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HEIL DEN L E Z E R !

INDELIJK is „H E T  SCHIP" tew ater geloopen. Veel moeite heeft het gekost om de materialen te verkrijgen 
Buitendien was de bouwmeester, tevens reeder (Directeur-Uitgever M oorm an) ‘tijdens de kiellegging gemobiliseerd, 
in verband waarmede de plechtige tewaterlating werd vertraagd. „H ET SCHIP” is thans echter niet alleen tew ater 

geloopen, maar ook geheel gereed en afgewerkt en een 14-daagsche maildienst vanuit Den Haag naar alle rceders, 
scheepsbouwmeesters, machinefabrikanten, ingenieurs, technici en andere belangstellenden is geopend.

De kapitein is een in Scheepsbouw- en Scheepvaartkringen welbekend scheepsbouwkundig Ingenieur, bij wien de leiding 
van de redactie der scheepsbouwafdeeling in goede handen is. Hij wordt, zooals hierboven blijkt, gesteund door een staf 
van eerste officieren, die men gerust bevaren mag noemen. De staf van vaste en andere medewerkers zal nog worden 
uirgebreid, vooral ook op scheepz>aa7'/gebied. E en afzonderlijke redacteur voor de rubriek „Scheepvaart” zal voor de leiding 
van deze afdeeling nog aan het blad verbonden worden.

„H ET SCITIP” is verdeeld in een flink aantal compartimenten en dientengevolge haast onzinkbaar. H et zal steeds 
worden beladen met allerlei lading. E r is dus plaats voor verschillende rubrieken. W e noemen s lech ts : scheepsbouw, 
machinebouw, uitrusting, veiligheid, assurantiewezen, rechtswezen, zeevaart, binnenvaart, financiën, economie enz.

H et doel van ons blad is aan reeders, scheepsbouwmeesters, technici en alle andere belangstellenden in „H ET SCHIP” 
te verschaffen een technisch tijdschrift, zoodat daardoor de kennis en de ontwikkeling van alle lezers w ordt bevorderd. 
W anneer dit doei wordt bereikt, zuilen daarm ede de scheepsbouw en de scheepvaart zijn gebaat, want dan worden de 
productie en de handel gemakkelijker en zal dus aan de buitenlandsche concurrentie beter het hoofd zijn te bieden. Een 
welvarende scheepvaart en industrie in Nederland beteekenen een welvarend Nederland in zijn geheel.

De tijd, dat men angstig was om iets te  publiceeren, is voorbij en ongetwijfeld zal „HET SCHIP” steeds waardevolle 
mededeelingen bevatten. In de meeste landen bestaan tijdschriften op scheepsbouw- en scheepvaart-gebied en zouden wij, 
Hollanders, die altijd een voorname plaats in scheepsbouw en scheepvaart hebben ingenomen, m oeten achterblijven? Neen, 
dat kunnen we n ie t ; de tijd is gekomen, dat ook dit middel om de technische wetenschap, die in ons land zoo hoog 
staat, vruchtbaar te maken, worde toegepast.

Wij doen dan ook een beroep op de medewerking van allen, die belang stellen in het Nederlandsche schip, door 
hen te  verzoeken, zich te willen abonneeren en wel in ons tijdschrift hun artikelen en bijdragen te willen publiceeren. 
Aan de werven zal een formulier ter invulling worden gezonden om aldus de juiste gegevens van de door haar gebouwde 
schepen te kunnen verschaffen. H et is niet onze bedoeling een serie nieuwsberichten te geven ; de couranten kunnen dit 
veel vlugger, m aar wij willen geven mededeelingen, die technisch en commercieel waarde hebben.

Ook zal ons blad blijken te voorzien in de behoefte om te kunnen adverteeren in een vakblad, dat inderdaad 
gelezen wordt door scheepsbouwmeesters en reeders.

Met groot vertrouw en aanvaarden wij deze eerste reis met „H ET SCHIP”, Het is voorzien van een sterke machine 
en de meest m oderne uitrusting en veiligheidstoestellen ; ook van aanvaringsschotten en een dubbelen bodem over de 
volle lengte, zoodat er niet spoedig op den ondersten bodem zal gekrabd moeten worden ; het schip heeft de hoogste 
klasse m et ster van alle classificatiebureaux gekregen en buitendien een certificaat van deugdelijkheid ; eene uitwatering is 
vastgesteld, opdat de lezers niet worden overladen; zelfs een speciaal certificaat voor houtvaart is aanwezig, zoodat de 
reeders ook op het dek kunnen laden ; maar bij den kapitein blijft de verantwoording van de deklasthoogte, opdat de 
stabiliteit niet in gevaar w crde gebracht.

De proeftocht is welgeslaagd ; door de Vereeniging van Technici op Scheepvaartgebied is „H E T  SCHIP” als haar 
orgaan aangenomen ; de reederijvjag waait reeds in top. En mocht nu onverhoopt in de toekomst he t ongeluk dienen, dat 
we door aanvaring, mijnen of anderszins averij bekomen, dan kunnen wij U reeds nu mededeelen, dat „H ET SCHIP” goed 
is geassureerd op Beurspolis, ook voor molest.

De reederij, de kapitein en zijn staf gaan daarom met vertrouwen met „PIET SCITIP” in zee,



S T O O M D R I F T E R  e n  S T O O M i O G G E R
DOOR IR . A. M. SCH IPPERS, S C H E E P SB O U W K U N D IG  IN G E N IE U R

I.

Dc stoom drifter en de stoomlogger zijn stoomschepen, 
speciaal gebouwd voor het uitoefenen der Noordzeevisscherij, 
oorspronkelijk uitsluitend ten 1 dienste der haringvisscherij. 
Hei arbeidsterrein van beide scheepstypcn is dan ook nagenoeg 
hetzelfde.

In het algemeen beweegt de stoonilogger zich meer over de 
geheele Noordzee, te weten in den voorzomer bij Schotland, 
later Zuidelijker, ook bij de Doggersbank en in November en 
December in het Engelsclie Kanaal; de Engelsche stoomdrifter 
houdt zich hoofdzakelijk- langs de kusten van Schotland en 
Engeland op, terwijl met de Hollandsche stoomdrifters het 
haringvisschersbcdrijf uitsluitend in het najaar, wanneer de 
haring zich zeer Zuidelijk bevindt, wordt uitgeoefend. Opper
vlakkig geoordeeld, mag het dan ook eigenaardig heeten, dat 
hetzelfde bedrijf van hariiigvissclien in dezelfde zee door twee 
zoo uiteenloopende stoomscheepjes wordt uitgeoefend.

De stoomlogger is het stoomschip, waarmede van uit Hol
land, Duitschland en Frankrijk dc soMfharingvisscherij wordt 
uitgeoefend, en de stoomdrifter, dat waarmede hoofdzakelijk 
vanuit Schotland en de Oostkust van Engeland het versche 
haringvisscherijbedrijf wordt uitgeoefend. Sedert een vijftal 
jaren worden de stoomdrifters ook in Holland en voor Hol
landsche rekening gebouwd en vanuit ons land geëxploiteerd.

Reeds een vergelijking der hoofdafmetingen doen de ver
schillen dezer twee scheepstypcn op den voorgrond treden:

I i o o f d  a f m e t i n g e n  v a n  e e n  s t o o m l o g g e r :
Lengte tusschen de loodlijnen ........................ =  34-90 Meter.
Breedte (mld) op het grootspant. . . . =  6.65 „
Holte (mld) in de zijde.............................=  3.55 „

H  o o  f d a f m e t i n g  e n v a n  e e n  s t o o m d r i f t e r :
Lengte tusschen de loodlijnen . . . . . =  26.22 Meter.
Breedte (mld) op het grootspant. . . . =  5.64 ,,
Holte (mld) in de zijde . ............................=  2.90 ,,

Om nu goed de verschillen tusschen deze twee scheepstypen
te kunnen begrijpen, is een kleine introductie in het visscherij- 
bedrijf zelf noodzakelijk,

De ligging vaii het haringvisscherijterrein in de Noordzee 
is ten opzichte van de kusten van Holland en Engeland zeer 
verschillend. In  het voorjaar, wanneer de haring uitsluitend te 
vangen is bij of ten Noorden der Schotsche Oostkust, neemt 
het een stoomlogger vanuit Holland 4 a 5 dagen om de vang- 
plaatsen te bereiken, terwijl de stoomdrifter vanuit de Schot
sche havens er in enkele uren is. Ook omgekeerd is de afstand 
om met de gevangen visch thuis te komen, voor de Hollanders 
een 4 a 5 dagen varen, terwijl voor de Schotten dit slechts 
cenige uren bedraagt.

W aar nu gevangen haring zeer aan bederf onderhevig is, 
hebben van de oudste tijden af de Hollanders een middel om 
de haring te conserveeren moeten toepassen en wel het zoo
genaamde kaken en daarna in het zout leggen van den haring. 
Ue Schotten en Engelschen daarentegen houden zich met dit 
kaken en zouten aan boord niet op; ze brengen hun haring 
versch aan den wal. Vanuit Schotland en Engeland gaat in het 
haringseizoen de stoomdriftervloot eiken avond uit om ’s mor
gens, wanneer de vleet is ingehaald de dichtstbij gelegen haven 
binnen te loopen.

Dc stoomdrifters komen niet altijd in dezelfde haven binnen, 
maar zoeken naar gelang de haring zuidelijker gaat, ook eeu 
zuidelijker haven van binnenkomen op. Visschcrijhavens hier
voor zijn Peterhead, Aberdecn, Lerwick, Baltasound, Fraser- 
borough, enz. Zoodra de schepen aan den wal gemeerd zijn, 
hecrscht er een groote drukte aan de havens.. De versche haring

wordt direct gelost in mandjes en dadelijk verkocht, meest 
publiek door een afslager. De koopers verpakken ze gedeeltelijk 
in ijs en verzenden ze met sneltreinen naar de detailmarkten 
in de steden om daar dan gebakken gebruikt te worden. Het 
overige gedeelte ondergaat een geheel andere behandeling. 
Verscheidene vrouwen, hoofdzakelijk Schotsche meisjes, gaan 
van de cene plaats waar de stoomdrifters binnenvallen, naar 
fle andere mede, om daar te helpen bij het sorteeren, inmaken, 
kaken, zouten, drogen en rouken der haringen. Zij vangen in 
Mei gcwoonlijk hunne werkzaamheden tc Stornoway aan cn 
velen komen pas met Kerstm is weer thuis. Bij alle weer en wind 
staan ze veelal in de open lucht, blootshoofds, goed beschermd

Fig. 1. Stoomdrifter.

met olieschorten. I)e gezouten haring wordt in vaten geëxpe
dieerd, meest naar Duitschland, Amerika, Holland en Rusland.

Nog een ander deel van de gevangen haring wordt op karren 
naar de rookerijen gebracht. In  die rookerijen doen mannen en 
vrouwen den arbeid. De visch wordt eerst afgespoeld en ge- 
wasschen, daarna gesorteerd, opengesneden, schoongemaakt en 
elk afzonderlijk opgehangen en daarna in de rookkamer 
gebracht.

Na een dag gerookt te zijn, krijgt men een produkt clat bak- 
bokking heet.

Op den Hollandsehen stoomlogger nu wordt in tegenstelling 
van de werkwijze op den stoomdrifter, behalve het zuivere 
haringvischvangbedrijf ook dat van het conserveeren van de, 
haring uitgeoefend. W at dc. Schot dus aan den wal laat doen, 
verricht de Hollander aan boord. D it conserveeringsproces 
aan boord eisclit dus een bouten, flink ruimte aanbiedend dek, 
waarop de tonnen, bakken, enz., kunnen worden geplaatst; bo
vendien moet het schip de noodige ledige en met zout gevulde 
vaten aan boord hebben, terwijl een grootere equipage vcreischt 
wordt.

Een vangst van één nacht kan den Hollander niet loonen. Een 
reis van een Hollandsehen stoomlogger duurt van drie tot vijf 
weken; alleen in het najaar, wanneer de haring bij Doggers
bank zit, duurt de reis soms maar 14 dagen. M aar zoo’n reis 
van 4 a 5 weken eischt een groote ko-lenbunkercapaciteit, groo
tere proviandbergplaatsen, een flinken tank voor zoetwater, en 
een dito voor suppletie water voor den stoomketel. De grootere 
equipage eischt grootere verblijven.

Buitendien nog visschen de Schotten met andere haring
netten dan de Hollanders. Wel zijn de netten zelve soortgelijk,



m aar de wijze van ophanging in zee aan reepen, die gedragen 
worden door breels (groote dobbers) enz., is geheel anders.

De Hollanders gebruiken als breels houten tonnen van een 
speciaal kegelvormig model. De Schotten visschen m et lederen 
zakken. De Hollandsche vleet (het samenstel van netten, reepen, 
breels enz. voor harïngvisscherij) neemt veel meer ruim te in 
dan de zoogenaamde Schotsche liaringvleet. Dus ook de H ol
landsche stoomlogger moet ingericht zijn om deze grootere 
vleet en de zw aardere reepen tc kunnen bergen,

De H ollander bergt eiken dag zijn netten en reepen onder 
dek in een speciaal ruim  op, terwijl gewoonlijk dc Schot bij 
mooi weer zijn vleet m aar op bet dek laat liggen of ze anders 
bergt in liet eenige laadruim .

laadhoofd van 15’-—0” bij 8 ’— 0”, behoorlijk hoog en voorzien 
van houten luiken, zooals op de gewone zeebooten.

V óór'den  voorsten mast staat een stoomspil of kaapstand, 
gewoonlijk donkey genoemd, dat gedreven w ordt m et stoom 
van deü hoofdketel en dient om de reepen van de vleet in te 
halen. Vlak bij dit stoomspil bevindt zieh een rond gat in her 
dek, waardoor de reepen in het ruim  kunnen geschoten worden. 
De voormast is strijkbaar. Twee gaffelzeilen en een fok' zijn 
aanwezig.

De reddingboot staat achterop en vanaf een b ru g  aan de 
voorzijde van de koelkast w ordt gestuurd. O nder den voorpiek 
is een ballasttank, maar overigens is geen dubbele bodpmtank 
aanwezig. _ 1 ,

■ S T E M  D F t lF T E R r
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Fig. 2. Stoomdriftcr.

Bezien we nu de teekening van een stoom driftcr (zie fig. 2), 
dan valt het direct op, dat liet grootste gedeelte van dit schip 
ingenomen w ordt door de stoommachine en cien stoomketel. In  
het achterschip bevindt zich een ruim e ka ju it m et 8 kooien, 
terw ijl in het voorschip een klein vooronder m et 4 slaapplaat
sen is aangebracht. L angs den stoomketel bevinden zich dc 
langsbunkers, die m et elkaar in verbinding staan door een 
dw arsbunker. De stookplaats is tusschen den stoomketel en de 
stoommachine.

Tusschen stoomketel en voorlogies bevindt zich het visch- 
ruim , door houten schotten en vloeren in allerlei com partim enten 
verdeeld. ,

Boven d it visch-, tevens nettenruim  bevindt zich een flink

Van de Engelsche stoom drifters zijn de machines veelal 
verticale compound machines, b.v, met cilindcrdiam eters van 
11 en 24 en een slag van 16’’. H et indicateur vermogen be
draagt + 200,—  Paardekrachten. Dc stoomketel is een Schot
sche vlampijpenketel. Diameter =  9 '— 0 ” . Lengte =  10’__0 ” .
Stoomdruk 140 Lbs.

