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STO O M D R IFTER  e n  STOOMLOGGER
D O O R  I R .  A . M . S C H I P P E R S , S C H E E P S B O U W K U N D IG  IN G E N IE U R

I I .  (S lo t.)  luikhoofden. D it is voor de Hollandsche haringvisscherijschepen
een vereischte, omdat men voor het conserveeringsbedrijf een 

Bezien we nu F ig . 4. zijnde de teekening van een stoom- breed, dek zonder hindernissen noodig heeft, 
logger, dan valt het allereerst op, dat d it schip een voorroer Ook boven het net- en het reepruim bevinden .zich slechts 
heeft. . l ', i ; ; lage luikhoofden, evenwel afgedekt met stolpluiken. N atuurlijk

D it voorroer is noodig, om dat de H ollanders hun zw are vleet zjjn deze gladde en ook de stolpluiken moeilijk of n iet te pres
en lange reepen op een andere wijze over boord zetten (schie- senningen, hetgeen bij slecht weer wel eens gevaren oplevert,
ten) dan de Schotten met hun lichte netten. De Schotten zeilen
als het ware de vleet dwars u it en laten hun kleine, lichte schip 
m et den wind dwars uit drijven. De Hollander, die 150 netten 
met kabels, breels en breeltomven m oet uitzetten, moet achter
uit stoomen en om dan het schip bestuurbaar te maken, is een 
voorroer noodig. D it voor roer m aakt het voorschip van de 
stoomloggers heel leelijk, vooral in tegenstelling van de elegante 
stoom drifters.

I ie t achterschip is onder dek eveneens betim merd to t een 
kaju it, m aar slechts ingericht m et kooien voor den schipper, 
stuurm an en machinist, terw ijl gevvoonlijk een reservekooi aan
wezig is. In  de nieuwste stoomloggers zijn aparte hu tten  voor 
den kapitein en den m achinist. De overige equipage, zijnde 13 
m a n ,. vindt haar verblijf en slaapplaatsen in het vooronder, 
gewoonlijk zeer eenvoudig in vurenhout betimmerd.

De stoommachine en stoomketel bevinden zich ip het achter
schip. N aast den stoomketel zijn de langsbunkers en aan de 
achterzijde van den stoomketel is een dw arsbunker gemaakt.

M et het oog op de lange reizen is onder den stoomketel en 
onder den dwarsbunker een dubbele bodemtank aanwezig, voor 
zoetwater, dat voor suppletie van den stoomketel w ordt 
gebruikt.

In  de nieuwere stoomloggers is een aparte drinkw atertank 
aanwezig. Vroeger werd drinkw ater in eiken vaten medege
voerd.

Aan de voorzijde van den dw arsbunker bevindt zich het 
reepruim  en nog voorlijker is het nettenruim  aangebracht.

Tusschen netruim  en vooronder bevinden zich de 12 stuks 
laadruimen. Deze haringlaadruim en, (tieren), zijn onderling 
door vurenhouten schotten gescheiden, terwijl midscheeps een 
houten langsschot is aangebracjrt. E lk dezer 24 halve ruimen 
is afzonderlijk toegankelijk van het dek af door een klein recht
hoekig gat, ju ist g root genoeg om een haringvat door te kunnen 
laten. De afstand der houten dwarsschotten is ook zoodanig, 
dat' de laadruimen ju is t breedte genoeg aanbieden voor een 
harington.

De vaten liggen dus langsscheeps. De gaten boven de laad
ruimen zijn afgesloten door gladde luiken; er zijn dus geen

ii.

Fig. 3. Stoomlogger.

De lengte van een Hollandsche harington is 73 c.M, en de 
diameter is 54 c.M. De spantafstand in de stoomloggers is 43,5 
c.M. en de balken liggen op elk tweede spant, zoodat de ruimen 
87 c.M. breed zijn; welke afmeting moet worden verm inderd 
met de dikte der houten schotten, bedragende ±  4 c.M.

H et voorste laadruim is gewoonlijk van de dubbele breedte 
en wordt een dubbel-ruim genoemd.

Op het dek is ook bij den stoomlogger een stoomspil aanwezig,



maar dit is aan de voorzijde van de koelkast geplaatst. Nabij 
dit stoomspil is ook het reepruim, in tegenstelling met den 
drifter, waar het reepruim in het voorschip is. De masten zijn 
gewoonlijk niet strijkhaar en de reddingssloep staat achterop. 
Vanuit een stuurhuis bovenop de koelkast wordt gestuurd.

Een bezaanzeil en vischzeil en een fok zijn gewoonlijk 
aanwezig.

De reep wordt door een groote boegkluis aan stuurboordzijde 
met behulp van het stoomspil naar binnen gehaald,. terwijl de 
netten aan de zijde over de rollen (geesten) met de handen naar 
binnen worden getrokken.

haringvisscherij slechts gebruikt worden van Juni to t Decem
ber en moet dan ook de overige maanden van het jaar stil
liggen. Natuurlijk is dit stilliggen met een duur stoomschip 
voor den reeder en voor de equipages onvoordeelig. De gewone 
matrozen en stokers worden afgemonsterd, maar de kapitein en 
stuurman blijven aan den wal in dienst van de reederij. H et 
ligt voor de hand, dat men daarom getracht heeft, den stoom- 
logger in den winter ook voor andere visscherij dienstbaar te 
maken.

