscultuur, de financiële slagkracht,
de bedrijfsmiddelen, de bedrijlsprocessen als de benadering van de markt lopen sterk uiteen.
Deze aspecten krijgen onvoldoende aandacht bij de voorbereiding en de uitvoering van de
fusie. Eén van de gevolgen van de reorganisaties is een atnemende motivatie van de
werknemers en het verlies van hel vertrouwen in de top.
In de jaren tachtig wordt er in de scheepsbouw opnieuw geherstructureerd, ditmaal door de
industrie zelf. De twee bedrijfsmodellen, de kleine holding met meerdere autonome
werkmaatschappijen en de kleine zellstandige onderneming, blijken succesvol te zijn. De
productiviteit konil op wereldniveau.
Eindjaren vijftig wordt hel duidelijk dal de groei van de Japanse scheepsbouw mei te stuiten
is. Tijdens de militaire dienstplicht bij het Bureau Scheepsbouw van de Koninklijke Marine,
werd ik betrokken bij de bouw van hel bevoornadings.schip de 'Poolster". Deze perioile had
een beslissende invloed op mijn kx>pbaan. De directeur nieuwbouw ir. H . W . Stapel
overtuigde mij ervan dal er voor de scheepsbouw perspectief was in de offshore markt. In de
Noordzee was olie en gas gevonden en de offshore industrie kwam in Nederiand tot
ontwikkeling. De R D M was één van de bedrijven die met succes kans zag in de beginfa.se snel
een reputatie op te bouwen, naast de scheepsbouw.
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possible in a reliable and controlled way. For each ship the phases Performance Definition Design - Svslem.': Engineering - Detail Engineering - Manufacturing and Assembly - Testing
and Trials lo confirm Performance'
form the sequence of activities lfig.l6J. Reduction
controlling cost and building time are the key factors for success. This requires the integrafion
of many different disciplines into one product.
The method of manufacturing is depending on a multitude of factors and differs
fundamentally from batch - or mass production. During the last decades of the 2()th century
many tixils became available to improve this process. The lay-out. equipment and tools,
methods of transportation, mechanisation, automation and robotisation have been subject of
studies and research.
The preparation of this priKcss. the planning, contiol and predictability require precision.
Omissions and errors during the engineering phase and the preparations are costly and can
only be corrected during the execution of the work, some limes at great expense.
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Het werd een fascinerende periode waarin naast vrachtschepen, tankers en cruise-.schepen een
verscheidenheid aan oflshore equipment werd gebouwd en verbouwd, van kraanschepen lol
semi-submersbles. pijpenleggers en -begravers. hefeilanden etc. (fig. 14).

De reputatie van Nederlandse scheepsbouw is, zeker in die lijd. zeer goed.
De containervaart is in opkomsl en een in alle opzichten uniek project is de bouw van acht
snelle containerschepen voor Sea-Land die door de R D M met Wilion-Fijenoord, A G Weser
en Rheinstahl Nordseewerke worden gecontracteerd en in samenwerking gebouwd. Met een
capaciteit van 1096 containers van 35' (!) en 40' (ca. 2250 T E U ) krijgen de schepen een
snelheid van 33 kinjop met een vermogen van 120.000 P K op twee assen. De totale omvang
van de opdracht is ongeveer 1,2 miljard gulden en dient in 3.5 jaar le worden gerealiseerd.
Er zijn sindsdien wereldwijd voor de vrachtvaart geen schepen meer gebouwd met een zo
hoge snelheid (fig. 15).
Hel bouwen van schepen die onder Amerikaanse vlag moeten varen is geen sinecure. De
voorschriften en ei.sen van de U . S . C . G . zijn daarmee contractueel opgelegd. Hel ontwerp van
de schepen komt van het Amerikaanse ontwerpbureau J.J. Henry. De specificaties zijn op
Amerikaanse leest geschoeid en technisch verouderd. Bovendien moet een groot deel van
o.m. de voortstuwingsinstallalie in de Verenigde Staten worden gekocht. De reder eist
bovendien geheel identieke schepen, behalve de naamplaten van de werven mogen er geen
verschillen zijn.
Gezien de complexiteit van de opdracht en op aandrang van de reder wordt door de
samenwerkende werven in Rotterdam het Conlaineiship Construction Center ( C C C )
opgericht, waaiover ik in 1969 de leiding krijg. Het C C C is verantwoordelijk voor de
engineering, inkoop, logistieke afstemming van de leveringen, de theoretisch-technische
ondersteuning, de coördinatie lussen de werven, de goedkeuring van de tekeningen door SeaLand. U . S . C . G . ' ^ en de klassificaliemaalschappij A . B . S .
De opdracht werd aan dc Nederlandse en Duitse werven verieend nadat de Japanse werven
zich hadden teruggetrokken omdat ze de risico's te hoog inschatten. Doorslaggevend voor
Sea-Land waren de technische capaciteiten, kwaliteit, betrouwbaarheid, en levertijden van dc
samenwerkende werven. De scheeps-hydrodynamisch aspecten, lijnenplan en .schroeven,
werden in opdracht van de reder bij het M A R I N in Wageningen onderzocht en Ix'paald.
Na de oplevering verzorgen de schepen een regelmatige dienstverlening tussen de Verenigde
Staten. Europa en Azië. In 1983 neemi de Amerikaanse marine de schepen over en bouwt ze
om tol transportschepen waarmee landingsoperaties kunnen worden ondersteund. Tijdens de
Golfooriog vervoeren ze materieel naar het Midden-Oosten en terug naiu- de V . S . In 2(K)I zijn
ze nog steeds 'ready to go" voor de U.S. navy.

•' T i j d e n s de engineering werd d u i d e l i j k dal de gedetailleerde regelgeving van de U . S . C o a s i G u a r d de
inlroduclie van nieuwe consiruciies en materialen had get'rusireerd. D e Europese leveranciers en werven waren
aanzienlijk vooruitstrevender. D e regelgeving beschermde de A m e r i k a a n s e leveranciers met als g e v o l g dal de
p r i j œ n veel hoger waren dan die van de kwaliiaiiel" betere Europese leveranciers. D e z e l t d e melhoden k o m e n nu
v o o r i n s o m m i g e Europese r i c h l l i j n e n voor de import van produclen in de E . U . : de a n i i d u m p - ot kvvalitei.seisen
v o o r die produclen li jken de Europese leveranciers le beschermen.
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Fig. 15: S L 7 voor tewaterlating
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Enkele conclusies uit het voorgaande.
- De scheepvaart groeit gestaag door de toename van de vraag naar transport, zowel in tonnen
als volume.
- De groei van de goederenstroom gaat gepaard met de groei van havens waiu" de lading zich
concentreert, waardoor de regionale handel, industrie en welvaart toenemen.
- Schepen zijn onmisbaar voor handel en transport.
- De marines zorgen voor hel handhaven van de vrije handel en samen met koopvaardij voor
de onmisb;u"e logistieke bevoorrading tijdens conflicten.
- Protecfionistische maatregelen zijn slechts effectief voor een beperkte tijd en moeilijk le
handhaven zelfs met behulp van maritieme militaire machtsmiddelen.
- De globalisering maakt de periodes waarover protectie te handhaven is korter.
- De scheepvaart stimuleert hel zoeken naar en de ontwikkeling van nieuwe technologie
- Economische depressies treffen de scheepsbouw hard. maar dat deze handhaaft zich daar
waar de kennis en het vakmanschap nieuwe ontwikkelingen volgen.
- De scheepsbouw verplaatst zich geografisch naar goedkope lonenlanden. Dit is mogelijk
indien daar voldoende kennis en vakmanschap beschikbaar zijn of worden ingekocht.