Fig. 2 is de teekening van den stoom driftcr, zooals .deze in 
Engeland veelal gebruikt wordt. De thans in H olland in gebruik . 
zijnde stoom drifters zijn eenigszins anders, waarop ik later 
terug kom. ■ . . i . j

(W o rd t  vervolgd.)



DE NEDER LAN D SC H E SC H E E P V A A R T
DOOR P . V A N  H U IZ E N .

Na hel requireeren onzer schepen aan het einde van M aart 
1918 heeft de vaart onder Nederlandsclie vlag langen tijd stil
gelegen. De regeering gaf geen uitvaarvergunningen af en 
troosteloos was de aanblik onzer havens, waar de schepen bij 
bosjes opgelegd lagen, terwijl de nood in het land voortdurend 
steeg.

D it duurde tot half November 1918, toen bij het sluiten van 
den wapenstilstand de Duitsche belemmeringen ter zee werden 
opgeheven en de algemeene toestand in de scheepvaartwereld 
zich op buitengewone wijze ontspande. E r was toen geen 
diukuootgevaar meer en Duitsche vrijgeleiden waren niet meer 
noodig.

Overigens bleven vele moeilijkheden bestaan en die bestaan 
ook heden ten dage nog. Zij houden feitelijk uitsluitend verband 
met de economische blokkade van Centraal Europa en er zal 
in het scheepvaartbedrijf nog heel wat gepast en gemeten 
moeten worden, to tdat, mogelijk bij het sluiten van den vrede, 
de blokkade geheel w ordt opgeheven.

Toch is langzamerhand verbetering ingetreden. Voortdurend 
w ordt men vrijgeviger met uitvoervergunningen uit de ge
allieerde landen en telkens worden de lijsten van artikelen, die 
zonder licenses kunnen worden betrokken, langer. Daarbij gaat 
het niet zelden om artikelen, die wij niet in de eerste plaats 
noodig hebben en meestal moet een zee van am btenaars
documenten worden doorwnrsteld, voordat er een schip uit 
een overzeesche haven naar Nederland kan vertrekken. Men 
spreekt wel eens van ambtenarij in ons land, m aar ook in de 
geallieerde landen heeft men die kunst althans in de oorlogs
jaren geleerd.

Geleidelijk zijn en worden de gerequireerde schepen te
ruggegeven. Engeland heeft de teruggave welhaast voltooid, 
Amerika is thans bezig een desbetreffend arrangem ent voor 
te bereiden. Een Nederlandsche commissie heeft zich in 
verband m et d it punt naar Londen begeven en zal daar met 
de Amerikaansche autoriteiten overleg plegen. H et gunstigst 
voor ons land zou w'ezen, als men oplevering der schepen in 
Amerikaansche havens kon bedingen; de schepen konden dan 
voor Hollandsche rekening een lading meenemen. H et is echter 
in het geheel niet uitgesloten, dat Amerika met alle of met een 
aanzienlijk deel onzer schepen eerst nog een lading voor de 
Belgian Rel ie f zal willen aan voeren; Amerika zal dan op 
overgave in een der continentale havens blijven staan.

Gedurende de reqnisitie zijn althans 14 onzer schepen door 
verschillende evenementen, w aaronder naast oorlogsrisico ook 
het gewone fortuin der zee (aanvaring, stranding enz.) zijn 
deel heeft opgeëischt, verloren gegaan. De namen dezer 14 
schepen zijn: „A lcor” , „K ieldrecht” , „Leonora”, „M erak” ,
„O phir” , „O tis T e tra x ” , „O osterdijk” , „Poseidon” , ,,Rhea”. 
„S tatendam ”, ,.Tasm an”, ,,T exel”, „Thaiia” en „Zaanland” . 
De b ru to  tonnage bedraagt circa 76.164 tons of ruim 13 pCt. 
van alle gerequireerde Nederlandsche schepen, doch slechts 
ruim  5 pCt. van dc geheele Nederlandsche vloot.

‘I* ;i; * . | ' I

Over het geheel heeft onze vloot door den oorlog zwaar 
geleden. Inclusief visschersvaartuigen zijn tot 1 Januari 1919 
niet minder dan 312 schepen verloren gegaan, d.w.z. buiten 
de bovenstaande 14 gerequireerde schepen. H et aantal omge
komen Nederlandsche zeelieden bedraagt to t denzelfden datum 
niet m inder dan 1176! Ruwweg mogen we aannemen, dat de

geleden verliezen aan Pam age m aar ju ist zijn goedgem aakt 
door den nieuwbouw.

E r  zal heel wat energie en w erkkracht noodig zijn, om de 
verliezen te boven te komen. H ierbij denken wij natuurlijk  niet 
aan het verlies van menschenlevens, wat nooit meer goed te 
maken is. k laar zoowat alle vóór den oorlog bestaande vaart- 
diensten zijn ontwricht; en moeten opnieuw worden geo rga
niseerd; de meeste handelsrelaties moeten van voren af aan 
weer worden opgenomen en aangeknoopt.

Het hervatten van de scheepvaart gaat dan ook met onge- 
meene moeilijkheden gepaard, moeilijkheden van commerciëelen 
en teehnisch.cn aard. H et is niet gemakkelijk onder geheel 
nieuwe bedrijfsomstandigheden de oude stoom vaartlijnen te 
exploiteeren.

De reizen duren u iterst lang. A llereerst moeten nog steeds 
bergen van officieele paperassen w ordt verzet, voordat er een 
colli lading in het schip komt. En dan zijn overal de arbeids
verhoudingen dermate gewijzigd, dat een veel langer verblijf 
in de haven dan vroeger noodig is. Opstoppingen van traffiek  
en schepen, gebrek aan spoorwegm aterieel, w erkstakingen in 
de havens en in aanverw ante bedrijven, enz. veroorzaken 
langeren reisduur en maken de bedrijfsuitkom sten in hooge 
m ate onzeker.

Daarnevens is een dalende tendens in de vrachtenm arkt 
waarneembaar. Vooral in de korte vaartdiensten is zooveel 
tonnage beschikbaar, dat alweer gesproken kan worden van een 
niet onaanzienlijke concurrentie. E r  is dan ook een overvloed 
van kleine scheepsruimte voorhanden, waarmee men niet weet, 
w at te doen. M otorschoenenrs van 4 to t 500 tons gaan tegen
w oordig al op reis naar Am erika, sommige in ballast, om 
vracht van over den A tlantischen Oceaan aan te brengen.

:i: *
/

Met dat al ontspant de toestand zich geleidelijk, zooals we 
boven reeds zeiden. De verbindingen met N oord- en Zuid- 
Amerika, met Oost- en W est-Indië, met Engeland, m et Scan
dinavië zijn feitelijk hervat en in nagenoeg alle Europeesche 
lijnen doen onze schepen weer dienst. M enig vervoer loopt nog 
niet, zooals het vroeger ging. D at er kolen uit Am erika, Chili- 
salpeter en spek uit Engeland worden aangevoerd, is zeker iets 
nieuws in de transportw ereld. E n  toch komt het heden ten 
dage voor. Op dit gebied zullen we trouw ens wel m eer nieuws 
zien, want Engeland ligt. vol m et allerlei goederen en willen 
wij vlug geholpen worden, dan zullen wij in de naaste toekomst 
nog wel meer goederen uit Engeland moeten betrekken, die 
ons vroeger langs geheel andere lianen bereikten.

E r ligt voor de scheepvaart, nog heel wat werk in het v er
schiet. Nagenoeg alle proditeecrende landen zijn overvol met 
producten, die op verscheping wachten. H ier en daar zijn 
de voorraden zóó groot, dat men er over denken moet to t ver
n ietiging over te gaan. De scheepvaart moet dus hard  aanpak
ken en tenzij dc vrachten op kunstm atige wijze w orden g e 
drukt, b.v. als gevolg van een scherp doorgevoerd rantsoe- 
neeringssysteem, m ag de scheepvaart goede tijden verw achten. 
In  de eerste plaats moet echter de blokkade van D uitschlam t 
worden opgeheven, om tot dat resultaat te kunnen komen.



S T O O M S T U U R M A C H I N E S
D O O R  P R O F . A . D. F . W . L IC H T E N B E L T .

De afm etingen van een stoom stuurm achine kunnen  bepaald
w orden' zoodra de d ik te van den roerkoning  is vastgesteld . 
A annem ende, da t de kop ervan  een te  geringen a fs tan d  boven 
den roerstangpo t u its teek t om bu ig ing  in rekening  te  brengen, 
welke toch u ite raa rd  is buitengesloten  bij een dubbelarm igen 
hefboom, w ord t de koning aan w rin g in g  blootgesteld en ge
d raag t hij zich als een tunnelas, welke het drijvend koppel van 
de krukas op de schroefas overbrengt, of wel als een d rijf w erk- 
as, die in de fab riek  den arbeid  opneemt.

Deze tw ee assen w orden als voorbeeld genom en om dat zij 
tegenstellingen zijn. Bij de tunnelas o v e rtre ft de getallenw aarde 
van het aan tal over te  brengen  P .K . als regel he t aan ta l om 
w entelingen doch bij de d rijfw erkas ju is t  om gekeerd. De tu n - 
nelas is h ierom  op afschuiving, of zoo m en wil, op s te rk te  te
berekenen, doch de drijfw erkas op vorm verandering , welke den
w eerstand tegen afschuiven op den ach terg rond  d rin g t.

Toch is bij beide h e t w ringm om ent het u itgangspun t.
V oor d =  d ik te roerkon ing  in m .M .

Sa =  hoogste toelaatb . schuifspanning in K .G ./m .M 2. 
en M m =  w ringm om ent in  K .G . X  m .M ., is
. M w  == 0,2 S a  X  d :!.

D it w ringm om ent w o rd t door de m achine tew eeggebracht. 
H iertoe  d ru k t de stoom  tegen de zuigers, w aardoor aan den 
om trek  van den k rukcirkel eene tan g en tiaa lk rach t o n tstaa t, 
welke m eestal door w orm  en w orm w iel op een rondsel, of op 
ketting trom m el of kabelaring  op den helm stok of een k w ad ran t 
w ord t overgebracht.

P e r  zuigerslag  is 
arbeid  stoom  =  zuigeroppervlak X  gemidd. d ruk  X  slag....A
en arbeid tang .k rach t =  tan g .k rach t X  halve om tr. k ru k c  B
V oor zuigeroppervlak =  tt/ 4 D 2 (in cM 2.)
gem iddelde stoom druk =  P m  (K .G . per c.M 2.)
slag =  l (m .M .)
tangen tiaa lk rach t =  T  (K .G .), is
A — 7rlé D 2' X  Pm  X   ̂ en
B =  T  X  V , ff*
M aar B =  A, dus . . 1 1

I X  y 2 ff/ =  ff/4 D 2 X  Pm  X  /
of T X  Va l =  %  D 2 x p m  X I -

T  X  V2 l is nu he t w ringm om ent voor één cilinder.
De m achine heeft echter tw ee cilinders, ten einde onder alle 

om standigheden zonder hulp in w erk ing  te komen, zoodat he t 
gem iddelde w ringm om ent

=  M =  2  X  T  X  V2 1 =  V2 D 2 X  P m  X  l is.
De beide krukken  staan  loodrecht ten opzichte v an  elkaar, 

m et het gevolg-, dat v ier keeren per as-om w enteling de tan g en 
tiaa lk rach t een m axim um  is doch tevens ook een m inim um . De 
tangen tiaalk rach t, en dus het w ringm om ent, heeft h ierdoo r een 
steeds veranderende g rootte , w aarm ede rekening te houden is. 
W an t al w ord t de a rbeid  berekend u it de gem iddelde ta n g e n 
tiaalkracht, de w eerstand van alle deelen m oet toch in  overeen
stem m ing zijn m et de m ax im um  tangentiaalkracht.
. V oor m achines als deze, m et tw ee haaksche k rukken  is m en 

de w aarheid  zeer nabij door
M ax . tang . k rach t

Gemidd. tang . k racht
te stellen.

H ierdoor w o rd t ook
M ax. w ringm om ent (M m )
 : =  1>6

Gemidd. w ringm om ent (VI)

dus Mm =  1.6 M =  1,6 T  X  1 =  0 ,8 D 2 X  P »  X  I
L aa t de overbrenging  zoodanig  zijn, da t de krukas z  om w en

telingen zou maken tegen het roer één, dan is het maximum 
w ringm om ent op den roerkoning

Mm == 0,8 D 2 X  P m  X  f  X  
Bij de overbrenging moet ook de w rijving overwonnen wor

den, welke vooral bij den worm aanzienlijk is. Ons uitsluitend 
bepalende to t machines met worm en wormwiel mogen we het 
verlies gerust op 60%  stellen,zoodat slechts 0,4 van ’t wring- 
m om ent door den stoom in ’t  leven geroepen op den roerkoning 
overgaat. H ierdoor hebben we:

M w == 0,4 M m  =  0,32 D 2 X  P m  X  l X  £• 
of, wetende waaraan M w  gelijk is (zie het begin), wordt 

0,2 Sa X  d* =  0,32 D 2 X  Pm  X  l X  5'. .
W e  stellen nu cilindermiddellijn =  %  zuigerslag, doch daar 

D in  c.M. en l in m.M . gegeven zijn, w ordt

of / =  40j3 D<
Rekenen we er verder op, dat Pm =  3.6 K.G./cM2. zal zijn 

dan w ordt
0.2 Sa X  d 'è  =  °-32 D 2 X  3 6  X  '10/ a D X  2

of D - =  ~  0.24 d  X  W — Cz
De cilindermiddellijn hangt dus nu af van de dikte van den 

roerkoning, van de hierin toe te laten schuifspanning en van de 
overbrenging.

Als z bekend is, alsmede de tijdsduur noodig om het roer van 
boord tot boord te brengen (aannemende, dat deze uiterste 
standen 90° of *4 omwenteling verschillen) kan men liet aantal 
krukas-omwèntelingen n per minuut bepalen.

Stel, dat het roer de 90° in t seconden doorloopt, dan zijn er 
4 t seconden voor één roerwenteling of voor z  krukaswen
telingen noodig.

De krukas maakt dus
z z

n =  -— X  60 =  15 — toeren per minuut.
At t

Voor t =  30 seconden, dus als het roer in een halve minuut 
van hard S. B. naar hard B.B. moet gebracht worden of om
gekeerd, maakt de krukas voor z  =  400,

400
n =  15 X  nww — 200 toeren per minuut.

OU
Zoo meer tijd gegeven wordt, bijv. t —  40 zou de krukas

400
n —  15 X  "77T =  150 toeren x 40

maken, waarbij de cilindermiddellijn dezelfde zou blijven, omdat 
z  (in C) niet verandert. Wilde men echter de toeren op 200 
houden, dan zou de middellijn wel veranderen, omdat z gewij
zigd wordt, want uit

z
n —  15 y  volgt:

200 _  15 X  

z  =  533.
De cilindermiddellijn wordt nu kleiner, want z  komt in den 

noemer (zie C) voor.
Ten slotte moeten we nog voor Sa een waarde invullen, doch 

hiermede zij men voorzichtig.
Bij aan wringing onderworpen assen zullen de eindvlakken 

ten opzichte van elkaar verdraaien. Eene vóór de wringing op 
de as getrokken rechte lijn, welke dus eene beschrijvende lijn, 
of aan de hartlijn evenwijdig is, zal hiermede een kleinen hoek 
maken als de wringing optreedt.

Deze hoek is als materiaal, dwarsdoorsnede en wringmoment 
dezelfde zijn, evenredig met de lengte. Verkort men een as tot



op de helft, dan daalt de hoek van torsie, tot de helft, wat dus 
beleekent, dat de eind vlakken een hoek ten opzichte van elkaar 
verdraaien, half zoo groot als hij de oorspronkelijke as,

De hoek, welke twee evenwijdige vlakjes op 1 Meter afstand 
verwijderd ten opzichte van elkaar draaien, noemt men de spe
cifieke torsiehoek =  3 (delta).

T o t bepaling van 3 heeft men de formule 
5 _  Mw X  / v  180

C JP xG X  JP /x ^  L

waarin Mw  == wringmoment (K.G. X  wM.) — Sa X

L 
l

' G

16
dK

—  aslengte in Meters.
= ï „ „ mM. (dus l  s= 1000 L  ),
=  glijdingsmodulus =  8000 (K.G./mM8.)

Jp  =  polair traagheidsmoment
32 d x

Sa  =

200
7

i / . . c

250 300
7

1U°1 :i

350 mM.
7 KG.imM2. 

2/7° per Meter.

V oor d  «  50 100 150
is Stf =  1.75 3.5 5.25
en 3 =  i/a° x/*° l U° , _

Berekenen we nu eens de cilinders enz. van de stuunnachiiie
voor een roer honing van 100 v i .M . middellijn.

W e wenschen n ' ~  75 oinw. per min.
t  —  20 sec. (van hard S.B. naar hard B.B.),

Uit

vinden we

n — 15 j

z — 11 X  t 75 X  20
15 15

Roer honing 200 mM.
n =  120/min. t  —  25 seconden.

„  «  X  t  120 X  25 9 n n

s  —   jp- - ~  —   — — 200-voudige overbrenging.

Sa =  7 K.G./mM2. dus

D =  0.24 X  200 X  lA' „ L  =  ~  16 cM.

Zuigerslag 
Roer honing 300 mM,

11 =  18 0/min,
180 X 30

200 
22 cM,

30 seconden.

15 =  360-voudige overbrenging.

D — 0/24 X  300 X  V' =  19 cM.

Deze waarden in de formule overbrengende, krijgen we 

3 =  14.3 S2Cl
waaruit we onmiddellijk zien, dat voor eenzelfde torsiehoek bij 
roerkoningen van verschillende dikten, de toelaatbare schuif- 
spanning in dezelfde mate afnecmt als de middellijn.

Aan kleine roeren geeft men dus een naar verhouding veel 
dikkeren roerkoning elan aan grootc.

W e mogen ook schrijven:
s X  d 

14 3 ’
Stellen we voor alle roerkoningen 3 == 1/ 2° (wat veel is, 

want bij drijfwerkassen is 3 — 1/4°) dan wordt
o d

~  28 6
Voor d  =  50 100 150 200 250 300 mM. .
is Sa  =  1.75 3 5 5.25 7 8.75 10.5 K.G./mM2.

H et is echter raadzaam Sa niet boven 7 K.G./m.M2. te 
nemen, ten einde een ongeveer 5-voudige zekerheid, tegen breken 
te behouden.

De torsiehoek wordt hierdoor bij de dikke roerkoningen 
(boven de 200 m.M.) kleiner dan doch hun middellijn 
grooter.

W e kunnen dus een tweede staatje maken.

Sa  =  7 K.G./mM-, dus
7 

3Ö0
Zuigerslag =  ~  26 cM.

De berekening van de overbrenging volgt u it de soort der 
machine. Zij is in het laatste geval gemakkelijk, w ant 360- 
voudige overbrenging beteekent, dat het roer 1(> draait tegen 
de krukas eene volle omwenteling.

Men mag bezwaar maken tegen de aanname van een vast 
verlies van 60% , w at gedaan is om de waarheid nabij te komen 
voor gunstige en ongunstige gevallen.

E r is gerekend op E ff. P .K . =  0,88 X  I.P .K ., nu ttig  effect 
van den worm.en zijn drukblok =  0,5 en 10 % verlies van het 
resteerend vermogen bij de verdere overbrenging. Totaal dus 
nuttig  effect == 0.88 X  3.5 X  0.9 — 0 396 ~  0.4.

Bij vervanging van worm en wormwiel door rechte tandrade
ren wordt het verlies belangrijk kleiner en kan het dalen van 
60 % tot 35 c/c i doch dan is de machine niet zelf-remmend 
zoodat zij bij een zwaren stoot tegen het roer terugloopt, en het 
schip van koers verandert, tenzij het terugzetten van de regei- 
schuif door den roerkoning en niet door de krukas geschiedt, 
wat alleen nog m aar bij den steam-tüler van Brown is toege
past.

lOOwoudige

overbrenging.
Sa 3 zie staatjes, is 3.5 K.G.lmM2, dus (zie C)

cilindermidd. D =  0.24 X  ^00 X  3 cM.

zuigerslag =  4/3 D =  ~  11 cM-.
Kleine machines hebben naar verhouding grootere verliezen 

dan groote, waarbij niet zoozeer nog aan wrijving te denken 
is, dan. wel aan drukvcrlies door stoomlekkage. Een zuiger van 
1 6 .c.M. middellijn heeft een oppervlak, dat het 4-voud is van 
dat bij 8 c.M. middellijn, doch de omtrek is slechts de dubbele. 
N iet goede sluitende zuigveeren, zullen dus bij den kleinen 
zuiger naar verhouding dubbel zooveel stoom doorlaten als bij 
den grooten. D it stijgt to t het 3-voucl als we den slag in aan
merking nemen.

De middellijn en de slag* zullen dus beter tót 10 resp. 13 
c.M. vergroot moeten .worden,
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N O R M A L I S A T I E  I N  D E N  S C H E E P S M A C H I N E B O Ü W
D O O R  S . S .

In tedmisch-industriëelen zin staat deze tijd in het teeken 
der normalisatie.

Reeds geruimen tijd vóór den oorlog hebben werkzame gees
ten het principe der normalisatie gekoesterd en in verschillende 
takken van industrie en bedrijf zijn steeds stuwende krachten 
in die richting werkzaam geweest. In vele opzichten zijn reeds 
belangrijke normalisaties tot stand gekomen, zeer ten voordeeie 
van de economie van hel bedrijf. Het meest grootsche en alge- 
meetie normaalstelsel is wel het W ithworth-gasdraad-systeem, 
dat over de geheele wereld tot op den huidigen dag de heer
schappij heeft gewonnen en behouden ondanks het aanklcvend 
gebrek der baseering op Engelsehe maten. Op allerlei andere 
gebieden, vooral in de electrolechniek, het spoorwegwezen enz,, 
zijn normalisaties op uitgebreide schaal in zwang, doch in het 
algemeen betreffen deze slechts kleine onderdeden van het be
drijf en spelen daarom slechts een ondergeschikte rol.

Ue oorlog, die onze geheele maatschappij in het diepst van 
haar wezen heeft dooreengeschud en vervormd, heeft ook het 
vraagstuk der normalisaties op een ongedachte wijze naar voren 
geschoven. De nijpende behoefte aan snelle, omvangrijke pro
ductie, ontstaan door de vernietiging van kapitaal en goederen 
op groote schaal, eiseht dringend nieuwe wegen en nu meent 
men een van die wegen te zien in uitgebreide normalisaties op 
i ndustrieel gebied.

Vooral op 't gebied van de scheepvaart, waar de vernietiging 
het grootst is, heeft men aan het vraagstuk der normalisaties 
groote aandacht geschonken en reeds is men begonnen, den 
scheepsbouw voor een groot deel op den basis van ver doorge
voerde normalisatie ter hand te nemen. Vooral in Amerika, 
schijnt men in die richting reeds een aardig eind op weg te zijn.

Het groote voordeel der normalisatie is natuurlijk de enorme 
arbeidsbesparing, die daarmede kan worden bereikt. Door vas
te maten en verhoudingen aan te nemen voor een zoo groot 
mogelijk getal artikelen van het eindproduct, kunnen de onder
deden daarvan op den basis van massa-fabricage worden ver
vaardigd. Hoe grooler de series zijn, des te verder kan het 
werk als repetitiewerk worden doorgevoerd. Als honderd sche
llen van één serie gebouwd kunnen worden, kan de arbeids- 
verdeeling en de toepassing van speciale machines veel verder 
doorgevoerd worden dan wanneer ieder op eigen gelegenheid 
werkt of booten in series van drie of vier op stapel worden 
gezet. De meest praetisehe werkwijze voor den scheepsbouw 
schijnt wel deze te zijn, dat de onderdeden voornamelijk wor
den gefabriceerd door een of meer centraal gelegen werken, 
vanwaar ze naar de verschillende werven worden gedistribu
eerd.

Alen voelt, dat aan de ver doorgevoerde normalisatie groote 
nadeelen verbonden zijn, vooral wanneer de vaststelling der 
normaliën, zooals in dezen tijd, vlug en zonder veel gelegenheid 
tot overleg moet geschieden. Een fout, bij de vaststelling ge
maakt, wordt honderdvoudig vermenigvuldigd. H et later weer 
veranderen van maten en verhoudingen, welke bij de normali
satie zijn vastgelegd, geeft groote moeielijkheden. De indivi
dualiteit van den bouwer gaat bijna geheel verloren. De 
scheepsbouwer wordt; bijna als een machine, die zonder hersens 
de stukken in elkaar klinkt en timmert, welke hem van de 
fabrieken worden toegezonden, compleet met teekeningen en 
aanwijzingen. Hij moet de trots van zijn métier wel voor een 
groot deel verliezen. H et schip, dat daar van stapel loopt, is 
niet ontsproten uit zijn brein, is niet liet werk zijner handen, 
het draagt niet het stempel van zijn firma, het lijkt op honderd 
andere schepen als de ecne droppel op den andere. !t Bezit niets 
van lièni, het heeft geen individualiteit. Als het goed vaart 
kan hij het zich niet to t eer rekenen en als het slecht vaart, 
kan hij er ook niets aan doen. De bouwer is eenvoudig de slaaf 
der normalisatie geworden, voila tout!

H et vooruitzicht is voor den bouwer, die zijn vak liefheeft, 
inderdaad niet zoo heel rooskleurig en hij kan zich slechts 
troosten met de gedachte. . .  . dat het in zeer veie andere tak
ken van bedrijf evenzoo zal gaan!

*  :j:

De vraag is nu: Hoe zullen de komende toestanden op dit 
gebied in ons land zich ontwikkelen?

Het i's heel gevaarlijk, voorspellingen in die richting te doen, 
doch zonder twijfel mag als vaststaand worden aangenomen, 
dat de norinalisatiebeweging op scheepvaartgebied in ons land 
niet kan worden genegeerd.

Ons land is voor den scheepsbouw aangewezen; liggend aan 
hoofdverkeerswegen en aan de mondingen van groote rivieren, 
begrensd door landen met groote ijzerproductie, in het bezit 
van rijke koloniën met een uitgebreide productie, welke door 
de geheele wereld gebruikt wordt, is de scheepsbouw onze na
tie als het ware een tweede natuur geworden.

Door de ver doorgevoerde normaliscering van den scheeps
bouw nu in andere landen ontstaat het gevaar, dat onze 
scheepsbouw achteruit gaat. Men zal namelijk in het buiten
land de schepen veel goedkooper kunnen bouwen dan hier, 
daardoor lagere vrachten behoeven en zoodoende onze indu
strie en handel voor een groot deel afhankelijk maken van bui- 
tenlandsche verkeersmiddelen.

Zoolang de wereld-tonnenmaat nog zoo ver beneden de be
hoefte is (en dat kan nog lang duren), is het gevaar niet zoo 
groot, doch wij moeten in de toekomst zien en trachten gereed 
te zijn, om ons aandeel in het wereldverkeer te handhaven,wan
neer die door de overproductie van scheepmateriaal in andere 
landen wordt bedreigd.

Dit zal voor ons moeilijk genoeg zijn omdat wij de normali
satie niet op zoo uitgebreide schaal kunnen inrichten als de 
Amerikanen.cn de Engelschen fum van de Duitschers niet te 
spreken).

Als wij echter het vraagstuk onder de oogen zien, behoeven 
wij niet direct met het moeilijk,ste te beginnen. H et schijnt mij 
namelijk niet noodig de normalisatie voor liet schip in zijn ge
heel direct door te voeren. Alen zou reeds veel bereiken dooi
de normalisatie voorloopig aan te vatten voor de voornaamste 
onderdeden en in dit verband heb ik in het bijzonder het oog op 
de voortstmvingsmachincric,

De normale scheepsmachine dus.
Ook dit vraagstuk is nog moeilijk genoeg, vooral in een land, 

waar het spreekwoord van dc kat en den boom tut een nationaal 
wachtwoord is verheven. Eerst zal er iemand moeten zijn, 
die zich „er voor spant” en vast besloten is, de zaal: met kracht 
door te voeren. Die dankwaardige persoonlijkheid zal de 
scheepsbouwers tot elkaar moeten zien te brengen om hen voor 
de. zaak te winnen en te geraken lot vaststelling van de typen 
en de eisehen, waaraan de verschillende series zullen moeten 
voldoen. Is men zoover, dan zal, voor de vaststelling der 
details gebruik moeien gemaakt worden van alle nuttige ad
viezen welke kunnen worden verstrekt door mensehen van de 
praetijk. Schrijver stelt zich voor dat er, na vaststelling van de 
hoofdlijr.cn der typen, vergaderingen belegd zullen worden, 
waartoe niet alleen rceders, scheepsbouwers en constructeurs, 
doch vooral ook machinisten worden uitgenoodigd met uitge- 
breidc gelegenheid tot bespreking. Het wordt maar al te vaak 
uit het oog verloren, dat mensehen, die in de practijk met de 
machines moeten werken, dikwijls een goeden kijk hebben op 
de wijze waarop de details al of niet. moeten worden tütge- 
voerd.

Schrijver houdt zich ervan overtuigd, dat onze machine
fabrieken bereid gevonden zullen worden zich op de seriefa- 
hricage van scheepsinachincrieën toe te leggen, indien de 
scheepsbouwers liet noodige aantal typen hebben vastgesteld.



N atuurlijk zal liet wensclielijk, misschien zelfs noodig zijn, dat 
de machinebouwers, ter bereiking van een goed resultaat, zich 
onderling verstaan, hetzij tot onderlinge verdeeling der series, 
hetzij tot andere arbeidsverdeeling, hetzij to t gemeenschap
pelijke benutting van standaardgereedschap-matrijzen of -mo
dellen, of gemeenschappelijke constructie van speciale werk
tuigmachines, persen e.d.

Is het norma 1 isatieproces eenmaal in werking, dan kunnen 
de machines veel sneller en goedkooper gebouwd worden dan 
voorheen, hetgeen op de totaalresultaten van den scheepsbouw 
een niet gering verschil zal geven.