4. Scheepsbouw in de tegenwoordige tijd
Het schip is nu een varend dorp met aan boord vrijwel alle voorzieningen die in de
samenleving voorkomen. Het schip vervoert lading. Het heeft een energiecentnde
hotelbedrijf. installaties voor voortstuwing en ladingbehandeling, navigatie- en
communicatiemiddelen. De bemanning beheert een kapitaal en complex goed. B i j het ontwerp
en de bouw is, voor de in.stallaties, componenten, materialen, technologieën, middelen en
technieken, de gehele bedrijfskolom vanaf de levering van grondstoffen betrokken.

Het bedrijfsproces

in de

Scheepsbouw

De ontwerper begint in principe met een blanco blad en brengt in een eerste stap het schip tol
een 'bruikbaar concept". H i j staat voor de taak op vemieuwingen en veranderingen te
anticiperen. Dat is niet eenvoudig maar daarmee ook een uitdaging. De tweede stap is de
uitwerking tot een maakbaai' product tegen de laagst mogelijke kosten met behulp van
toeleveranciers. Dit is hel ontwerpen van systemen en samenstellingen van onderdelen tol snel
en efticiënt te vervaiu-digen en assembleren halfproducten die stapsgewijs tot een eindpioduci
worden samengesteld.
De derde slap is 'het construeren en tekenen", naar een precieze vastlegging tol op hel detail.
Dit is een proces dat van op hoofdlijnen gedefinieerde functies naar betrouwbare,
verifieerbare en bruikbare informatie gaat waarmee de slappen, fabricage, assemblage en
uilrusting uitvoerbaar worden.
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6. Beproeven en
toetsen prestaties
5. Realisatie, bouw
4. Detail Engineering
3. Systems Engineering

-

2. Ontwerp
I. Defenitie prestaties
tijd

Contract

Kiellegging

Tewaterlating

Oplevering

Fig.16: Procesfasen in het productieproces

For this type of unique product manufacturing knowledge, working methods and tools are
becoming available which make it possible to better control the process and build ships faster,
more efficient and against considerable lower cost. The productivity in the Netherlands is
high, comparable to Japan, the potential is available to improve still further in particular, by
bringing design systems, engineering and manufacturing better in line as has been done for
batch- and mass production. To realise this the education and research should meet the needs
of the industry. The department of Marine Technology of the Delft University is performing
well if the judgement of the recent intemational accreditation boards is taken as a reference.
5. The university
Having been active for 20 years in the industry and 20 years al the university one might tend
to compare these two periods. Both engagements are challenging and difterent. Going back to
university is a change in many respects and inspiring. Being suddenly in the midst of all
technical disciplines which are a reflection of society offers many opf)ortunities.
Also universities are searching lo find a balance between mcxlemisation and stability.
Reorganisation and restructuring, mostly triggered by budgetary savings, are causing changes
in educational and research programs. Looking back, there may be doubt about the
ef fectiveness of the measures, but a shake-up is refreshing and keeping people alert.
Education
A change from industry to a university creates the possibility to incorporate the previous
experience into the curriculum and to enliven courses. M y basic idea was that the interest to
gather knowledge is a matter of curiosity, which is not necessarily created by lecturing.
Experience is a tool to demonstrate that knt)wledge is indispensable for the engineer to solve
problems and creates the confidence of human beings to better understand and control the
process in their environment, l l also helps to compare methods to find pragmatic and reliable
solutions for problems. However, experience can only be incorporated in knowledge if this
can be incorporated in a structure which is enhancing the curiosity.
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Voor elk product worden de fasen 'Definitie van de Prestaties
Ontwerp -> Systems
Engineering
Detail -> Engineering
Realisatie
Beproeven en Toetsen van de
Prestaties" opnieuw doorlopen, waarbij de fasen elkaar overlappen in de tijd (fig. 16).
Hel is een proces waarbij hel beheersen en terugbrengen van de kosten over de periode,
waarin het product wordt gemaakt, de sleutels zijn voor het succesvol opereren.
In dit proces neemt de mate waarin de kosten kunnen worden beïnvloed af, naarmate de
informatie tijdens de 'systems engineering' (het maken van schema's en werktekeningen)
wordt vastgelegd.
Wijzigingen zijn dan nog mogelijk. Een klassificaliemaalschappij. scheepvaartinspectie en de
afnemer keuren de tekeningen worden en blijven tijdens het ontwerpen, engineeren. bouwen
en beproeven betrokken bij keuring en afname en oefenen invloed uit.
De stap tussen het ontwerp en productie legt tot in het laatste detail vast hoe het product is
samengesteld. De informatie maakt hel mogelijk onderdelen te bestellen of te fabriceren en
samen te stellen. Het product 'schip' wordt zodanig bepaald dat er geen twijfel meer bestaat
over de uitvoering van de werkzaamheden in de volgende stappen van het proces. De
informatie dient het proces voorspelbaar en betrouwbaar te midcen. producten en levertijden te
realiseren die overeenstemmen met de contractuele verplichtingen en voldoen aan de
gevraagde kwaliteit en duurzaamheid. Verschillende technische disciplines integreren het
product lot een maakbaar geheel.
De inethode vim produceren is afbankelijk van onder meer de keuze van het materiaal, het
aantal identieke producten, de mogelijkheden om producten samen te stellen uit
standaardelementen, de bouwstrategie etc, die de beheersing van het bedrijfsproces
beïnvloeden.
Het ontwerp van dit proces wordt bepaald door de beschikbare productiemiddelen, de
bewerkingstechnieken, de beperkingen die het gevolg zijn van de eigenschappen van hel
materiaal, de beschikbaarheid van de hulpmiddelen, het logistieke proces, de mogelijkheden
om het proces te mechaniseren, te automatiseren of te robotiseren, de lay-out, de
transportmiddelen e d . , en last but not least door het vakmanschap van mensen die het proces
uit moeten voeren.
Het voorbereiden, plannen en beheersen, en daarmee de voorspelbaarheid, van dit proces
vraagt precisie. Omissies en fouten die bij de voorbereiding worden gemaakt zijn kostbaiu en
uitsluitend herstelbaar tijdens de uilvoering van het werk tegen veelal kostbare inspanningen.
Een proces dat kennis eist vim het product, de materiaaleigenschappen, de logistiek, de
bewerkingstechnieken en C A D - C A E - C A M systemen voor de informatievoorziening.
Voor de enkelproductie zijn nu de kennis, werkmethoden en middelen beschikbaar waarmee
het ontwerpen en bouwen zonder prototypes betrouwbaarder, sneller, efficiënter, efléctiever
en tegen lagere kosten mogelijk is. Dit dank zij de jarenlange ervaring, waameming en
analyse waarmee een geleidelijke en gestadige opbouw van de kennis en ontwikkeling tot
stand kwam.
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A method is facing the students with realistic problems and sfimulating the study of literature
in combination with an evaluation of methods and theories which may contribute to a solution
and the search for shortcomings and possible improvements. This requires skill and
understanding from the student. Understanding has to grow and is. in a way, a matter of
experience. The fact of being faced with a problem will support the focus on the required
background and theory. The relevance of a problem is than an important factor and cooperation with the indu.sti7 is inspiring.