N atuurlijk w ordt hier onder scheepsmachinerie niet alleen 
verstaan de eigenlijke voortstm vingsm achine, doch ook: ketels 
met toebehooren, stuurm achines, ankenvindm achines, ijsma
chines,; licht-machines m et dynamo’s, assen met kokers en 
schroeven, leidingen, landinrichtingen, schoorsteenen. donkeys 
enzoovoort.

Grooter dan bij den stoommachinebomv zullen de moeilijk
heden zijn in den motorenbomv. H ier immers speelt de indivi
dualiteit' van den bouwer nog de eerste viool.Elke fabriek heeft 
haar eigen constructie en haar eigen patenten en gaat met meer 
of minder recht trotsch op haar eigen fabrikaat. Een fabriek, 
die een succesvolle m otor bouwt, zal men er niet ligt toe kunnen 
brengen, zich aan een norm aalconstructie te onderwerpen en 
nog m inder zal ze te  bewegen zijn om hare constructies af te 
staan voor de seriefabricage door andere fabrieken. H ier moet 
natuurlijk met de meeste omzichtigheid worden opgetreden en 
de oplossing moet naar schrijvers inzicht voornamelijk wor
den gezocht op die wijze, dat iedere fabriek zooveel mogeiijk 
onafhankelijk van de andere werkt, doch in de gelegenheid 
w ordt gesteld, zich te bepalen to t een zoo klein mogelijk aan
tal series, welke elk een zoo groot mogelijk aantal exemplaren 
omvat. H iertoe kunnen de scheepsbouwers zich onderling aan
eensluiten. Als b.v. tw in tig  scheepsbouwers samen honderd mo-.

toren noodig hebben, kunnen zij daarvan een aantal series 
samenstellen, de gelijkvormige typen gezamenlijk bestellen en 
na ontvangst volgens overeengekomen voorw aarden d is lri- 
bueeren. Zoodoende zijn de fabrieken in de gelegenheid de 
norm alisatie in hunne w erkplaatsen te bevorderen.

N atuurlijk moet ook hier niet het oog' gesloten worden voor 
de gevaren en nadcelen,welke aan de norm alisatie vastkleven en 
welke hierboven ten deele opgesomd zijn. Vooral op liet gebied 
van motoren worden steeds weer nieuwe constructies bedacht 
en voor zoover die constructies goed zijn moet men er voor 
waken, dat de norm alisatie niet de ontw ikkeling van het w erk
tu ig  belemmert, inderdaad is dit gevaar niet gering; om dat 
noch fabrikanten, nocli bouwers er gemakkelijk toe zullen 
< »vergaan, in de standaardconstructies veranderingen aan te 
brengen. W as het voorheen reeds moeielijk een nieuwe ge
dachte aan de practijk te toetsen, bij ver doorgevoerde n o r
m alisatie zal d it nog veel moeielijker zijn.

Indien echter deze nadeelen goed onder de oogen worden 
gezien, zijn de scherpe kanten daarvan wel af te krijgen, l ie t  
beste is, dat men zich ten opzichte van nieuwe denkbeelden, 
die e r uitzien als werkelijke verbeteringen, op een ruim zinnig  
standpunt stelt en zich de kosten van een buitenmodelsche con
structie  daarvoor veroorlooft. Ook hierin kan door aanslui
ting  veel verkregen worden. W at voor een enkele m achine
fabriek of scheepswerf een bedenkelijke proefnem ing is, kan 
voor een combinatie heel gemakkelijk te dragen zijn. Van het 
eventueel succes profiteeren ze dan allemaal, doch het risico 
w ordt dan ook gezamenlijk gedragen.

Dat door de norm alisatie een groot aantal teekenaars en 
constructeurs het werk u it handen genomen w ordt m ag niet 
als een nadeel beschouwd worden. Integendeel is het een voor
deel, dat die w erkkrachten vrijkom en om zich op ander gabbd  
in hun vak nu ttig  te maken. Toch moet hiermede ook wel reke
ning worden gehouden. H et wachtw oord zij: „Voordeel voor 
velen, schade voor niem and!”

A m sterdam , Febr. 1919.
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H E R V O R M IN G  V A N  O N Z E  M A R IN E
d o o r  I r .  A .  M . S C H IP P E R S  S. I.

De M inister van M arine heeft ontslag aangevraagd en H.M . 
de K oningin heeft het hem verleend.

W at nu?
Om deze vraag- te kunnen beantwoorden is het noodig aller

eerst te  constateeren, dat men het er algemeen over eens. is, 
dat onze marine, zooals deze thans is, noch voor onze koloniën, 
noch voor ons land zelve, practisch van eenige beteekenis is; 
dat ze niettem in altijd veel te veel geld heeft g ekost'en  dat de 
geest onder het personeel niet zoo is, als die behoort te zijn.

V oorts leven we onder de onaangename om standigheden, 
dat er drie kruisers zijn besteld en in het aangenam e vooruit
zicht, dat er waarschijnlijk een volkerenbond komt.

Overwegende dat onze m arine reeds millioenen gekost heeft 
en het droevig resultaat daarvan, is wel ieder het er over eens, 
dat wij nooit financieel sterk  genoeg zullen zijn om er een 
vloot op na te houden, die. zich m et de groote oorlogsvloten van 
andere mogendheden op één lijn kan stellen.

E r  blijft dus alleen over, met of zonder volkerenbond, ons 
land en onze koloniën uitsluitend te  verdedigen. V oor die ver
dediging zijn de drie kruisers van 7000 ton en 30 knoop snel
heid allerm inst geschikt en dus m oet de bouw van deze schepen 
direct geschorst worden en zoo spoedig mogelijk besloten, of 
een directe annuleering van deze bestellingen, dan wel, in 
verband met den toekomstigen volkerenbond, afbouw ing voor 
anderer rekening, het goedkoopst is.

Afbouw  voor eigen rekening, ook in de toekom st, m oet u it
gesloten zijn. M et bestellingen van nieuwe schepen m oet ge
wacht worden, to tdat zekerheid om trent den volkerenbond 
bestaat.

T o t een totale afschaffing van onze m arine zal het dus in 
geen geval komen. M et of zonder volkerenbond zal dus toch 
in ieder geval onze m arine een zeer groote reorganisatie moeten 
ondergaan. W anneer we spreken van een reorganisatie  is dit 
misschien nog te gunstig  uitgedrukt. Juister is het, wanneer 
we zeggen, dat eene geheel nieuwe marine zal moeten worden 
georganiseerd.

;{: ;j. sj:

W aarschijnlijk zal in het groote korps onzer zeeofficieren er 
niet één te vinden zijn, die zulk een organisatie zal to t stand 
kunnen brengen. H et is niet om iets af te doen van de be
kwaamheden van velen onzer zeeofficieren, m aar hun genoten 
opleiding, hun kort of lang „zeeofficier” geweest zijn, maken 
het hun schier onmogelijk, zich aan te passen of in te denken 
aan de ontwikkeling en het gebeuren, dat er in de burger
maatschappij heeft plaats gevonden en nog zal plaats vinden.

N a jarenlang alleen ondergeschikten gecommandeerd te 
hebben, na jaren  lang op zee of in de tropen geleefd te hebben, 
zonder ooit moderne organisaties op het land te hebben gezien, 
zonder het arbeidersvraagstuk van nabij te hebben gezien, 
zonder met de arbeiders en met hunne gezinnen te hebben 
medegeleefd, is bet onmogelijk zich aan te passen aan de evo
luties, die gekomen zijn en die steeds komen zullen.

Onze zeeofficieren hebben niet in, maar naast de m aatschap
pij g-eleefd, en bij de groote gebeurtenissen, die zicli in 1918 
hebben afgespeeld, is gebleken, dat de m arine n iet boven en 
niet naast de burgermaatschappij kan leven, m aar dat ze alleen 
bestaanbaar is, als ze 'er een deel van vormt. De organisatie, 
die dus in onze M arine zal moeien komen, kan niet u it het 
kader der officieren zelf komen.

De toekomstige M inister van M arine zal een burger moeten 
zijn, die in de burgerm aatschappij heeft rondgezien, die een

open oog heeft voor de sociale vraagstukken van den tegen- 
woordigen • tijd en wel voor het arbeidersvraagstuk in het 
bizouder.

Hij zal algem een en technisch ontw ikkeld m oeten  zijn, in  liet 
bizouder op scheepsbouwgebied, om  ze lfstand ig  de plannen 
van aanbom v te  kunnen beoordeelen en om deze van de m i
n istertafe l te  kunnen verdedigen.

:i= * *

In groo te  lijnen zal onze m arine dan als vo lg t m oeten w orden 
georganiseerd .

E r moet eerst een absolute splitsing komen in een m arine 
voor Nederland zelf en een voor de Koloniën.

De vloot van de Nederlandsche marine zal hoofdzakelijk 
kunnen bestaan uit onderzeebooten, torpedobooten, mijnenleg- 
gers, mijnenvegers, politievaartuigen voor de visscherij, loods- 
vaartuigen enz., dus alleen klein materieel m et het eenig doel 
om de kust en de zeegaten te kunnen verdedigen. H e t grootste 
gedeelte van de tegenwoordige vloot kan dus direct worden 
ie gelde gemaakt.

‘Ook zal hierdoor het personeel, zoowel officieren als m atro
zen, zeer belangrijk kunnen worden ingekrompen. Adet een zeer 
groote inkrim ping van het personeel kan natuurlijk cle afschaf- 
ting  van vele inrichtingen gepaard gaan. H e t personeel, zoowel 
de m atrozen als het belangrijkste gedeelte van de officieren, 
zal in de toekomst door hun m ilitieplicht to t  den zeedienst 
worden geroepen. Ook. zullen vrijwilligers kunnen worden toe
gelaten en zal de beroepszeeofficier mede blijven bestaan.

De keuze van de m ilitiem atrozen zal u its lu iten d  geschieden 
u it de N ederlanders, die zich voorstellen ook la te r op zee hun 
brood te  verdienen, nl. bij cle koopvaardij, de visscherij, het 
loodswezen, cle bebakening, betonning enz.

H et benoodigd aantal matrozen, enz. zal gemakkelijk te  vin
den zijn, wanneer men: le. den diensttijd zoo ko rt mogelijk 
m aakt en 2e. wanneer men het matroos-zijn bij de m arine niet 
maakt tot een m inderwaardig baantje, w aarin  men hoofdza
kelijk waardeloos werk doet en waaraan men dus van den 
eersten dag af een hekel heeft, maar wanneer men het m atroos
zijn bij de m arine promoveert tot een gelegenheid om te leeren 
zeeman, visscherman, loods, enz. te worden. Gedurende dien 
diensttijd zal men de m atrozen dus moeten laten leeren voor 
stuurm an-of schipper voor de visscherij, of voor een der be
trekkingen aan boord der koopvaardij enz.

W anneer dus de milicien een zekeren tijd heeft gediend bij 
de marine en van het onderwijs heeft genoten, zal men hem 
een diploma moeten geven, dat hetzij op zich zelf of met eenige 
aanvullingen, in de burgerpractijk zijne benoembaarheid tot 
stuurm an of schipper bij de visscherij of to t een andere functie 
bij de koopvaardij, mogelijk. maakt, De tijd, dien hij bij de 
marine zal hebben gediend, is dus niet verloren; integendeel, 
liet zal hem vruchten voor zijn toekomstig leven afwerpen.

Als reserve-m atroos zal hij een gedeelte van  -zijn leven aan 
de m arine gebonden blijven om in tijden van  m obilisatie  of 
oorlog d ienst te  kunnen  doen. D aar hij toch het vak  van zeeman 
b lijft beoefenen, zal hij n iet m eer telkens a ls-reserv ist behoeven 
op te kom en (ie ts Avat zeer storend  in de burgerm aatschappij 
in g rijp t). H etzelfde beginsel kan gelden voor het m acbine- 
personeel.

M aar om dit te volvoeren, zullen de mannen, die boven de 
m atrozen komen te  staan, niet moeten zijn commancleerende 
officieren, m aar leeraars, die gemoedelijk met de ondergeschik-



ten omgaan en vooral zich ten doel stellen, hen te laten lceren. 
Deze verhouding van leeraren tut  leerlingen, die eenzelfde doel 
voor oogeu helmen, is de eenige, die kan geven een marine, 
die eenmaal bij de verdediging van ons land, waarde kan 
hebben. D an zal er een band zijn tusschen al het personeel op 
een schip en zij m et hun allen zullen liet vaderland kunnen en 
willen verdedigen.

Velen der tegenwoordige officieren cn minderen van de te
genw oordige m arine zullen zich in d it stelsel niet thuis ge
voelen; zij kunnen dan ook best gem ist worden, maar er zullen 
er genoeg te krijgen zijn, die wèl gebru ik t kunnen worden. De 
officieren zullen gedeeltelijk beroepsofficieren zijn en voor het 
g rootste gedeelte tijdelijke zeeofficieren, die hun eigenlijk be
roep bij cte gewone koopvaardij zullen uitoefenen. Deze laatst en 
zullen dus slechts tijdelijk werkzaam  zijn. Zoowel de beroeps- 

.ais de reserve-otficieren zullen menschen met veel tact en lust 
voor d it am bt moeten zijn. Evenals de matrozen en het ina- 
chinepersuneel, zullen ue officieren goed moeten worden 
betaald.

De afstand  van deze officieren to t hun ondergeschikten zal 
n iet zoo groo t m eer zijn als thans het geval is; zeer waarschijn
lijk zal ook het perm anent groeten bij deze verhoudingen aoor 
velen niet meer nooctig geaent worden.

Ook vour het vereenigingsleven, de rechtspraak, het gods
d ienstig  leven enz. der ondergeschikten zullen de meereieren 
open oogén moeten hebben en de behartiging daarvan zal ge
heel anders m oeten worden georganiseerd.

In  de groute fabrieken m et 2U00 en meer arbeiders is de 
niet- of wel erkenning der vakvereeniging reeds lang uitge
vochten. De grootste werkgever in de burgerpractijk is toen 
op dit gebied m et zijn tijd medegegaan. De directeur verbiem  
daar ook zijne werklieden niet, een uepaald blaadje te lezen. De 
evoluties kunnen immers niet met geweld worden tegenge
houden. W aar nu deze m arine in N ederland zelf zal blijven en 
dus ouk de schepen veel in de havens zullen komen, zal het 
mogclijk zijn, uat het familieleven niet geheel wordt uitge- 
sdntkeid en dat het moreel peil hoog kan worden gehouden.

Voor de beroepsofficieren zal he t moge lijk zijn, gehuwd te 
zijn en aan den wal een w oning te hebben.

D e m arine der koloniën zal uitsluitend in de koloniën thuis 
behooren en uitsluitend bedoeld zijn, om  de koloniën te ver
dedigen.

U it den aard  der zaak zal ook dezé bijna geheel u it duik- 
booten en torpedobooten en andere kleine m arincvaartuigen 
kunnen bestaan. (Als de volkerenbond duikbuoten verbiedt, 
kunnen deze w orden weggelaten.)

Deze vloot, zal in tegenstelling m et de Ncderlandsche marine 
Iiemand moeten worden met vrijwillige beroepsofficieren en 
vrijw illige beroepsm atrozen. H iervoor zullen natuurlijk In d i
sche traktem enten moeten worden betaald. M aar evenals er nu 
allerlei am btenaren luin toekom st in Indië hebben gevonden, 
zullen er ook zeeofficieren zijn, die bij goede betaling hun vak 
u itslu itend in Indië willen uitoefenen, temeer wanneer zij 
gehuw d aan den wal kunnen wonen.

D aar ook de verhoudingen van meerderen to t minderen op 
de Indische vloot op dezelfde leest als hierboven geschetst, 
zullen moeten worden geschoeid, zal ook het dienstverband der 
m atrozen en het machinepersoneel er op gebaseerd moeten 
zijn, 0111 hen n iet altijd bij de m arine te houden, m aar in de ge-

i

legenheid te stellen een behoorlijke betrekking bij de koop- 
vaardijvaart of anderszins te vervullen.

* * *

M et deze organisatie zal ook de verhouding van gewone o f
ficieren en van officier-m achim sten een andere kunnen 
worden; temeer w aar bij onderzeebooten en'torpedobooten, de 
machine de belangrijkste rol speelt. Ik  geloof zelfs, dat deze 
twee soorten van officieren geheel zullen verdwijnen en dat de 
nieuwe opleiding voor zeeofficier meer zal m oeten zijn een 
voor zee-ingenieur-officier, daar zooals reeds bovengenoemd, 
de techniek' bij de duikbooten enz. de grootste rol speelt.

Buitendien heeft zo o n  opleiding het groote voordeel, dat de 
zee-ingenieur-officier, die, hetzij in de koloniën, hetzij in N e
derland een zeker aantal ja ren  bij de m arine heeft gediend, zeer 
bruikbaar in de burgerm aatschappij zal zijn, hetgeen nu niet 
altijd het geval is.

Zoo zullen ook de ingenieurs der m arine, zoowel voor N e
derland als voor de K oloniën niet kunnen worden gem ist. Thans 
zijn dit gróotendeels scheepsbouwkundige ingenieurs, m aar de 
toekomst zal ook w erktuigkundige en electrotechnische inge
n ieurs bij de m arine eischen; tenzij deze functie zoover de 
w erktuigen betreft, ook door de zee-ingcnieur-officieren kan 
worden vervuld. E r zal zoowel in N ederland als in de Koloniën 
een afzonderlijk kader van m arine-ingenieurs m oeten zijn; te
meer w aar in de toekom st de marineschepen der koloniën ook 
grootendeels in de koloniën zullen moeten w orden gebouwd.

W anneer niet de volkerenbond ons precies zal gaan ver
tellen, hoeveel en welke oorlogsschepen we mogen hebben, m aar 
we nog w at zelfstandigheid voor de aanschaffing zullen over
houden, is allereerst voor onze m arine noodig een proefdok, 
opdat we niet steeds w eer in handen moeten vallen van de 
buitenlanders om plannen te laten maken en deze duur te 
betalen.

K r zal dan moeten kom en zeer spoedig een proefdok, u it
sluitend ten dienste der m arine; opdat we zelf weten, w al we 
moeten laten bouwen en dat niet het buitenland de geheimen 
onzer m arine kent, alvorens de kiel is gelegd. De kosten van 
zoo’n proefdok zijn in verhouding van de kapitalen, die betaald 
zijn voor door buitenlanders gem aakte plannen, zeer gering. 
Zelfs wanneer de m arine in de toekom st w erd afgeschaft, is 
zulk een proefdok voor de koopvaardij best te gebruiken en 
het geld daaraan besteed, nooit weggeworpen.

H et bovenstaande geeft slechts in grove trekken de o rgan i
satie van onze toekom stige m arine aan; m aar ze zal de eenig 
practisch uitvoerbare zijn, daar ze aanpast aan de ontw ikkeling 
der maatschappij, financieel door ons land en de koloniën zal 
zijn te dragen, slechts w einig mannen eiselit en deze slechts 
voor korten tijd aan het burgerlijk leven onttrek t, daar de tijd, 
bij de m arine gediend, n ie t zal zijn verknoeid en verloren, m aai 
een leertijd zal zijn geweest om in de burgerm aatschappij voor
u it te komen; daar op deze wijze tevens de m arine voorziet in 
de zoo noodige behoefte van een goede opleiding voor onze 
zeevissclierslui en koopvaardijm annen.

W eg dus met het gcheele afgedane regime van onze tegen
woordige marine, en daarvoor in dc plaats een frissche, nieuwe 
organisatie, die aanslu it aan de eischen van onzen tijd.



H E T  G E W A P E N D -B E T O N S C H IP  „F A IT H ”
D O O R  IR . A .  A .  B O O N , C.I.

H et bouwen van gewapend betonscliepen heeft vooral in 
A m erika een groote toepassing gevonden. De United States 
Slnpping Board heeft voor het bouwen van niet m inder dan 42 
groote gewapende betonscliepen haar machtiging verleend, te r
wijl' voor den bouw van 18 schepen reeds de contracten zijn 
afgesloten. Deze schepen zullen een waterverplaatsing hebben 
van 7500 ton en m et een snelheid van 10Va knopen per uur 
varen. V erder zullen eenige schepen gebouwd w orden van 3000 
en 3500 ton laadvermogen. Eenige daarvan zijn reeds in de 
vaart. Alleen door het gewapend betonscheepsbouwprogramma 
van de Vereenigde S taten  zal het laadvermogen van de Am eri- 
kaanschc handelsvloot vergroot worden met niet m inder dan 
298.500 ton.

Voor eeii groot aantal scheepsbouwers, die in de toepassing 
van gewapend beton voor den bouw van schepen, in het geheel 
geen toekomst zagen, moet het bloote feit, dat in bijna alle 
landen, thans op groote schaal gewapend betonscliepen worden 
gebouwd, wel een ontnuchtering geweest zijn.

Eloewel gewapend beton bij den bouw van kleine vaartuigen 
voor den binnenvaart reeds sedert jaren toegepast wordt, 
dateert zijn toepassing voor zeeschepen eerst van de laatste 
ja ren  en valt het dus niet te ontkennen, dat de noodige onder
vinding nog ontbreekt en dat er nog een groot aantal punten 
zijn, die om opheldering' vragen.

Alleen door veel betonscliepen te bouwen, kan de noodige 
ondervinding opgedaan worden en mag met grond verwacht 
worden, dat de bezwaren, die zich mochten voordoen, overwon
nen zullen worden, te meer w aar de sclieepsbouwingenieurs 
thans samenwerken m et de gewapend betonspecialisten en aldus 
van wederzijdsche ondervinding en kennis kan worden ge
profiteerd.

A m erika heeft, toen vooral op voorbeeld van Noorwegen, 
m et den gewapend betonscheepsbouw begonnen werd, de zaak 
groots en energiek aangepakt en het bracht de technische werelcl 
al spoedig in verbazing, doordat de inmiddels, op initiatief van 
een Britsche reederij, te San Fransisco opgerichte San 
Fransisco Sliipping Co. besloot to t clen bouw van een gewapend 
betonschip, dat alles zou overtreffen, wat de wereld to t dien 
tijd  op dit gebied gezien liad.

D it schip, „F a ith ” genoemd, werd gebouwd onder toezicht 
van de Consulting Engineers Mc Donald en K ahn m et behulp 
van den scheepsbouwkundig ingenieur E. I. S tuart. In  Augus
tu s 1917 werd begonnen m et het maken der plannen en reeds 
in Septem ber werd m et den bouw aangevangen en deze werd-' 
m et zoodanige snelheid voortgezet, dat het schip reeds op 5 
M aart 1918 te w ater kön.w orden gelaten.

H et schip is ontworpen voor een w aterverplaatsing van 7900 
ton en een laadvermogen van 5000 ton. Zijn lengte in 320 ft. 
over alles, de grootste breedte 44,5 f t  en de hoogte to t het 
bovenste dek 30 ft.

De diepgang beladen is 24 ft. H et is voorzien van Scotch 
M arineketels en triple expansie machines m et een vermogen 
van 1750 paardekracht.

D it schip nu geeft ons een gelegenheid om na te gaan in hoe

verre gewapend beton voor de zeevaart geschikt is, om dat het 
nu ruim  tien maanden in de vaart is.

De eerste proeftocht met het schip duurde 4 uur en in dien 
tijd werd een afstand afgelegd van ongeveer 40 mijl. Bij deze 
gelegenheid werden uitgebreide proeven genomen om de sterks
te, zeewaardigheid en snelheid van het schip te bepalen, die 
bevredigende resultaten hebben opgeleverd.

Zooals vooraf wel verwacht kon worden, werd ook aan
getoond, dat de trillingen van het schip zeer gering waren, 
hetgeen een gevolg is van den monolieten bouw.

Van groot belang is echter te weten, lioc zoo’n schip zich 
op een lange zeereis zou houden. Toevalligerwijze had het

H e t  geivapend-betonschip „ F a ith".

schip hij zijn eerste groote zeereis met zw aar weer te kampen, 
waardoor de betrouwbaarheid van het nieuwe m ateriaal nog 
duidelijker aan het licht komt.

Om de resultaten van dezen tocht in een onpartijdig licht 
te plaatsen, laten wij hieronder het rapport volgen, dat door 
een der inspecteurs van Lloyd’s R egister, die de reis mede- 
maakte, werd uitgebracht, dat als volgt luidt:

„Betonstoomboot „F aith” . Afmetingen 320 ft, bij 44,5 ft, bij 
30 ft. D it schip verliet San Fransisco op 22 M aart 1918 met 
een lading zout en kopererts, bestemd voor Seattle, Tacorna en 
Vancouver. Diepgang vóór 21 ft. 10 .in; aohter 23 ft. N adat 
Poin t Reyes in den namiddag gepasseerd was, moest het hoofd 
worden geboden aan een sterken tegenwind en  zeer hooge gol
ven, waaraan het schip echter goed w eerstand bood, hoewel 
zeer veel stortzeeën. over dek kwamen. Op Donderdagm iddag 
was de wind zoodanig in hevigheid toegenomen, dat het schip 
slechts twee knoopen per uur maakte en de kapitein  het noodig 
oordeelde in een baai beschutting te zoeken, to tdat de storm 
m inder werd.

N adat deze schuilplaats op Vrijdag- 4 uur ’s m orgéns werd 
verlaten, liep het schip kort daarna weer in een hevigen wind 
en stampte hevig, maar liep tamelijk snel, waarschijnlijk ten 
gevolge van den scherpen bouw van het voorschip onder water. 
D it duurde zoo den geheelen dag en nacht. D e w ind was toen 
op zijn hevigst en de kapitein schatte haar snelheid op 60 
mijlen per uur. Gedurende dien tijd kwamen- overal stortzeeen 
over, zoowel voor als achter, maar het schip hield zich even 
goed als een stalen schip.

Op Zaterdag was de wind beduidend gaan liggen en !s mid
dags was de storm over en was er gelegenheid om een luik” te



verwijderen van de ruim en I, 2 en 3 om het schip te onder
zoeken,' voor zoover de lading" het toeliet. Toen werd opge
merkt, dat de dekplaat op verschillende plaatsen gescheurd was 
in de nabijheid van de luiken 1, 2 en 3 onder de lieren, vooral 
bij luik 2. De scheurtjes liepen recht door de plaat heen en aan 
de onderzijde konden sporen van een lichte lekkage vastgesteld 
worden, die zich echter niet verder uitstrekte dan in een op
pervlak begrensd door de luiken en de lieren. In het binnen- 
oppervlak van de ronde hoeken van alle luiken, voornamelijk 
bij luik 2, werden haarscheurtjes opgemerkt. Een kleine lek
kage teekende zich ook af bij de bevestigingen van het houten 
huisje door de dekplaat heen, evenals door de bouten van het 
wrijfhout langs de zijden van het schip.

Van Zaterdagm iddag tot de aankom st te Scattle op Dinsdag 
28 Mei was het goed weer. Diepgang bij aankomst: vóór 21 
ft. 3 in., achter 22 ft. 8 in. Gedurende de reis werden de 
ruim en ieder uur gepeild en met uitzondering van de bakboord
zijde van ruim  1, waarin ongeveer 5 in. water stond bij aan
komst, waren alle ruim en droog; deze lekkage bedroeg niet 
meer dan een emmer vol en was volgens mijn meening alleen 
een gevolg van uitsieperen van de lading zout.

N a lossing van een gedeelte van de lading werd Seattle ver
laten op D onderdag 30 Mei en werd denzelfden dag te Tacoma 
gemeerd. N adat Tacoma op Zaterdag 17 Juni verlaten was, 
werd den volgenden dag Vancouver bereikt, waar de rest van 
de lading werd gelost. Op Vrijdagm iddag 7 Juni werd het 
schip, nadat het leeg was, voor zoover mogelijk, aan een nauw
keurig onderzoek onderworpen, zoowel aan de binnen- als aan 
de buitenzijde. H et uitw endig onderzoek toonde scheurtjes aan 
in de afwerkpel, loopende parallel aan de staven van de be
wapening, voornamelijk midscheeps en bij den boeg, welke 
waarschijnlijk veroorzaakt zijn door een kleine beweging van 
de huid tengevolge van de kracht der overslaande stortzeeën. 
Aan de binnenzijde van het schip werden behalve de vroeger 
genoemde scheurtjes, nog haarscheurtjes gevonden in den 
wand tusschen het bovenste en tweede dek, die zich uitstrekten 
van af ongeveer het m idden van ruim  1 tot het midden van 
ruim  3. D it zijn waarschijnlijk krim pscheurtjes en deze waren 
reeds voor de afvaart te San Fransisco> onder observatie. In 
de lagere gedeelten van het schip, ongeveer in het midden van 
de ruim en 2 en 3, werden aan beide zijden haarscheurtjes op- 
gemerkt, die in langsrichting liepen. Deze scheurtjes waren de 
eenige, die gezien werden beneden het tweede dek en waren 
waarschijnlijk veroorzaakt door de groote spanningen, die op
getreden zijn bij de vaart in de bolle zee.

Afgescheiden van deze ondergeschikte gebreken is het schip, 
volgens mijn meening, een succes; het gebrek aan de dekplaat 
is een gevolg van te zwakke bewapening en van de wijze van 
bevestiging van de lieren op de plaat zonder eenige onderlaag.

De inrichting van het dek is m.i. alleen toe te passen voor 
de kustvaart; een houten huisje als eenige bescherming voor 
de machines en ketels is volgens mijn meening niet voldoende 
voor de vaart over den Oceaan. Een betonnen achterhut, die 
deze installaties zou overdekken, zou een besliste verbetering 
zijn.

In de verschillende havens werd het schip bezocht door veel 
belangstellenden, die de verschillende scheepvaart- en scheeps- 
bouwkringen vertegenwoordigden, wier kritiek over deze

bouwwijze in het algemeen gunstig  was. P rofessor Mc M illan 
had midscheeps in liet ru im  een aantal spanningsm eters ge
plaatst, die gedurende de reis voortdurend afgelezen konden 
worden, doordat men door de ventilator op ruim  2 er bij kon 
komen en doordat de lading op een bepaalde wijze was ge
stuwd. Hij vond, dat de grootste spanning gedurende den storm  
op Vrijdag slechts 8000 lb/in.2 bedroeg (tusschen opbuigen 
en doorbuigen r) volgens aanw ijzing der spanningsm eters, die 
aan de onderzijde van liet dek w aren geplaatst en dat de span
ningsm eters op den bodem van liet schip slechts %  van dit 
bedrag aanwezen”.