The core of the matter is that an engineer must be capable to integrate conflicting
requirements in a design which is competitive in the market and can be made again.st minimal
cost. The basic technical know-how from a naval architect differs from an aeronautical,
mechanical or civil engineer. Floating, drifting and sailing differ from flying or rolling.
Environmental conditions, speed, infrastructure, ports, traffic management and safety are
basically diflcrent and requiie specific knowledge and conipetencies.
The fact that the Delft University of Technology is offering complementary disciplines is
therefore one of the most attractive aspects of this university and should be guarded in every
respect. It is the basis of the future technt)logical developments. This university is capable to
maintain a "Total Quality Concept for Engineering' which is a valuable asset for the future.
The future will be in the capacity to integrate, stiuting with the basic knowledge of a
discipline and the capability to understand the capacity and strengths of other disciplines.
The knowledge of the designing and con.structing engineer and the science supporting this are
visible in the product, an aspect which should be much higher valued than any citation index.
The creativity to produce and different solutions for the same function is what the designing
and constructing engineer stands for. He delivers a reliable product.
It is stimulating for the students and the slaff of Marine Technology to know the Board of
Management and the Management of the Faculty value the societal and scientific relevance of
same importance. The confirmation that die two chairs for design & construction and two
scientifically oriented chairs (shiphydrodynamics and shipstructures) are the basis for Marine
Technology is in line with the accommodations from industry.
The financial support for a renewed and innovative curriculum for Marine Technology
emphasises the view that there should be a balance between theory and application in both
research and educational programmes.
Research & Development
The probability calculation is from a societal and scientific point of view important for the
professional engineer, provided. '

engineers

learn lo deal in a sensible way with

uncertainties and coincidences
" 116|
This is precisely the responsibility of a naval architect. Gambling is not his business, but he
must recognise risks and be able to deal them with profound and reliable knowledge.
Knowledge which is specific, applicable and continuously being improved by research.
The results of research have to be verifiable. This could e.g. indicate if probability
calculations are indeed leading to less accidents at sea. If such proof cannot be given the
research is meaningless and may create a myth .
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Door creativiteit met kennis en wetenschap le combineren met vertrouwen in eigen kunnen is
niet alleen de scheepsbouw, maar de gehele maritieme sector in Nederland, er in geslaagd
successen te boeken in een sector waar de concurrentie wereldwijd op het scherpst van de
snede wordt uitgevochten. Nederlandse werven zijn in concurrentie met Koreaanse werven en
ondervinden dat in Europa de spelregels niet overal hetzelfde zijn.

Da:u-bij behoort onderwijs dat afgestemd is op de behoeften vim deze sector inel onderzoek op
niveau. De afdeling Maritieme Techniek van de T U Delft heeft daaraan, zoals blijkt uil het
oordeel van een intemationale commissie tijdens een recente visitatie van de V S N U en de
A B E T accreditatie, naar behoren bijgedragen.

5. De universiteit
De overgang van het bedrijfsleven naar een universiteit was groot, maar de T U Delft is een
inspirerende omgeving o.m. door de vele technische disciplines die een weerspiegeling zijn
van de samenleving in Nederland.
Ook bij de universiteiten werd een balans gezocht tussen vemieuwing en stabiliteit. Dit
bracht, samen met de noodzaak tot besparingen, veranderingen in de organisatie en herstructurering tussen en binnen faculteiten. Het onderwijs veranderde enkele malen ingrijpend:
de opleiding ging van vijf naar vier jaar en vervolgens weer van vier naar een vijf jaar. De
nieuwe curricula, overgangsregelingen en herzieningen van jaarindelingen maken de studie
voor de studenten niet overzichtelijker.
De gevolgen waren afstemmingsproblemen (dubbele onderwijsprogramma"s voor dezelfde
jaren), minder tijd voor inhoudelijke onderwijsvernieuwing en onderzoek. Het korte termijn
effect van veel gelijktijdige investeringen in veranderingen was niet altijd positief.
De financiering van het onderzoek verschoof van de eerste naar de tweede en derde
geldstroom. Voldoende beweging dus om bij de lijd te blijven, er moesten keuzes worden
gemaakt en een nieuwe balans worden gevonden.

Het

onderwijs

Er is een grote verscheidenheid in talenten en belangstelling van de studenten die zich in Delft
aanmelden,
ook
bij een
kleine studierichting als
Maritieme Techniek. Hel
onderwijsprogramma moei daar op afgestemd zijn.
Eén van mijn doelstellingen was de ervaring, opgedaan in het bedrijfsleven, te gebruiken in
het onderwijs, over te brengen aan studenten en het onderwijs daamiee te verlevendigen.
De uitgangspunten waren eenvoudig:
- Kennis is een onmisbaar hulpmiddel voor de ingenieur.
- M e i het vergaren van kennis neemt het vertrouwen van de mens om zijn omgeving en de
pioces.sen die zich daarin afspelen beter le begrijpen en te beheersen, toe.
- De methodes om kennis te vergaren verschillen, maar er is ervaring nodig om pragmatische
en betrouwbare oplossingen van een probleem mogelijk te maken.
- Ervaring kan. indien gestructureerd en vastgelegd, worden overgedragen.

35

5 0 0 0 Y E A R S O F SHIPPING

5000 J A A R S C H O O N S C H I P

The maritime field has still many scientific challenges for R & D :
- methods lo improve safety and behaviour of ships .ii sen.
- further reduction of the environmental impact.
- methods to analyse the external loads on the structure,
- methods lo verify the suitability of new materials and constructions.
- methods lo analyse the cost-effectiveness of design, ship-construction and -operation for
shipowners and shipbuilders.
- integration of business processes in particular design. sy.stems-engineering, engineering and
construction, in piuiicular for the cost-effective building and maintenance of ships.
The department of Marine Technology is participating in national and international R & D
projects on these topics.