W at de doorbuiging van het schip betreft, halen wij u it een 
rapport van M r. C. C. Brush, Ingenieur aan het B ureau of 
Lighthouses, het volgende aan:

,,Aangebrachte merklijnen voor en achter werden in rustig  
water af gelezen op o.— ; het schip had, varende door de Gouden 
H oren een onbeteekenende doorbuiging van in. aan bak
boord- en in. aan stuurboordzijde. De grootste doorbuiging 
gedurende de reis waargenomen was 7/s in. over een lengte van 
180 ft, hetgeen ongeveer 3/3 is van hetgeen stalen schepen onder 
overeenkomstige om standigheden te zien geven.”

Op 21 November van het vorige jaa r  deed liet gewapend be- 
tonschip „F a ith ” New Y ork aan, na een reis van 12000 mijlen, 
waarin het gevaren was van Vancouver, naar L im a (P e ru ), 
vandaar door het Panam akanaal naar New -O rleans en H avana 
(Cuba). Deze reis is wel een bewijs, dat een gewapend beton- 
schip niet onder behoeft te doen voor een stalen schip. Op 25 
November werd het in een droogdok van liet E rie  Bassin te 
Brooklijn opgenomen en werd onmiddellijk door een staf inge
nieurs van de E ngineering News Record, een onderzoek ingc- 
steld naar den toestand, w aarin  zich de bodem en de buitenhuid 
bevond. Voor zoover nagegaan kon worden, w erden geen 
scheurtjes in de huid aangetroffen, evenmin was er eenig teeken 
te bespeuren van roesten der bewapening. E r was slechts een 
lichte aangroeiïng te bespeuren, m aar in het algemeen genomen, 
was de huid m erkw aardig schoon. De binnenzijde van de huid 
kon niet goed nagezien worden, om dat de buikdenning en de 
wegeringlatten aan de spanten waren vastgem aakt, m aar de 
ruim en waren geheel droog en de huid vertoonde, w aar zij 
zichtbaar was, geen scheurtjes. H et schip was gedurende de 
reis aan zwaar weer blootgesteld geweest, m aar bleek zeer goed 
stuurbaar te zijn.

E r zullen natuurlijk nog heel wat schepen gebouwd moeten 
worden, om to t goede voorschriften voor den bouw te geraken. 
Echter kan liier reeds van een groot succes gesproken worden, 
gezien het feit, dat d it schip zoo snel gebouwd is en er geen 
goede voorbeelden ter beschikking stonden.

In A m erika zijn thans m eerdere gewapend betonschepen in. 
de vaart en men gaat steeds voort er nog meer te bouwen, 
hetgeen wel een bewijs is, dat er toekomst in w ordt gezien en 
dat ze voor de zeevaart geschikt zijn.

Een opname van de „ F a ith ” op liet oogenblik, dat het de 
haven van Vancouver verlaat, s taa t in dit artikel afgedrukt.

D H ogging and sagging.



H E T  D W A R S S C H E E P S  T E W A T E R L A T E N  V A N  E E N  Z E E V R A C H T B O O T JE
D O O R  E. Z W O L S M A N .

Tengevolge van de groote v raag  naar zeeschepen gedurende 
de oorlogsjaren zijn ook verschillende kleine scheepsw erven, 
die speciaal w aren aangew ezen voor het bouw en van b innen
vaartu igen , begonnen m et he t bouwen van zeeschepen. D it soort 
van w erven zijn m eest in G roningen en F riesland  aan de kana
len of vaarten  gelegen. D e breedte dezer vaarten  is gering , soms 
m aar 25 M eter. De tew aterla ting  kan' dus n ie t anders dan 
dw arsscheeps p laats vinden. W aar het gew icht nu van  deze 
zeebootjes in tegenstelling  m et de binnenschepen g ro o t is, moest

den kielbalk en van enkele kim steunen, w aarop het schip is 
gebouw d,om  daarvoor in de plaats de zw are dw arsliggers (2QX 
29 c.M .) aan te brengen. H et aantal dw arsliggers bedraagt 
h ier ach t; de onderlinge afstanden dus circa 4.25 M eter. Alle 
acht dw arsliggers zijn fundatie voor een glijbaan. De gewone 
glijbaan is gefundeerd  m et tw ee A m erikaansch-grenen dw ars
liggers, terw ijl de glijbanen No. 1 en No. 7, die men de geleide- 
glijbanen zou kunnen noemen, elk door drie A m erikaansch- 
grenen dw arsliggers w orden gedragen. Vooral deze glijbanen

van begin af aan de bouw  op een goeden onderg rond  en op 
een flinke ondersteun ing  plaats vinden, m aar de g roo tste  zo r
gen gaf de tew a te rla tin g  zelve.

O nderstaande teekening geeft de constructie van de onder
steun ing  en de glijbanen aan, zooals die is u itgevoerd  bij de 
firm a IJ. Zw olsm an en Zn. te W orkum .

H e t gebouwde stoom schip had de navolgende 'hoofdafm e- 
tingen:

Lengte  tusschen de lo o d lijn e n ....................=  12’— 3 ” .
Breedte  (m ld) op h e t g roo tspan t . . . .  . =  2 3 ’— 0 ” .
H olte  (m ld) in de zijde . . . . . . . =  11’— 6 ” .

H e t gew icht van het casco, toen het te w a te r w erd gelaten, 
bedroeg circa 140 T o n  van 1000 K.G.

W anneer he t schip zoover is afgebouw d, dat m en het te w ater 
zal laten, beg in t men m et het verw ijderen van gedeelten van

No. 1 en No. 7 dienen precies evenw ijdig te loopen. H e t gewicht 
van het schip op 140 ton stellende, kom t dus per glijbaan, 
circa 17.5 ton.

D e gew one glijbanen zijn als volgt ingerich t:
Op de voornoem de dw arsliggers le g t men een eiken plank, 

die aan den. bovenkant goed m et vet w ord t gesm eerd en op 
deze eiken plank weder een eiken plank, die aan den onder
kant goed m et vet is voorzien.

D aarn a  w ord t liet schip dan op de eiken planken goed aan 
gestopt, zoodat het schip op de kiel en aan tw ee zijden goed 
steunt. H e t schip zelve s taa t horizontaal^  terw ijl de glijbanen 
een helling' hebben, in dit geval 6,2 c.M . per M eter bedragende.

De glijbanen No. 1 en No. 7 zijn anders geconstrueerd. Op de 
m iddelste der drie A m erikaansch-grenen dw arsliggers kom t een 
eiken plank te liggen welke evenwel aan de bovenzijde hol is 
u itgekapt. In  deze holle eiken plank w ord t de aan cle onderzijde



bolle slede gelegd. Tusschen slede en eiken plank w ordt vet 
gesmeerd. H et schip wordt ook op deze sleden goed ondeistopt.

Voor de sleden dus op No. 1 en No. 7 aan de landzijde, staat 
op circa 2 M eter afstand een paal in den grond geslagen. Tus-

Fig. 2. Stoomschip  in aanhouw op ccn dwarshclling.

schen dezen paal en het boveneinde van de stede w ord t op den 
grond' een eiken balk gelegd. Deze eiken balk is aan het eene 
einde van een rond uitkapsel voorzien. In  deze ronding past de 
staande ronde ijzeren stang, die m et zijn boveneind steekt door

Fig. 3. Stoomschip gereed om dwarsscheeps te w a ter  te w orden  gelaten.

den ring, die zich aan het boveneinde van de slede bevindt. 
W orden dus nu de kim steunen en de andere steunen weggesla
gen, dan staat het schip op de twee sleden en op de glijbanen en 
zou gaan loopen, wanneer niet de twee sleden door de twee 
ijzeren stangen werden tegengehouden.

schiedt d it niet gelijktijdig, dan begint liet schip, aan den kop 
of van achteren te loopen, en bestaat er gevaar, dat de slede van 
de goot afdraait. De holte in de goot moet dit afdraaien voor
komen. D e twee sleden zijn dus de geleiders, terwijl de andere 
rechte glijbanen niet zijdelings tegen afdraaien gesteund zijn. 
Indien de ijzeren stangen bij dè sleden zijn weggeslagen en het 
schip glijdt niet u it zichzelf, dan w ordt met behulp van kelder- 
winden aan den voor- en achtersteven een begin van de be
weging gemaakt.

D aar de w aterstand in deze kanalen gewoonlijk niet opge
voerd kan worden, is de val van het schip en dc draaiïngshoek 
soms belangrijk. H et vlak van het schip was 1.45 M. boven 
den waterspiegel gelegen. De tew aterlating ging evenwel steeds 
goed en schade aan de balken was er niet. Sommige balken 
werden even opgewipt.

De sleden en het stopliout worden gewoonlijk m et kettingen 
verbonden om het weder-opvisschen gemakkelijk te maken.

In  weerwil dat de afloopsnelheid zeer groot is, lig t het schip 
d irect na het tewaterloopen stil.
' De bij dit artikel afgedrukte photo’s stellen het schip voor, 
in aanbouw en tewatergeloopen. )

Fig. 4. Stoomschip  nadat het dwarsscheeps is  te w ater  gelaten.

Bij het tewaterloopen staan nu bij de tw ee sleden mannen 
met voorhamers, om op een gegeven sein, de balken A gelijktij
dig zoowel bij slede 1 als bij slede 7 weg te  slaan. H e t weg
slaan dezer balken A is het gew ichtigste m om ent, w an t ge

N IE U W E  U IT G A V E N
In  the Transactions of the Institu tion  of Naval A rchitects

(In stitu u t van Scheepsbouwkundige Ingenieurs te Londen)
o ver  1918 kom en de  navolgen de. belangrijke verhandelingen  vo or:

1. S tandard Cargo Ships (S tandaard  vrachtschepen), door 
S ir George Carter.

2. T he most suitable sizes and speeds for General Cargo 
Steam ers (de meest gew.enschte afmetingen en snelheden 
voor stoomschepen voor algemeene vrachtvaart), door 
John Anderson.

3. Problem s of the F u tu re  in the Design and Construction 
of M erchant Ships (V raagstukken voor de toekom st in
zake ontwerp en constructie van handelsschepen), door 
W. S. Abcll.

4. Research in M arine Engineering (Onderzoek in het 
scheepsniachinevak), door A. E . Seaton.

5. The effect of the Longitudinal Motion of a Ship on its 
Statical Transverse S tability  (De invloed van de langs- 
scheepsche beweging van een schip oo zijn statische dwars-

f scheepsche stab ilite it), door G. S. Baker.
6. The iron carbon Eciuilibrium  Diagram  and its P ractical 

Usefulness (Plet microscopisch onderzoek der metalen), 
door P ro f. H . C. H . Carpentier.

7. S tress D istribution in Bolts and N uts (Sterkteverdeeling 
in bouten en m oeren), door C. E. Stromeyer.

8. A Prelim inary  Survey of the Possibilities of Reinforced 
Concrete as a M aterial for Ship Construction -(Een voor- 
loopig onderzoek naar de mogelijkheid om gewapend beton 
als scheepsmateriaal te gebruiken), door M ajor M. Dennv.

9. R einforced Concrete. Vessels (Gewapend beton schepen), 
door W alter Pollock.

10. Design and C onstruction of a Self-propelled Reinforced 
Concrete Sea-going Cargo Steam er building in G reat B ri
ta in  (O ntw erp en constructie van een zeew aardig gewa
pend beton stoomschip gebouwd in Engeland), door T. 
G. Owens Thurston.

11. A n Investigation of the Shearing Force and Bending M o
m ent action on the S tructu re  of a Ship including Dynamic 
E ffects (Een onderzoek betreffende de afschuivende 
k rach t en het buigend mom ent werkende op de structuur 
v an  een schip m et inbegrip der dynamische invloeden), 
door A. M. Robb.

12. A ir  Supply to Boiler Room s (Luchttoevoer in ketelrui- 
m en), door R. W . Allen.

Bovengenoemde verslagen zijn op de Bibliotheek der Tech
nische Hoogeschool te D elft aanwezig.



S C H E E P S -H Y  G ÏË N E
D O O R  D R . R. J. L E E N D E R T Z  

IN L E ID IN G .

In  de eerste plaats 'wil ik de redactie van dit tijdschrift hier 
mijn dank brengen, dat zij een plaats heeft ingeruinid voor de 
vraagstukken op hygiënisch gebied in de scheepsliuishouding. 
Zoowel gedurende den bouw als bij de vaart van het schip treden 
verschillende vraagpunten naar voren, welker behandeling' men 
kan vinden deels in handboeken of tijdschriften op het gebied 
der ingenieurswetenschappen, anderdeels in geschriften op 
medisch gebied. Voor zoover mij bekend is, bestaat er even
wel in ons land nog geen tijdschrift waarin de scheepshygiëne 
een onderdak heeft gevonden, zooals wij die b. v, kennen in 
F rankrijk  en Duitschlanrl en wel met name dass Archiv fiir 
Schiffshygiene und Tropcnkrcmkhcitcn, dat te H am burg ver
schijnt als officieel orgaan van het daar bestaande Instituu t 
voor tropische ziekten, en het te Parijs verschijnende tijdschrift 
Hygiène navalc.

W aar nu de prim aire gegevens op hygiënisch gebied komen 
van medische zijde, m aar de geneesheer doorgaans niet vol
doende technisch onderlegd is om die gegevens praktisch uit te 
werken, komt het mij voor dat de samenwerking van den inge
nieur met den medicus voor de praktijk goede resultaten moet 
geven. D at d it ook begrepen is door vooraanstaande personen 
uit de praktijk zien wij reeds bij verschillende groote onder
nemingen. Ik  behoef in dit verband niet te wijzen on het bui
tenland, zooals de Romaansche moerassen en het graven van 
het Panam akanaal, ook in ons land en in O ost-Indië zien wij 
voorbeelden te over van de goede samenwerking tusschen deze 
twee takken van wetenschao. E en verblijdend verschijnsel is het 
dan ook dat bij de groote lichamen, die in direct verband staan 
m et de scheepvaart in het algemeen, de geneesheer-adviseur 
zijne intrede gedaan beeft, n iet alleen voor het verleeneu van 
eerste hulp bij ongelukken (hoewel dat in het groot-beclrijf een 
zeer voornaam punt is), m aar ook om in samenwerking met de

N IE U W E  S C H E P E N
N A A M  V A N  H E T  S C H IP : „IR IS ”.
B ouwm eester:  Gebrs. P o t te Bolnes.
Recderij:  P e tro leum  M aatschappij „L a Corana” te ’s-Gravenhage. 
Bouwjaar : Jan u ari 1919.
Type van het schip: S talen tankstoom sdiip .
H  o o f d a f m e t i n g e n :
Lengte  tusschen de lo o d l i jn e n ........................................... — 326’—10”.
Breedte  (m ld.) .......................................................................=  48’—6".
H olte  (m ld.) .......................................................27’—0”.
Klasse:  L loyds R egister H oogste K lasse.
L aadverm ogen: op een diepgang van 22’—7” =  5148 Tonnen van 

1016 IC.G.
Brnto-Tonnenm aat . . .  ......................=  3887 R egister Ton.
N c t to -T  o n n e n m a a t ......................................................=  2214 „ „
A antal ru im en =  14 olietanks.
H utten  van kapiteins en offic ieren  midscheeps.
H u tten  voor m achinisten op het achterdek. ■
De bak ingericht voo r 18 stokers en 14 matrozen.
A parte hutten  voor onderofficieren.
D avits der reddingbooten volgens patent Dc Vos.
S t o o in .in  a  c h i n t  e n  s t o o m k e t e l :
M aker:  R otterdam sche D roogdok M aatschappij te R otterdam . 
H oofdafm ctingen der c ilinders: . . . . =  25” 41” en 67” .
Slag  .................................................................. .......  45”.
Jndicateur-v er m o g e n .............................   . . =  2000 Paardekracliteii.
P ro e f to c h ts n e l l ie id  • . . =  11 K noop.
A antal en soort van stoom ketels =  twee Schotsche V lampijpenketels en 

een donker ketel.
V crw . oppervlak van de twee groote ketels — 564 vi-erk. M eter. 
S toom ketels ingcrich t om  te kunnen stoken, zoowel m et steenkolen 

als m et olie.
Len staande donkeyketel in h e t ketelruim  voor bediening der olie- 

laadpompen, deklieren, brandbluschpom p enz. Een 10” pom pleiding 
voor het vullen en ledig pompen der ruim en, welke in het schip zijn 
gebouwd en zoodanig aangelegd, dat e lk  ruim  afzonderlijk kan worden

technische diensten dier groote lichamen betere toestanden te 
scheppen op hygiënisch gebied.

Bij den bouw van het schip doen zich dan al direct meerdere 
vraagstukken voor, b.v. waar moeten de schepelingen onder
gebracht worden, in het boeg-gedeelte van het schip of geheel 
achterin? Hoe moeten de kooien geplaatst worden, los van 
den scheepswand? Is het. gewenscht, dat de schepelingen hun 
eigen kooigoed meebrengen? Moet de ziekenboeg liggen vlak 
bij de logiezen, of moet deze daarvan verwijderd aangebracht 
worden? Dan volgen vanzelf de v raagstukken . over de ver
lichting, verwarm ing en rle ventilatie van de verschillende 
plaatsen die bestemd zijn voor opvarenden en passagiers. Voorts 
dc verschillende sanitaire inrichtingen, die zeker een bespre
king overwaard zijn, evenals de watervoorziening van het schip.

Is het schip eenmaal door den bouwmeester afgeleverd en 
door de reederij in de vaart gebracht, dan vragen weer andere 
vraagstukken onz,e aandacht. H iervan zanden wij kunnen noe
men: de voeding in den ruimst en zin van het woord, de klec- 
ding en de ligging van de opvarenden, de stofbéstrijding, zoo
wel op de stookplaats als bij het laden en lossen van het schip.

Een vraagstuk -waaraan gelukkig meer aandacht geschonken 
wordt is de behandeling van ongelukken en ziekten en zieken 
aan boord. De tijden dat de gezagvoerder voor de kist met me
dicijnen ging staan, 'zijn oogen sloot en onder het uitspreken 
van de woorden „God zegene den greep” het eerste liet beste 
nam om hiermede een patiënt te cureeren, zijn gelukkig voorbij, 
al ligt deze tijd nu niet zoo héél ver achter ons. E en ernstig 
punt van overweging is het reinhouden- van de. heels, de gelief
koosde verzamelplaats van de ratten aan boord. Vooral in tijden 
van cholera en pest en hun verspreiding treedt d it vraagstuk 
op den voorgrond, terwijl wij er eigenlijk voortdurend onze 
aandacht op gevestigd moesten houden. M aar genoeg. Ik  heb 
getracht in het kort enkele vraagpunten naar voren te brengen 
die ik mij voorstel in de volgende nummers van dit tijdschrift 
uitvoeriger te behandelen. Aan een bepaalde volgorde wil ik mij 
niet binden, ten einde urgente .gevallen direct te kunnen be
handelen.

gevuld en, geledigd, terwijl alle afsluiters vanaf liet dek kunnen worden 
bediend.
Laadlieren: 2 stuks op liet dek voor bet iaden en lossen van kisten 

benzine.
Electrisehc verlichting en draadlooze telegrafie.

N A A M  V A N  H E T  S C H IP : „ M A A S ”.
Bouwmeester:  N. V. Scheepswerf „Baanhoek”, v./li. T . N cderlof te 

Sliedrecht.
Reederij:  Internationale Sleepdienst M s.-tc R otterdam .
Bouwjaar:  Januari 1919.
Type van het schip: Stalen zecslccpbont.
H  o o f d a f in c t  i n g e n :
Lengte  tusschen de lo o d l i j n e n .................................  . =  27.50 M eter.
Breedte (mkl.) op het g r o o t s p a n t ................................— 6.10 ,,
H olte  (mld.) in de z i j d e .....................................  . . =  3.25 „
Klasse:  Bureau V eritas, Groote K ustvaart en R ijks-Schoepvaart- 

Inspect’e.
B r u t o - T o n n e n m a a t    . = '  131 ,■— R rg. Ton.
N e t ta -T o n n en m a a t ............................................  . . =  0.— ,, „
H u t van den kapitebi in het voorsclrp met afzonderlijke hutten  voor 

■niaclvnist en stuurman.
H et achterschip ingericht voor matrozen en stokers.
S t  o o m  m a c li i n e e n  s t o o m k e t e l :
Maker:  J. en A. v. d, Scliuyt te Papendrecht.
Type:  T r 'p le  conipound machine m et d r i e ‘cilinders en opp. condensor. 
Hoofdafmelingen der cilinders: . . . , =  300, 480 en 800 m.in.
Slag • ...................... .. ............................ .....  =  480 ni.ni.
fn d ka leu r  v e r m o g e n ........................... ..... . =  450 Paardekrachten .
Stoomketel:  Een Schotsche Ylampijperkctel m et 2 gegolfde vuren. 
Maker:  Kon. Ms. de „Schelde”, VEss'ngen,
Hoofdafmetingen van den stoomketel:  Lengte =  10'— 0”, Diam. 

=  12’—0”.
Verwarmend oppervlak .     135.__ ML
Stoom druk  .  ..................... . . . . .  =  180.— Lbs.
Grootte der bunkers ................................................................  =  45.__ Ton.
Een stooniankerlicr, een stoom trossenlier achterop, stoom stuunnacliine.



N IE U W S B E R IC H T E N
T E W A T E R L A T IN G E N .

— A. V u y k  en Zonen, Capellc a.d. IJssel. Het stalen vraehtstonm- 
schip „T rom penburg”, in nanbouw voor de Stoomboot Mpij. „ Ililü - 
gersberg” te Amsterdam. Bruto inhoud 1975 Reg. ton, laadvermogen 
3300 ton; afm etingen: 85.40 X  12.20 X  6.50 Meter. De triplo expansie 
stoomm achine van 1000 P.K ., te leveren door de „Alblasserdamsclte 
M achinefabriek” te Alblasserdam, ral het vaartirg  eene snelheid van 
9 knoopcn verkenen. Classificatie: hoogste klasse Llojxls.

— Jonker en Stans, Hendrik-Ido-Ambacht. De zeesleepboot, „Jacob 
van H ecm skerck” , in aanbouw voor de N. V. Bureau 'W ijsmuller’* 
Scheepvaart-, T ransport- cn Zeesleepvaart Mpij. te ’s-Grnvcnliage. 
A fm etingen: 40.60 X  7.35 X  3.85 Meter. Tiunkerruimte ongev. 250 ton. 
De triple cxp. machine (16"X 26”X 42” cyl. en 24” slag) wordt 
geleverd door de M achinefabriek „Bolnes” te Bolnes, terwijl de ketel 
van 205 M2. verw. oppervl. vervaardigd w ordt door de Kon. Mpij. „De 
Schelde” te V lissingen. H et vaartu ig  w ordt uitgerust met een zoek- 
lichtinstallatie van Groeneveld v. <1. Poll en Co. te Amsterdam en een 
draadlooze telegrafie-inrichting van l l s . a  2 K.W . van de „Radio 
H olland”.

— N. V. Scheepswerven v.h, II . II .  Bodewess, Millingen: liet 
stoomvisschcrijschip „D erika 15”, lang 37,— Meter, breed 6.60 M eter 
en hol in de zijde 3.50 M eter, gebouwd voor rekening van den Heer 
M. B. Osendarp te JJm uiden.

H e t schip zal aan de M achinefabriek van I.öhnis cn Co. te Rotterdam 
voorzien worden van een stoommachine van 350 I.P.K.

— f f .  Boot en Zonen, Vrijenban. De stalen motorschoener werfntim- 
m er 316, in aanbouw voor e ;gen rekening; laadvermogen 200 ton. H et 
vaartu 'g  is bestemd voor de algemeene vrachtvaart. Classificatie: 
Germ, Lloyd en Scheepvaart-Inspectie. Afmetingen: 26 X  6.40 X  
2.80 M.

P R O E F T O C H T E N .

— H et vrachtstoom schip „O scar”, gebouwd op de werf van de firm a 
De Haan en Oerlemans  te Heusden voor rekeirng van de Rederiactie- 
bolaget ..A inaryll’s” te H elsingborg (Zweden) heeft met goed gevolg 
op den Nieuwen W aterw eg geproefstoomd. H et schip laadt 1600 tons 
en heeft de volgende afm etingen: 215’ X  34’ — 4” X  15’ — 6”. H et 
is voorzien van een triple exp.-machine van 550 P.K. (15”X 25” V 4 0 ” 
cyl. en 27” slag.) Een snelheid van ru im  9 knoopen werd behaald.

N IE U W E  O P D R A CH T E N .

De Scheepsbouwwerf „De Nieuwe Waterweg” te Schiedam heeft de 
volgende bouwopdrachten ontvangen:

van de Kon. Ned. Stoomboot Mpij. voor twee vrachtstoomschepen 
van 8600 ton, l.v .;

van de Holland-Amerika Lijn voor een vrachtstoomschip van 12.000 
ton, l.v .;

van Van Nievclt Goudriaan en Co.’s Stoomv. Mpij. voor twee vracht- 
■ stoomschepen van 11.000 ton l.v., en een van 8600 ton l.v.

D e Stoom z>. Mpij. „Nederland" heeft 3 vrachtstoomschepen van liet 
B-type (6600 B ruto Rcg. tons) besteld bij resp. de Ned. Scheepsbouw 
Mpij., het Etablissement „Fijenoord" en de Werf „Conrad", terwijl 
6 vraclitstoomscliepeu, w aarvan enkele van 480 voet op Engelsche 
werven zijn besteld.

De Rotlerdémsche Lloyd  heeft een vrachtstoomsch'p van 7000 
Bruto Reg. tons bij het Etablissement ,,Fijenoord” besteld.

P R IJ Z E N  V A N  SCH EPEN .

P u b l i e k e  v e r k o o p i n g  te  IJ  m u i d e n.

Casco loggerschip „Jan B art", I J m .’2S0. Kooper K. W. Kemtnhig te 
A m sterdam  voor ƒ  3650.— .

Stoom d rifte r  „Oceaan I ” , IJm . 342. Kooper W. den Duik Jaczn., te 
Scheveningen voor ƒ  131.300.—.

Stoom traw ler „Em ilie”, IJm . 342. Kooper W. den Duik Jaczn., te 
Scheveningen voor ƒ  143.500.—.

M otorkotter IJm . 348. Kooper P . Glas te Vclseroord voor ƒ  6505.—.

Stoom traw ler „M argaretha” , IJm . 23. Kooper de Vissclierij Ms. 
„H ielke” te IJm uiden voor ƒ  68.003.—.

H et visschcrijsclieepjc IJm . 279. Kooper D. C. Ennnelot te IJm uiden 
voor ƒ  '650.— .

O p e n b a r e  s c h e p e n v e i 1 i n g  o p  11 F e b r u  a r i
1919 t e  R o 11 e r d a m.

1. lich tersch ip  „R otterdam ”, laadvermogen 856 T on van 1000 K.G. 
Lengte (1.1.) 71.50 M. Breedte (grootste) — 8.48 M. H olte (ïnld)

3.12 M. Verkocht aan C. H . Sunderm an tc D ordrecht voor 
ƒ  28.800.—.

2. Het casco van de ex-schroelstooinhoot „Zeeland I I ” , laadvermogen 
150 Ton van 1000 K.G. Lengte (1.1.) =  35 M. Breedte (grootste) =
5.50 M. Holte (mld) 3.50 M. V erkocht voor ƒ  20.500.— aan de
Stoombciotreederij v.h. J . en A. v. d. Schuyt, te Rotterdam .

N IE U W E  W E R V E N .
—Te Rotterdam  is opger ebt de N.V. Internationale Gewapend 

beton Scheepsbouwmaatschappij. D oel: het ontwerpen, aanncmen,
bouwen, verhuren en exploiteer«) van schepen in het algemeen en in 
het bijzonder van gewapend beton of van eenig ander m ateriaal. K api
taal ƒ  1.500.000.

L IT E R A T U U R O V E R Z IC H T
Het la s sc h e n  van stalen sc h e p e n  m e t een 

acetyleenvlam , door J. F. Springer.
De eiscli om snel te  werken heeft in hoofdzaak bovengenoemde 

werkwijze van belang doen worden.
Als liet ijzer boven kersrood-gloeihitte (1274 graden F.) w ordt 

verhit, beginnen de korrels groo ter te worden, welke m eerdere grootte 
niet weer afneemt tijdens het afkoelen. M et dit grooter w orden van 
de korrels neemt de sterkte van het m ateriaal af. Zonder dat hierin 
voorzien werd zou dus de gelaschte verbinding heel zwak zijn. Men 
kan in het algemeen op twee m anieren den korrel weer verkleinen en 
zoodoende de sterkte opnieuw doen toenemen. De eerste m anier is het 
mechanisch bewerken van het m ateriaal, m its deze bew erking in alle 
deelcn doordringt. H et best gebeurt d it in de walsen. Bij aan elkaar 
gelaschte deelen kan men eenigszins hetzelfde bereiken door hameren 
(daar walsen dan niet m eer mogelijk is), doch de invloed hiervan dringt 
met zoo goed in de volle dikte van de gelaschte platen door. De tweede 
manier berust hierop, dat het m ateriaal w eer aan sterkte w int door het, 
wanneer liet eerst een w einig beneden 1274 graden is afgekoeld, op
nieuw langzaam te verhitten to t even boven die  tem peratuur.

Men moet verder voorzorgen nemen tegen oxydeeren. D it doet men 
het beste door de omhullende vlam, n.1. dat deel van de vlam, dat het 
zeer heete gedeelte, dat bij het lasschen werkzaam  is, omgeeft en, 
evenals het heete deel zelf, een reduceerende vlam is.

Dikwijls wordt voor het lasschen-een m ateriaal gebruikt, dat geen 
of bijna geen koolstof bevat. D it is volgens Springer  n iet goed, omdat 
de sterkte van dit m ateriaal veel m inder is en om dat het, w anneer het 
koolstofgehalte m inder dan 0,5 pCt. bedraagt, n iet zoo sterk den 
invloed ondervindt van het opnieuw verwarm en, als het geval is bij 
hooger koolstofgehalte.