Integration yields Progress
The inlegialed approach of design, systems-engineering and suppliers shows impressive
results over the last fifty years. The fuel consumption per ton displacement has been reduced
by an average of 1,2 % to 1.5 % per year, depending on the type of ship. This is the joined
result of improvements in the hullform. propeller design, diesel engines, surface treatments,
energy .savings on board by power management. snKHUher surfaces of the hull as a result from
better production technologies etc.
When effects of scale, increase of deadweight resulting from improved designs and lighter
constructions, reduction in crew and the cost-price of vessels are also taken into consideration
the performance per ton of cargo is spectacular. One example: from 1984 till 1994 tariffs for
the transport of containers between Europe and the Far East were reduced by 50 %. an
average of 5 % per year, j I7|.
Ships made a huge contribution to the reduction of emissions, cost of transport and the
suitability of the society. A n d this is still going on. There is not other modality in transport
who is coming in any respect netu to this performance. This is the result of a combination of
thorough and consistent inlernalional research and product development for shipbuilding and
related activities. The Netherlands contributed to this research with Marin, Delft University of
Technology and T N O . The fmits of this R & D are visible and measurable. The steps are small
but over a peritxl of fifty years, the results are unrivalled by any other mode of transportation.
The scientific results are measurable, efleclive and relevant for society.
Innovations in shipbuilding
processes
On request of the shipbuilding industry in the Netherlands, Delft Universiiy of Technology
made inventory of R & D subjects, related to the shipbuilding process. Electronic databases
have been screened world-wide using key-words to allocate repHirts and publications. Some
5700 records were found. The publicatitMis have been classed and categorised. The aim is to
establish which contributions have been made in R & D lo improve the shipbuilding process.
Simultaneously the possibilities promising innovations for the short-, medium- and long term
is examined.
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- De nieuwsgierigheid van de student moet worden geprikkeld, waardoor wellicht ook
belangstelling voor onderzoek ontstaat.
Siructuur brengen in ervaring is geen eenvoudige zaak. A l s werkwijze is gekozen voor het
bevorderen van zelfstandig studeren, studenten confronteren met problemen uit de praktijk,
ze aan de hand van de literatuur lalen onderzoeken welke methoden en theorieën aan een
oplossing kunnen bijdragen en waar deze tekort schieten voor een bruikbaic oplossing.
Een mengvorm van probleem gericht en project gestuurd onderw ijs.
Werken met kennis vraagt vaardigheid en inzicht. Inzicht moet groeien en is afhankelijk van
er\ ;iring. De mens, geconfronteerd met een probleem, leert met een doel. Leerdoelen zijn in
een onderwijsprogramma veelal geft)rmuleerd in termen als 'bestuderen, beheersen, toepassen
eic". Het ligt dan ook voor de hand de zin van kennis zodanig fomiuleren dat de noodzaak
voor het verkrijgen ervan glashelder is. De inhoud (de materie) is daarvoor de sleutel. De
vorm van het onderwijs is ondersteunend en daarbij een hulpmiddel.
Voor een technische universiteit is de maatschappelijke relevantie bepalend. Die begint met
onderwijs dal. bij de aanvang in de propedeuse, studenten aanspreekt en in overeenstemming
is met hun belangstelling en verwachtingen.
De kern is dat de ingenieur in staal moet zijn strijdige ei.sen te integreren in een ontwerp dal
concurrerend in de markt kan worden gezet en legen minimale kosten maakbaar moet zijn.
Financieel, economisch, technisch, logistiek, qua infrastructuur en middelen is varen iets
anders dan vliegen, rollen of glijden. Technfsche concepten zoals vliegtuigen, schepen,
treinen, proces- en chemische indusirieen. energie centrales, (luchl)havens en fietsen, en daar
gaat hel in Delft op deze Techni.sche Universiteit om. verschillen principieel en daarmee de
benodigde kennis en vaardigheden, en dus de opleidingen voor het betrouwbaar kunnen
ontwerpen en bouwen. Omgevingscondities, snelheden, havens (transferia), eisen die aan
verkeersbegeleiding. infrastructuur en veiligheid worden gesteld zijn niei alleen ruiulanienteel
verschillend, ze vragen ook andere competenties. Het complementaire aanbod in competenties
is de aantrekkingskracht van de T U Delft voor de student en de onderzoeker. Dit is de basis
van de techniek.

Het is de weerslag van de ontwikkelingen in de samenleving en de reden waarom Delft
aantrekkelijk was en moet blijven: men komt er alle disciplines tegen. Daarmee heeft de T U
Delft met de construerende opleidingen als Civiele Techniek. Lucht en Ruimtevaart,
Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek internationaal een reputatie opgebouwd.
Het 'Total Quality Concept for Engineering" valt in Delft te reali.seren. Daar ligt de weg voor
de toekomst: de kwaliteit en capaciteit tot integreren. De kennis en onderliggende wetenschap
van de construerende ingenieur zijn zichtbaar in het product, daar is geen citation index voor
nodig.
Het leidt geen twijfel dal de fysica en de wiskunde van gemeenschappelijk belang zijn maar.
zoals Schokker in 1871 al schreef 'er is geen behoefte aan lijdelijke opmerkers van de
physische waiu-heden". De kennis moei voor de ingenieur, naast vormend, toepasbaar en
bruikbaar zijn.
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Some trends are visible. Regional conflicts w i l l remain, terrorism will increase, and the ship
remains a sine qua non. Korea will continue to try to monopolise the .shipbuilding industry.
We will have to live with anything that happens.

For new designs of ships the shape, packing and quantities of cargo are of importance as well
as the available infrastructure of the hiu-bours. A great viu^iety of goods are transferred,
basically from any mode to any other mode. Volume and tonnage are high. A n inler-modal,
integrated approach of the logistics may change methods of packing, shape and transfer of
cargo and effect the design of the ship. Direct transfer ship-to-ship, .ship-to-barge, .ship-totrain or ship-to-tmck may reduce the cost of transfer and storage. The costs of the land-side
are for containers up to 70% for intercontinental transport, the sea-side takes 30%. So we
know where the savings ixre to be found.
The added value of transport is motion. Goods being siaiionary or in storage represents costs
which should be avoided. This all is resulting in a growing interest in the overall logistic
chain, including all stages and phases, the design of harbours and transfer systems.
System integration and added value in the supply chain is also a subject of interest for the
shipyards. Decreasing added value as a result from increased outsourcing appears to reach its
limits. A fundamental change is worthwhile to be investigated. A selective reversing of the
process of outsourcing ba.sed on integrated systems engineering is worthwhile to be examined.
Such a move requires a ciucful analysis. Methods to evaluate the effects of processintegration, reduce avoidable costs by adding value is a subject for further reseai ch.
Inland

H aterway

Transportation

Many R & D projects have been carried out for the inland waterway sector. Inland Waterway
Transportation deserves much more attention from the transportation sector. It is an activ it\
which is underestimated, but offers similar, if not better opportunities for clean, reliable and
cost-effective transportation as the sea-going ships. For decades the policy has been to
transfer cargo from water lo road. Still industrial zones are planned akmgside the highways, in
stead of canals. This is decreasing the door-lo-dix)r capabilities of the ships. Attention was
given to the larger waterways, because of economies ol scale.
The lidand Waterways Transport should be looked al with much more attention than il is done
today. Since the time of the Hanseatic League shipping on rivers and canals is asset for the
Netheriands. One ship can take up till 3(K) trucks from the road ft)r larger distances on the
river Rhine. PUuming is more imptmanl than speed and being in a traffic jam does not add
value to the transport.
The ship ptwered by fuel cells is a subject for research and offers possibilities for still cleaner
ships, which is particularly of interest for densely populated area's.
Myths, hypes and the

engineer

The researcher formulates a thesis, but does not know whether his supposition is tme or noi.
Fundamentally this is a well-reasoned myth, one may believe in it, or not.
Some times figures and numbers should suggest some kind of reliability and tmst in the
future. This are the symbtils, sometimes supported by ceremonies to support the myth.
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De basisopleiding van een discipline zal het inzicht in en de uitdagingen van de techniek voor
de student moeten aanreiken.
Van de ingenieur wordt een wereld van zekerheden verwacht. Het schip mag niet zinken, de
reder vraagt een snelheid die met een minimum aan vermogen en brandstofverbruik,
gecombineerd met het draagvermogen van het schip dat voor een concurrerende prijs in
wereldmarkt kan worden gebouwd. De ingenieur 'maakt' objecten die zichtbaiu. tastbaiu en
bruikbaai' zijn. H i j levert geen mythen ma:u- vertrouwen en bouwt voor een toekomst. H i j
beschUct over de creativiteit verschillende oplossingen voor dezelfde funcfie te bedenken. Bij
de keuze van de oplossing onderzoekt hij naast de functionaliteit, het schoon zijn. de
onderhoudbaarheid, de betaalbaiuheid (kosten) duurzaamheid, de veiligheid etc.
Hel is stimulerend voor de studenten en de staf om vast te kunnen stellen dat het College van
Bestuur en de faculteit O C P de maat.schappelijke relevantie van een technische opleiding als
.Maritieme Techniek van gelijk belang achten als de wetenschappelijke. De toezegging van hel
College van Bestuur dat vier voltijdse leerstoelen, twee ontwerp gerichte en twee
wetenschappelijk georiënteerde, de basis vormen voor de opleiding Maritieme Techniek sluit
aan bij de adviezen van het bedrijfsleven.
De financiële ondersteuning van het College van Bestuur voor de vernieuwing van het
onderwijsprogramma van Maritieme Techniek bekrachtigt de visie dat er een balans moet zijn
in de opleiding tussen de toepassing en de theorie.
De basis opleiding is er nu en de eerste resultaten zijn naar verwachting. De verbetering van
de propedeu.se resultaten is gerealiseerd zonder afbreuk te doen aan de inhoud. Studenten
scoren beter op alle onderdelen. Verbetering van inhoud en vorm hebben hun werk gedaan.
Dit vergroot het vertrouwen in een opleiding waarvan de internationale V N S U visitatie en de
A B E T accreditatie vast hebben gesteld dat de kwaliteit van de afgestudeerde ingenieur
excellent is.

Het

onderzoek

Zonder kennis geen wetenschap.
Dekking '^geeft aan dal maatschappelijk en wetenschappelijk de kansrekening van belang is,
ook s oor de ingenieur mits, zoals Dekking stelt. '... ingenieurs ... leren op een verantwoorde
manier om te gaan met onzekerheden en toevalligheden'.
Bij hel ontwerpen en bouwen van ecn schip doet de scheepsbouwer dal vooitduiend. Gokken
is niet zijn vak, maar wel hel onderkennen van risico's met kennis \an zaken. Kennis die
concreet, toepasbaar en in ontwikkeling is. Verificatie en onderzoek moeten dan uitwijzen of
kansberekeningen inderdaad leiden lot minder ongevallen op zee. De resultaten moeten
uitzicht op bruikbaarheid en toetsbaarheid bieden.

F . M . Dekking, Volmaakte onvoorspelbaarheid. Intreerede, D U P . 1999. ISBN 9()-407-2()2.'>-8
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'Trust in pertormance" seems lo become a virtual concept. Knowledge of business processes
and people is not a factor anymore.
Are myths, symbols and ceremonies the driving forces why iae people prepared to conduct
enteiprises. invest money even if los.ses over many years are predicted? This in not scientific
reasoning but a matter of fear and hope.
The traditional task of the engineer is to remove uncertainties and to create confidence. It is a
basic element of the task of those who are designing and making products based on technical
know-how. The designer predicts the results, measures and delivers verifiable information.
The increasing product reliability puts even financial claims on non pertormance to predicted
results. The increasing liability may lead to increasing risks taken by the user. From this point
of view the engineer creates a myth as well. But there is a difference between a professional
user (education) and an amateur-buyer. The last category of people need education to leam to
understand where the limits lu-e
The Maritime Outlook for the Netherlands
The future is unpredictable, but in 2001 the Mediterranean Sea, the Atlantic Ocean, the North
Sea and the Baltic Sea are on the edges of an European Union, that in the relation to its
siiilace disposes of the longest coastal line of any sub-continent in combination with a
na\ igablc network of rivers and canals. The Netherlands has from a geographical point of
view an excellent position on the mouth of the larger rivers with access to a network of
canals.
This is an asset lor Europe. Whether the Netheriands will be able to take advantage of this
position is another mailer. History proves that other factors than reasonable thinking controls
the decisions of the nations sum)unding a small stale.
The development and future position of the harbours in North West Europe will amongst
other factors depend on the total costs of Iransporiatioii in a chain. The market will decide.
This will offer oppoi tuniiies lor changes in the modes of transportation.
Tariffs of governmental bodies will play a role in the competition between harbours. Whether
govemments will be able to realise a level playing field is still to be seen.
The impact of shipping on the total costs resulted in considerable reductions and the
inlliience of private enterprise on the market position of harbours is consequentiy decreasing.
The growth of shipping depends on the growth of trade. The position of the harbours will
depend on cost and logistic services. The spectacular impiovemenls of shipping and private
enterprise may in this respect serve as an example for govemmental services.
Expertise, know-how and means are available in the Netheriands. Examples are for dredging,
builders of dredgers the offshore industry, yachting, containeishipping, inland waterway
transportation, periormances of the shipbuilding industry, deep sea-lowing and .salvage.
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In de maritieme wereld zijn de wetenschappelijke uitdagingen legio: methoden om de
veiligheid en het gedrag van schepen op zee te verbeteren, het analyseren van de belastingen
op het schip in haar omgeving - golven, wind en stroming -. de effecten daarvan op de
constmctie. de toepassing van nieuwe materialen. De roep om afstemming en samenwerking
op dat gebied is niet nieuw. De noodzaak tot kosten efléctief ontwerpen en bouwen dwingt tol
integratie, en de verbetering van de bedrijfsprocessen met name de integratie van systemen bij
ontwerp, engineering en bouw, gekoppeld met de onderhoudbaarheid van schepen. Voor alle
disciplines is er werk aan de winkel.

De voortschrijdende

integratie.

Door een geïntegreerde aanpak van ontwerp, systems engineering en toeleveranciers is het
brandstofverbruik de laatste 50 jaar met gemiddeld 1,2% lot 1,5% per jaar gereduceerd,
atliankelijk van het scheepstype. Dit is het resultaat van ecn combinatie van verbeteringen in
de vormgeving van romp, schroefontwerp, dieselmotoren, oppervkdctebehandeling van de
romp, bewerkingstechnieken etc.
De

effecten

van

schaalvergroting,

de

toename

van

het

draagvermogen

door

ontwerpverbeteringen en lichtere constmcties. de reductie in bemanning en de kostprijs van
de schepen betrokken op de prestaties per ton lading zijn spectaculair. Een v(K)rbeeld: tussen
1984 en 1994 daalden de geïndexeerde tarieven in de containervaart tussen Europa en het
Verre Oosten met 50%. Dit is gemiddeld vijf procent per jaar"'.
Dit betekenl dat hel vervoer over water een immense bijdrage heeft geleverd aan de reductie
van de uitstoot, de verlaging van de kosten en een duurzame samenleving. Er is nog veel meer
mogelijk.
Er is geen modaliteit in hei goederenvervoer die vergelijkbare prestaties kan laten zien.
Dit is onder meer het resultaat van een combinatie van gedegen, stelselmatig uitgevoerd
internationaal onderzoek en product ontwikkeling op alle terreinen, waaraan hel Nederlandse
onderzoek door het M A R I N , de T U Delft en T N O uitstekende bijdragen heeft geleverd. De
vruchten van dit onderzoek zijn zichtbaar en meelbaar. de stapjes zijn. gezien over een
periode van 50 jaar, klein maar consistent.
De wetenschappelijke resultaten zijn doeltreffend en maatschappelijk relevant.

Het onderzoek

vernieuwing

bedrijfsprocessen

in de

scheepsbouw.