Eindconclusie: het oxy-acetyleen-proces is in den scheepsbouw toe 
te passen, doch de m ateriaalsterkte verm indert cn de middelen om 
deze te herstellen moeten m et verstand en in voldoende m ate worden 
tocgenast.

J. C. A. S.
(International Marine Engineering, Dec. 1918.)

H o g Is land, de grootste s c h e e p s w e rf  der  
wereld, door W . LI. Blood Jr. D

De eerste plannen tot het bouwen van schepen op grooter schaal en 
in sneller tempo werden gem aakt kort na de oorlogsverklaring van 
Amerika, op 6 A pril 1917, door de „Emergcncy F leet C orporation” . 
H et duurde echter to t 13 .September van dat jaar, voordat een contract 
gesloten werd tot levering van een groot aantal schepen met de 
„American International Corporation”. D it lichaam m aakte het plan 
een bijzonder groote w erf op te richten, bestemd voor het bouwen van 
een standaard-type u it m aterialen, welke vooraf op de verschillende 
staalwerken teerden gereedgem aakt. Als terrein w erd „H og Island” 
gekozen aan de Delaware riv ier bij Philadelphia. Een week na onder- 
teekening van genoemd contract werd met den aanleg begonnen, op 12 
Februari 1918 werde de eerste kiel gelegd en op 5 A ugustsu bet eerste 
sch'p te water gelaten.

E r worden twee typen gebouwd, n.1. één van 400’ lengte, 7500 ton 
draagvermogen cn 11,5 mijl snelheid en een tweede van 450’ lengte, 
8000 ton draagvermogen en 15 mijl snelheid; dit laatste is een gecom
bineerd vracht- cn troepen transportschip.

De w erf heeft 50 hellingen ; de lengte langs den w aterkan t van dit 
complex is 5670'. Voor u itrusting  der schepen zijn zeven pieren welke 
gezamenlijk ruimte van 28 schepen in afw erking geven. V oor elk der 
beide typen is een afzonderlijke opslagplaats voor m ateriaa l; men

De Stavorensche jol IJm. 12, Kooper Gebrs, Goedhardt te IJm uiden *) Voordracht voor de „Societv of Naval A rcliitects and M arine 
voor ƒ  460.— . Engineers” .



tracht steeds het m ateriaal voor 25 schepen in voo rraad  te hebben. 
De lengte aan spoorrails op het geheele terrein bedraag t 80 mijl. A ls 
de w erf geheel in bedrijf is, zullen er 30 tot 35 duizend menschen 
werken.

l i e t  artikel beschrijft u itvoerig  het ontstaan d er plannen, de in rich 
ting van het terrein, m oeilijkheden, tijdens den bouw  ondervonden en 
zorg voor logies, enz. d er employé’s, en bevat een u itslaanden p la tte
grond van het w erf terrein , benevens 19 fotografieën.

J. C. A. S.
(International M arine Engineering, Dec. 1918.)

De co n stru ctie  v a n  sc h e e p s li jn e n .

D it artikel is een u ittreksel u it een lezing van R. A llan voor de A s- 
sociation of E ngineering  and Shipbuilding D raughtsm en. H e t behan
delt: le . een graphische m ethode om  een spantenraam  van  een bestaand 
schip over te brengen voor een ander schip m et dezelfde blok-coëficient 
en grootspant-coëfficient, doch andere hoofdafm etingen. H iervoor 
worden twee verschillende m ethoden gegeven.

2e. een constructie om een spantenraam  te construeeren, da t dezelfde 
krom m e van dw arsdoorsneden geeft als van een gegeven schip.

3e. v ier d iagram m en, welke ten doel hebben, snel een spantenraam  
te construeeren voor verschillende cylinder-coëfficienten, afw isselende 
van 0,70 tot 0,82. In  deze diagram m en worden (afhankelijk van de 
cylinder-coëfficient) de ordinaten op verschillende spanten  gegeven van 
de lastlijn, de k im sent en twee andere sentlijnen, beide v an u it he t snij
punt van lastlijn en hartlijn  getrokken. D oor de cylindercoëfficient 
van vóór- en achterschip verschillend te nemen kan men het druk- 
kingspunt op de gew enschte plaats krijgen'.

The Shipbuilder, N e w  Year-numher 1919. J.C.A.Jk

V o o r u i tg a n g  der o o r lo g s m a rin e  in de laat
ste vier jaren.

Hoewel de censuur is opgeheven, zijn betreffende de vele oorlogs
schepen, die gedurende den oorlog gebouwd zijn, nog geen gegevens 
van officiëele zijde verstrek t, zoodat het overzicht n ie t volledig kan 
zijn.

_Wat be tre ft slagschepen en slagkruisers w orden eenige beschou
wingen gewijd aan de slagschepen van de „Royal 5'oz>erdg»”-klasse, w aar
van de bouw, na de 5 eerste, n iet is voortgezet, om plaats te m aken  voor 
snelle k ru isers voor een n iet genoemd speciaal doel. De afm etingen 
van deze kru isers zijn n ie t bekend; alleen is zeker dat de lengte b u i
tengewoon g roo t is. B etreffende de slagschepen w ord t een lijstje gege
ven, bevattende de „Royal Sovereign”, d rie  andere m oderne Engelsche 
typen en de laatst bekende schepen van de Vereenigde S taten , D uitsch- 
land, Japan en Italië. V ertegenw oordigers van tw ee tegengestelde op
vattingen om trent de bew apening zijn de Engelsche „Agincourt’) (m et 
14 stukken van 12”) en „Royal Sovereign” (m et 8 stukken van 15” ). 
V ermeld w ord t een A m erikaansch plan van 40.000 ton w aterver- 
plaatsing en bewapend m et 12 s tu k k en 'v an  16’’. Een dergelijke tabel 
vergelijkt de slagkruisers „Tiger” (Engeland), „ H indenburg” (D uitsch- 
land), „ Consti tnation” (V er. Staten, in aanbouw ) en „K ir ish im a ” 
(Japan). H e t A m erikaansche schip w int het m et zijn 34800 ton w ater- 
verplaatsm g, 35 mijl snelheid en tien stukken van 16” van alle andere; 
het k rijg t tu rbines m et elcctrische overbrenging.

L ichte kru isers zijn in E ngeland in groot aantal gebouw d, in andere 
landen n iet v e e l; in A m erika een aantal van 7200 ton w ater verplaatsing 
en 35 mijl snelheid, in H olland  twee schepen van ongeveer gelijke w a- 
terverp 1 aatsin,g .en verm ogen. 1) G ew aarschuw d w ord t tegen de fout, 
die 20 ja a r geleden1 in E ngeland gem aakt is door het bouw en van k ru i
sers, die n ie t snel genoeg waren en zwak bewapend, zoodat ze zelfs 
tegenover tegenstanders van iets m eer dan d'e halve grootte  te  zwak 
waren on: te vechten en te langzaam  om te ontwijken.

Toen de oorlog begon had E ngeland 125 torpedojagers van 30 mijl 
snelheid of m eer; nu heeft het er 300. Zelfs snelheden van m eer dan 
35 mijl zijn geene zeldzaam heid, G rooter en zw aarder bew apend zijn de 
zoogenaam de flottilj.e-leiders, w aarvan er sinds 1914 m eer dan tw intig  
gebouw d zijn; snelheid 36 mijl.

O nder de duikbooten trek t de aandacht de zoogenaam de Iv-klasse, 
een groot type, dat door stoom turbines m et tan rad -overbrenging  in 
plaats van verbrandingsm otoren  gedreven wordt. De g roo tere  typen 
van duikbooten kunnen tegenw oordig ook dw arsscheeps lanceeren.

Op de Engelsche m onitors zijn in den laatste« tijd kanonnen van 18” 
gebruikt.

H et artikel eindig t m et een beschouwing over de enorm e eischen, die 
aan het m arine-personeel en speciaal aan de m achinisten, in oorlogs
tijd worden gesteld, vooral gedurende den slag.

Als bijlage twee m ooie fo tografieën van den Engelschen slagkruiser 
T  iger.

. J. C. A. S.
(T h e  En gin eer, 3 Jan. 1919.)

1) Blijkens het V ide hoofdstuk  onzer S taatsbegrooting  (M arine) 
w orden er drie  van d it type gebouwd, n.1. de Java, de S u m a tra  en de 
Celebes, welke echter in snelheid (30 mijl) ver bij genoem de A m eri
kaansche achterblijven.

Het m o t o r - t a n k s c h ip  „ H a m l e t ”.

D it schip heeft, in tegenstelling m et andere tankschepen, geen m id- 
scheepsch langsschot, doch tw ee langsschotten in de zijden, ongeveer 18’ 
u it het h a rt van het schip. Deze langsschotten sluiten aan hij de schot
ten der o liebunkers naast de m achinekam er. l i e t  deel tusschen de langs
schotten is verdeeld in zes tanks; de deelen buiten de langsschotten aan 
elke zijde in  d rie  tanks.

H et artike l bevat een algem een plan van het schip, een teekening van 
den m otor en fo tografieën  van het schip en een deel der m achinekam er.

Shipbuild ing and. Sh ipping Record, 9 Jan. 1919. J.C.A.S.

F a b rie k s s c h e p e n  vo lg e n s  he t  „ N ”-type.

Volgens den vorm  I in de figuur is een plan u itgew erk t door 
d ’E yncourt (D irec to r of N aval C onstruction, A dm iralty) en G raham  
(Royal Corps of N aval C onstructors, A dm ira lty ) m et het doel de con
structie  van  den rom p te vereenvoudigen. A ls de kniklijn  goed strook t
volgens de stroom lijnen, behoeft de w eerstand slechts 2 to t 3 pCt.
g roo ter zijn dan bij een schip van gewoon type, hetgeen gecom pen

seerd w o rd t door w eglating  der k im kielen; van m odel I I  daarentegen 
is de w eerstand  50 pCt. meer. M odel I is door het Engelsche gouverne
m ent aangenom en als „N ational” Standard vessel. V erder w o rd t nog  
een derde vorm  gegeven, die veel overeenkom st heeft m et I, doch 2 
knikken onder w ater.

H et „N ”-type heeft 400’ lengte, 52’ breedte en 31’ holte. D e voor
naam ste voorcleelen zijn de rechte spanten en het ontbreken  van de ge
bogen kim platen. In  de kn ik  lig t een zw aar hoekstaal, 7” X  7” X . 70” . 
D e constructie  is bovendien vereenvoudigd door een recht m iddenge
deelte zonder zeeg oyer de halve lengte. E r  w ord t een ru im  gebru ik  
gem aakt van de veelvoud-ponsm achine.

Op het oogenblik  zijn totaal 750.000 to t 1.000.000 tonnen d raag 
verm ogen volgens het „N ”-type gebouwd, in aanbouw  of in  bestelling.

H et a rtik e l bevat, behalve de genoem de figuren, een groo tspan t en 
twee déta il-fïgu ren  .

E ngineering , 17 Januari 1919. J.C .A .S.

Po nt voor het vervoer v a n  s p o o r w a g e n s  
over het K a n a a l.

I ie t  geheele artike l beschrijft de in rich ting  voor het tran spo rt van 
oorlogsm ateriaal over het kanaal van R ichborough n aa r de F ransche  
kust, en als onderdeel daarvan de voor dat vervoer bestem de ponten. 
Deze zijn 350’ lang (tusschen He loodlijnen), 61’— 6” breed (totaal) en 
17’—3” hol. Bij 9 ’—6” diepgang is het draagverm ogen 960 ton, w aa r
van in  den gew onen dienst 850 ton door de beladen spoorw agens w ord t 
ingenom en. Deze laatste  staan  op v ier stel rails.

Bij den proeftoch t ontw ikkelden de beide m achines sam en 3220 
I .P .K ., w aarm ede bij 3654 ton w aterverp laatsing  een snelheid van 13 
mijl w erd  bere ik t.

E erste  v a a rt F eb ru a ri 1918; sedert dien tijd w rden 250 u itreizen ge
m aakt m et to taal 185.000 ton lading. De benoodigde tijd voor het 
lossen der w agens en het laden van andere bedraag t 21 m inuten.

H e t artikel bevat zeer u itvoerige teekeningen zoowel van de ponten 
als van de geheele in rich ting  te R ichborough.

The E ng ine  er, 10 en 17 Febr. 1919. J.C .A .S.

Het n u ttig  effect v a n  h a n d e ls s c h e p e n ,  door 
A. U rw in, (u ittreksel u it een voordrach t voor 

- het „N o rth -E ast Coast In s titu tion  of E ngineers 
and Shipbuilders”).

O ver het algem een w ord t veel aandacht besteed aan  verbetering  van 
op zich zelf staande onderdeden  van  schip of m achinerie. Men be
schouw t dan dikw ijls berekeningen betreffende snelheid, vorm , verm o
gen, enz. geheel onafhankelijk van andere factoren, zooals d raagverm o
gen, ne tto  tonnenm aat, vrachten , enz. M en m oet ze echter beschouwen 
als onderdeden  van het geheel. In  een tabel w o rd t aangeduid, hoe 
verschillende factoren  gezam enlijk hun invloed uitpefenen op bet to-
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talc nu ttig  effect. Deze factoren worden vooreerst onderscheiden in 
elem entaire factoren en afhankelijke factoren. I)e eerste zijn: hnofdaf- 
ïnetingcn, hlokcoèfficient, snelheid, type van het schip en machinerie, 
classificatie, af te leggen reis. prijzen van materialen en hinnen tijdens 
het houwen, speciale wenschen van den reeder betreffende schip en 
machinerie, te vervoeren lading, vrachten, brandstofkosten. De afhan
kelijke factoren w orden weer verdeeld in secondaire en primaire. De 
secondaire factoren zijn: diepgang, waterverplaatsing, vermogen, netto- 
tonnemnuat, snelheid van laden en lossen, gewichten van den stalen 
romp, hout en u itrusting , machinerie, brandstof, provisie en zoetwater, 
de kosten van deze zelfde deelen, gewicht nuttige lading, tijden voor 
laden, lossen en varen, kosten in de iiaven, betaalde loon en, vracht per 
ton; van al deze factoren w ordt aangegeven, hoe ze van de elementaire 
factoren afhangen. V erder worden u it de secondaire vier prim aire 
factoren afgeleid, n.1.: totale vracht (F ) , waarde van het schip (O), 
tijd voor een rondreis (T ) en totale uitgaven per reis (C). U it deze 
vier grootheden w ordt het nuttig  effect berekend:

F -C

0
365 X 100, 

T

H et zoo verkregen cijfer heeft alleen een vergelijkende waarde.
E r  is dikwijls iets onzekers in de wijze, waarop sommige factoren u it 

de voorafgaande worden afgeleid; men doet daarom het beste, eerst 
zulk een tabel op te stellen voor een schip, dat reeds in de vaart is, 
en dan aan de hand van deze resultaten het nieuwe schip te berekenen.

In  tabellen w ordt hiervan een voorbeeld gegeven.

Shipbuilding and Shipping Record, 16 Jan. 1910. J.C.A.S.
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