In 2000 startte een onderzoek dat zich richt op hel vemieuwen van de bedrijfsprocessen in de
scheepsbouw.

Aan dit onderzoek, dat tot doel heeft de concurrentie positie van de

Nederlandse scheepsbouw te verbeteren, nemen 12 werven. 6 toeleveranciers, de V N S I en
H M E deel. Het wordt uitgevoerd door de T U Delft in samenwerking met het N I M . De opzet
van het onderzoek is weergegeven in fig. 17. Dit onderzoek wordt in november 2001 afgerond
en de resultaten worden tijdens de jaarvergadering van de V N S I gepresenteerd.

L . J . M . Bcmdsen. De toekomst van het vervoer over water. D U P 1995. ISBN 90-407-1059-7
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Fig. 17: Op/et onderzoek bedrijfsprocessen

There aie no reasons to suppo.se thai the maritime markets which are serving society for some
5000 years and are de facto indispensable will disappear.
The Netherlands, laying on one of the busiest shipping traffic routes in Europe and at the
mouth of the European Inland waterway sy.stem, has the assets to recogni.se the challenges and
use the opportunities. It will depend on people with know-how, persistence and technical
capabilities to innovate, build and operate ships and all other sea going and floating
equipment ft)r these global markets.
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Op verzoek van het bedrijfsleven is een inventarisatie gemaakt van het onderzoek dat
wereldwijd op het gebied van de bedrijfsprocessen dat de laat.ste 15 jaar is uitgevoerd.
Daartoe zijn alle bereikbare elektronische databanken gescreend met behulp van
sleutelwoorden.

De publicaties zijn gecategoriseerd naar de fasen van het bedrijfsproces, de bijdragen uit
verschillende landen en regio's. Vervolgens zal tijdens het onderzoek getracht worden vast le
stellen wat de bijdrage aan de vernieuwing van de bedrijfsprocessen is geweest. Daarmee
ontstaat enerzijds een beeld van de relevantie van het onderzoek. Anderzijds wordt nagegaan
wat op korte-, middellange- en lange termijn aan vernieuwingen te verwachten valt en in
hoeverre dit overeenstemt met de visie van de bedrijven zoals die aan de hand van
sleutelfactoren voor succes en de bevindingen die uit de evaluatie van scenario .sessies en
interviews naar voren komen.
Uit de overzichten is de bijdrage van hel onderzoek in Nederland vastgesteld. In de figuren
18 l/m 21 is de Nederlandse in relatie tot de internationale bijdrage weergegeven. Opvallend
zijn de grote inspanningen in de V . S . De Nederkmd.se bijdragen sporen met de internationale
trend en zijn naar verhouding groot. De T U Delft participeerde in de meeste Nederlandse
onderzoeken. Voor de insiders: deze intemationale publicaties scoren op impact factoren
tus.sen O en 0.6. Dit is trouwens het geval voor vrijwel alle onderwerpen op het gebied van
'design, engineering and manufacturing".
De productiviteit van de Nederlandse scheepsbouw is op wereldniveau. Het kan nog beter.
Ook dit vraagt een om wel doordachte aanpak en kennis om te kunnen beoordelen weten waar
de mogelijkheden liggen. De aanzei daartoe wordt gemaakl.

6. De toekomende tijd
De lacune tussen de onvoltooide kennis uit de verleden tijd en de onvoorspelbare
nieuwe
mogelijkheden
van kennis voor de toekomende tijd is door de eeuwen heen aangegrepen om
mythen (of visies) te lanceren ondanks het feit dat de kennis, door ervaring, overdracht en
wetenschapsbeoefening toeneemt.
Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Soms zijn trends zichtbaar.
Regionale conflicten blijven, het internationale terrorisme neemt toe, het schip blijft
onmisbaar. Korea tracht de scheepsbouw als natie te monopoliseren. We zullen daar mee om
moeten gaan.
Voor schepen zijn de vorm. verpakking en hoeveelheid van de lading en de aanwezige
infrastructuur van de havens van belang. In de haven komen modaliteiten .samen en de
verscheidenheid aan goederen is groot. De kelenbenadering in hel Iransport kan de functie van
het schip beïnvloeden door de logi.stieke eisen en veranderingen in verpidcking van de lading
en methoden van op- en overslag. Er komt een 'inter modale', 'integrale' en 'logistieke'
benadering van het transport. Direct ship-io-ship. ship-io-barge. ship-lo-train of ship-lo-truck
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kan reducties in de kosten van op- en overslag leiden. Berndsen ' ' geeft het voorbeeld van de
kosten voor het vervoer van containers die voor 30% zee- en voor 10% landgebonden zijn.

De toegevoegde waarde van transport is beweging. Stilstand en opslag zijn kosten die. waar
mogelijk, voorkomen moeten worden. Een ketenbenadering vraagt onderzoek waarbij aile
elementen zijn betrokken tot en met het ontwerp van de haven en overslagconcepten. De trend
dal de containerrederijen naar terminals in eigen beheer willen duidt op die ontwikkeling.
Hier liggen kansen voor 'vemieuwend en wetenschappelijk geavanceerd onderzoek' waar
nieuwe concepten voor schepen uit voort kunnen komen.
De ketenbenadering in de bedrijfskolom is een onderwerp dat ook in de scheepsbouw
aandacht verdient. De toegevoegde waarde van de werf zal, afhankelijk van hel product,
kunnen variëren van ca. 35% tot wellicht 15%. Het overige deel bestaat uit leveringen van
toeleveranciers

van

volledige systemen

(HVAC.

eleklri.sche installaties) tol motoren,

interieur, componenten, staal en buikmaterialen. Onderzoek kan uitwijzen of hel haalbaar is
de toegevoegde waarde le verhogen en de kosten van de toeleveringen le verlagen door hel
ketenbeheer in de bedrijfskolom te verbeteren en vermijdbare kosten in de bedrijfskolom te
voorkomen. Schaalgrootte is een factor. Het selectief integreren van kennis in de wert", de
integratie van de engineering in een vroeg stadium zou mei gecombineerde inkoopc(mtracten
kostenbesparingen op kunnen leveren.
De resultaten van het onderzoek 'Innovatie en Vernieuwing van de bedrijfsproces.sen in de
Scheepsbouw' zullen onderwerpen voor het onderzoek op middellange en lange temiijn
moeten opleveren.

Binnenvaart
De mogelijkheden van de binnenvaart, waarvcxjr in Delft veel onderzoek is uitgevoerd,
worden onderschat. Het gevolg is dat de mogelijkheden voor 'door-to-d(X)r' transporten voor
de binnenvaart afnamen door industrieterreinen niet meer aan het water te positioneren en de
vaarmogelijkheden te beperken. De extra schakels van op- en overslag en wegvervoer
verhoogden de kosten in de keten en stimuleerden de overgang van water naar weg.
Het schip is een naar verhouding milieuvriendelijk transportmiddel dat veilig is en gebruik
maakt van een natuurlijke infrastructuur. Het heeft een prijs-prestatie verhouding die geen
ander transportmiddel kan bieden.
Onderzoek naar de effecten van nieuwe technologieën als de brandstofcel voor schepen,
waarvoor de industrie in Nederland belangstelling toont, is een onderwerp dat aandacht
verdient voor de lange termijn. Het is de voortzetting van de gestage verbeteringsslag. Voor
de binnenvaart door dichtbevolkte gebieden verdient hel project 'Schoon Schip' aandacht.
Naast milieu overwegingen heeft de integratie van de nieuwe technologie in een ' A l l Electric
Ship' concept gevolgen voor het ontwerp van het schip. Een onderzoek waarbij alle
invloedsfactoren op ware grootte kunnen worden geëvalueerd is geen demonstratie pioject.

L . J . M . Berndsen. De toekomst van het vervoer over waier, D U P 1995. l.SBN 90-407-1059-7
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maar een laboratorium. Over een tijdsbestek van 10 tot 20 jaar kunnen de economische
effecten groot zijn. vooral omdat de brandstofcel in principe schaalbaar en geschikt is voor
grotere vermogens. Wellicht is Nederland voor dit onderzoek te klein, alhoewel de kosten
vt>or het onderzoek in vergelijking met lichtcellen en biotechnologie gering zijn.
De maritieme sector dreigt voor de financiering van dil type onderzoek in Nederland echter
uit de boot te vallen.

De mythen en de hypes
De onderzoeker herkent een probleem en formuleert een hypothese, maar weet niet of deze
juist of onjui.st is."* In essentie is een hypothese daamiee een beredeneerde mythe, je kunt er
in geloven of niet.
De bijbehorende symbolen en riten bestaan soms uit een berg van cijfers waarmee
betrouwbaarheid wordt gesuggereerd om het vertrouwen in de toekomst te vergroten.' '
Zelfs ogenschijnlijk rationeel functionerende financiële wereld gelooft in indexen en getallen.
Op grond van uit het verleden samengestelde cijfermatige overzichten, het verzamelen en
ordenen van data. meent men inzicht te verkrijgen in de toekomst.
De geciteerde uitspraak van Dekking verdient de aandacht van de analisten die sectoren en
ondernemingen analyseren, de toekomst voorspellen of onderzoek evalueren. De
verwachtingen leiden vaak tot teleurstellingen, alhoewel kennelijk alle indexen op groen
staan. Recente fiasco's spreken voor zich.
Hel vertrouwen in een prestatie dreigt een virtueel begrip geworden. Het resultaat op korte
termijn telt. Kennis van de bedrijfsprocessen en mensen is geen factor meer. Is er sprake van
mythen, symbolen en riten waardoor mensen bereid zijn ondememingen te leiden, of daarin te
investeren, die meerjarige veriiezen voorspellen?
Hel gedrag wordt dan kennelijk gestuurd door begrippen als angst en hoop.

De

ingenieur

De taak van de ingenieur is. zoals gezegd het wegnemen van onzekerheden en hel scheppen
van vertrouwen. Dit is de basis van de taak voor diegenen die zich met het ontwerpen en
maken van op techniek stoelende producten bezighouden. De technicus voorspelt het
resultaat,
meet en levert verifieerbare gegevens. De huidige aansprakelijkheid

" Zie ook Herman Philipsc. hoogleraar wij.sbegeertc. N R C 1 l-0H-20()l
'" Cornelis Verhoeven bespreekl in "Rondom de leegte". A M B O . 1965, de invloed van symbolen en riien op het
gedrag van de mens. Hij laat hij zien hoe onzekerheden en emoties door symbolen en riten worden bedwongen.
Zelfvertrouwen zou een mylhe kunnen zijn. en symbolen en riten kunnen de mythe ondersteunen. De inlroduclie
van kansberekeningen is in zekere zin symbolisch omdat er een schijnzekerheid ontstaat. Een
overschrijdingskans van I op de 5(H>() geefi aan hoe grooi de kans is maar zegt niet wanneer het evenement zich
voor zal doen. Bij de bouw van kemcenirales hebben de kansberekeningen hel van de emotie verloren, bij hel
goi^lcen en in de financiële wereld geven ze vertrouwen. De technicus streeft naar verifieerbare wetmatigheden
maar kan uiteindelijk ook geen ab.solute zekerheid bieden.
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voor het product eist dit meer en meer. De toename van het veitrouwen in prestaties en
veiligheid leidt bij sommige gebruikers lot het nemen van grotere risico's en daarmee weer tot
de toename van onzekerheden. Een technisch beter product kan resulteren in een
grensverleggend gedrag van de gebmiker door een groter vertrouwen in de techniek. Er is een
verschil tussen de professionele, goed opgeleide gebruikers en amateurs. Voor de laatste
categorie zou de ingenieur dan een mythe kunnen produceren met alle gevolgen van dien.

De toekomende

tijd in .Nederland

In 2001 liggen de Middellandse zee, de Atlantische oceaan, de Noordzee en de Oostzee aan
de periferie van een Verenigd Europa dal, in verhouding tot hel oppei-vlak. de langste kusten
van alle (sub)continenten heeft en beschikt over een omvangrijk netwerk van rivieren en
kanalen. Nederland heeft daarin, geografisch gezien een goede positie met de centrale ligging
aan de monding van bevaarbare rivieren en toegang tot het netwerk van kaniden. Ziet
Nederland kans die positie te benutten? In het spanningsveld tussen milieu en economie biedt
het water kansen vele mogelijkheden voor hel transport. Van de goederenstroom kan meer
over water.
Het bedrijfsleven voelt in de gehele maritieme sector de tucht van de markt en ervaart de druk
van de concurrentie van de diensten in de zeehavens van de Le Havre-Hamburg range. In de
markt worden, onder vergelijkbare omstandigheden, keuzes gemaakt op grond van de
legelmatig terugkerende integrale kosten. Door de overheden vastgestelde tarieven zijn
daarbij een niet te onderschatten factor. Het streven naar een 'level playing field" is in hel
belang van de toekomst van de het transpoil over water. De voor schepen gerealiseerde
verbeteringen in de prijs-prestatie verhouding zijn indrukwekkend maar beïnvloeden de
concurrentiepositie van Rotterdam nog slechts ten dele
De geografische positie van Nederland in Europa is niet voldoende om de groei van het
vervoer over water te stimuleren. De trage ontwikkeling van de tweede Maasvlakte remt de
groei van Rotterdam en dal is verontrustend, gezien de groei van het transport over zee. Het
transport over water is duurzaam, milieuvriendelijk en economi.sch aantrekkelijk.
De expertise, kennis en de middelen zijn in Nederiand beschikbaar. Nederlandse baggeraars
voeren in Azië immense werken uit. de scheepvaart is innovatief en in gespecialiseerde
markten op wereldniveau. Bergers, baggeraars en bouwers van baggerschepen, offshore
bedrijven, jachtbouw, de intercontinentale containervaart, de zware lading-, koel- en
kustvaart, de jachtbouw opereren met succes in een wereldmarkt. De Koninklijke Marine
ontweipt en bouwt haar schepen in Nederland. De binnenvaart, de zeesleepvaart, de prestaties
van de scheepsbouw in niche markten op de wereldmarkt, de expansie van de scheepsbouw
naar hel buitenland en de scheepsreparatie zijn voorbeelden van een sector die springlevend
is.
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De kwaliteit v;m de maritieme kennis in Nederland is evident. De financiering van bet
maritieme onderzoek niet. Hel kunnen hergen van de 'Koersk' of het bouwen van een schip
zijn éénmalige en unieke prestaties die in één keer goed m œ l e n gaan. Dit vraagt kennis van
de materie, doordachte voorbereiding, het kunnen beschikken en omgaan met nieuwe
technologieën en het toepassen van die technologie die koslen-effectief en efficiënt is.
rekening houden met de specifieke eisen en omgeving.scondities van het schip.
Het is een wereld van multidisciplinaire complexe projecten, zonder prototypes, in 'global
competition". Inmiddels worden in de samenleving te hoog gestelde ambities bijgesteld,
verdwijnen de kleren van de nieuwe coryfeeën omdat de ballon van de nieuwe economie met
de mythen en symbolen is doorgeprikt. Daarmee komt de maritieme sector in intemationale
markten met een constante groei wellicht in een ander perspectief In een 'level playing field"
kan de industrie op eigen kracht presteren. Met excellente medewerkers en op maatgesneden
onderzoek.

7. De vrije tijd
Hel bedrijfsleven en de overheid ben ik erkentelijk voor de plezierige wijze waarop is
samengewerkt.
Ongetwijfeld wilt U weten waar Maritieme Techniek bij de T U Delft anno 2(M)I staat.
Dc globale stand van zaken is als volgt.
- In twintig jaar is de instroom van eerstejaars studenten gestegen van ongeveer 35 naar 50.
Een gemiddelde groei van 0.75% per jaar.
- Het onderwijsprogramma is vernieuwd en biedt opties die de verscheidenheid in talenten bij
de sludenien aan moet spreken.
- Maritieme Techniek heeft een internationale Masters opleiding waarde voertaal engels is.
- De internationale visitatie en accreditatie geven een hoge waardering voor onderwijs en
onderzoek.
- De intemationale bijdrage van hel onderzoek is goed. maar kan nog beter.
- Er zijn vaste afspraken gemaakt mei het College van Bestuur en de faculteit over de vier
voltijdse leerstoelen, twee ontwerp- en prcxluctie gericht, twee onderzoeksgericht, waarmee
de balans in onderwijs en onderzoek is gerealiseerd.
- De procedures voor de b e n œ m i n g van nieuwe hoogleraren zijn in volle gang.
- Er is een samenwerking.sovereenkomst getekend tussen de Koninklijke Marine en de T U
Delft voor een nauwere sainenwerking voor onderwijs en onderzoek.
- De medewerkers van gehele subafdeling zijn eindelijk bij elkaar gehuisvest in een nieuwe
afdeling. bo\en en naast de sleeplank.
De steun van het College van Bestuur en de decaan van de faculteit O C P Wijnand Dalmijn
was hiervoor onmisbaar. De bijdrage van de medewerkers van Maritieme Techniek die zich
voluit inzeilen bij de vemieuwing van het onderwijs is voortreffelijk. Hel is onmogelijk om
allen bij naam te noemen. Het was een plezier om met U samen le werken.
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Een bijzonder woord van waardering voor Hans Klein Woud die er alles aan heeft gedaan om
het onderwijs een nieuw elan te geven, samen met de onmisbare Ubald Nienhuis. De bijdrage
van Hans aan 'Schoon Schip" bracht de analytische en nuchtere benadering die het project
mxiig had.

Aan Arie Aalbers heeft Maritieme Techniek veel te danken. Een man uit één stuk, van weinig
woorden en een harde werker die het ontwerpen een nieuwe impuls heeft gegeven.
Dat ontwerpen, engineering en produceren met elkaar verder moeten is voor ons beiden
duidelijk. Het is aan de opvolgers om die lijn door le zelten. W i j hadden weinig woorden
nodig om elkaar te begrijpen en dat is een bijzonder ervaring.
B i j hel bewegen van schepen denk ik aan Jo Pinkster. Een vakman in hart en nieren. De
scheepshydr(»dynamici heeft de vorm. de voortstuwing en het gedrag van het schip drastisch
verbeterd. Ik ga er van uit dat de vernieuwing van hel onderwijsprogramma daar ook op mag
rekenen. De scheiding van hel zakelijke en het persoonlijke heb ik zeer gewaardeerd en ook
de attente adviezen over nieuwe projecten. Dal ging altijd erg goed.
In Pierre Malotaux vond ik op de T U Delft de gesprekspartner die het belang van de inhoud
van bedrij fsproces.sen zag en van tijd lot tijd geholpen heeft de zoektocht naar de beheersing
vorm te geven. Zijn laatste boeken heb ik met belangstelling gelezen. Ik neem aan dal wij het
er nu over eens zijn dat het wiskundig modelleren van bedrijfsprocessen in de enkelproductie
weinig waaide heeft, in tegenstelling lot hel denken in processen.
Voor de sectie scheepsbouw heeft Gees Dirkse de afgelopen jaren veel werk verzet, zowel
voor

het

derde

geldstroom

onderzoek

als

het

onderwijs,

soms

onder

moeilijke

omstandigheden. Nuchter, to-the-point en effectief. De projecten voor de binnen\aart en de
werven zijn bij hem in goede handen, worden consciëntieus lot een goed einde gebracht met
publicaties. Zijn

inzet

bij de

vernieuwing van

het

onderwijs voor inhoudelijke en

organisatorische verbeteringen is voortreffelijk. De samenwerking was perfect.
Jan v.d. Wagl heeft in twee jaar, na de overgang van hel bedrijfsleven en een inwerkperiode
goed werk verzet. Ik vertrouw erop, dat na enkele maanden afwezigheid door ziekte, het
herstel voorspoedig zal verlopen en de draad weer kan worden opgepakt.
Een bijzonder woord van waardering voor Hans DrcK)ger die de oefeningen en practica altijd
pertéct heeft vomigegeven en naast de ondersteuning in hel onderwijs punctueel de financiële
zaken van de projecten bijhoiidi.
Voor Ria Nieuwland ging geen zee te hoog. De wijze waarop Ria haar werk doel en omgaat
met collega"s cn sludenien heeft veel bijgedragen aan de goede onderlinge verhoudingen. De
samenwerking is uitstekend en daarvoor ben ik zeer erkentelijk.
De herinneringen aan studenten en afstudeerders zijn onuitwisbaar. Dank aan de student
assistenten die. niet altijd even regelmatig maar wel doelmatig, veel werk hebben verzet,
zowel voor de projecten als hel onderwijs. De inzet van de studenten in de besturen van het
'Scheepsbouwkundig Gezelschap William Froude', de Stichting M A T S O , Delft Waterbike
Regatta etc. is een gnxn goed. Hel projectwerk van studenten in het kader van M A T S O heeft
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vele buitenlandse reizen voor hen mogelijk gemaakl. Ik ga er van uil dal de bedrijven deze
formule met projecten blijven ondersteunen. Internationale reizen vermimen de blik en zijn
van belang, v(X)ral om met andere culturen kennis te maken.

Het is voor ons gezin een vreugde dat mijn moeder deze gebeurtenis in haar 93' jaar mag
meemaken, weliswaar broos, maar ze is er bij.
In de komende vrije tijd heb ik. darde zij U allen, veel goede herinneringen. Vrijheid bestaat
omdat er grenzen zijn, maar soms herkent de mens met te veel ambities, die niet. Het
ambitieniveau moet realiseerbaar zijn (anders wordt het een mythe), vraagt inhoudelijke
kennis van zaken en echte veranderingen kosten tijd.
Gelukkig is er Catherine die mij daar veertig jaar lang aan heeft herinnerd, zonder veel ophef
of woorden. Een thuisfront als een rots in de branding. D a a r v œ r schieten woorden tekort.
Ik dank U voor U w aandacht.
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