De eerste pogingen op dit gebied waren, de stoomloggers 
zoodanig in te richten, dat ze ook de beugvisscherij konden

Fig. 4. Stoomlogger.

H et laadvermogen van een stoomlogger bedraagt 700 tot 800 
haringtonnen, Een last haring is 14 geheel met haring gevulde 
tonnen. Gedurende dé reis evenwel slinkt de haring, zoodat de 
inhoud van 17 haringvaten (op zee gepakt) noodig is, om aan 
den wal 14 haringvaten geheel te vullen.

Een stoomlogger, die dus 714 ledige haringtonnen onder de 
luiken kan bergen, kan 42 last haring in vaten aanbrengen.

De dekken zijn van Amerikaansch grenenhout, omdat een 
ijzeren dek te glad en te koud zou zijn om er op te kunnen 
werken.

Door de groote breedte van het schip, de aanwezigheid van 
het voorroer en een groote zeeg op het voorschip, zijn de 
stoomloggers niet zeer elegant. De stoommachine is gewoon
lijk van het triple compound systeem, b.v. met cilinders van 
10” ;17” en 28” en een slag van 18” met een indicateurvermo- 
gen van circa 250 Paardekrachten. Schotsche vlampijpenketel 
met 87 vierk. M eter verw. oppervlak. Lengte 9 ’— 10” Diameter 
is 9 ’— 10” en 160 tot 180 Lbs. stoomdruk.

Overwegende nu, dat de haring zich in de Noordzee niet 
het geheele jaar ophoudt, kan de stoomlogger voor de zout-

uitoefenen. Dit is de visscherij met lange, dunne lijnen met 
zijlijntjes, waaraan zich haken bevinden. Aan deze haken wordt 
aas geslagen, waarmede dan schelvisch, kabeljauw, leng, vleet, 
rog en heilbot wordt gevangen. Deze gevangen visch moet 
evenwel levend gehouden worden, waartoe het noodig is, in het 
schip te maken een zoogenaamd bun, d.w.z. een door w ater
dichte schotten afgesloten gedeelte van het laadruim, dat door 
gaatjes in de huid van het schip in open gemeenschap met de 
zee staat.

W ordt nu met een stoomlogger, tevens de beugvisscherij u it
geoefend, dan worden in December de houten haringschotten 
én lanen verwijderd en de bungaten in de huid, die door houten 
proppen waren afgesloten, geopend. Hiertoe moet natuurlijk 
het schip op een helling geplaatst worden.

H et voorroer wordt vastgezet, daar dit bij de beugvisscherij 
niet wordt gebruikt. De beugreizen duren 8 a 14 dagen.

De beugvisscherij heeft evenwel de laatste jaren geen bij
zonder goede resultaten opgeleverd, zoodat wel nog verscheide
ne ' stoomloggers, tevens voor beugvaart ingericht, bestaan, 
maar er worden toch bijna geen nieuwe in Holland meer bij
gebouwd.



Als tweede oplossing heeft men getracht, den stoomlogger in 
den w inter tevens te gebruiken voor de trawlvisscherij. D at is 
het vissclien met een sleepnet, dat achter het schip aan lange 
staaldraden op den bodem van de zee hangt en door het stoom
schip w ordt voortgetrokken.

N u is de vangst van een stoom trawler afhankelijk van de 
grootte van het sleepnet, en de snelheid, waarmede men dit 
over den bodem der zee kan voortbewegen. Om dus eene groote 
vangcapaciteit te hebben, is noodig een snel schip, dus een vlug 
schip met eene krachtige stoommachine.

De haringvisscherij eischt daarentegen een breed, vrij groot 
schip m et een matige snelheid. Technisch is dus deze combi
natie niet gemakkelijk op te lossen. Toch zijn er de laatste 
jaren  diverse stoomloggers gebouwd, die tevens in den w inter 
als stoom trawler dienst doen.

Voor de uitoefening der stoom traw lvaart w ordt het verti
cale stoomspil vervangen door een groote trommelwinch en 
buitendien worden vier traw lgalgen aangebracht, terwijl ook 
de houten schotten worden verwijderd of gewijzigd. De ma
chines van deze stoomschepen voor haring- en trawlvisscherij 
hebben gewoonlijk eene capaciteit van 275 tot 350 P .K .

De afmetingen dezer schepen zijn niet veel grooter, dan die 
van de gewone stoomloggers.

De hoofdafmetingen van zoo’n schip zijn bijvoorbeeld:

Lengte tusschen de loodlijnen..........................=  34.20 Meter.
Breedte op het g r o o t s p a n t . ......................... =  6.60 „
Holte (m ld )  in de zijde ..... ............................. =  3.57 ,,

Zooals u it bovenstaande beschouwing mag blijken, was de 
stoom drifter een visscher ij schip, dat geen reden van bestaan had 
in Holland, omdat gedurende het grootste gedeelte van het
haringvisscherijseizoen de vangplaatsen van de haring  te ver
van de Hollandsche kust zijn verwijderd.

Toch worden sedert een vijftal jaren  ook stoom drifters van
uit IJm uiden, Scheveningen en V laardingen geëxploiteerd.

M aar deze stoom drifters zijn tevens als stoom trawler inge
richt, om dat slechts gedurende eenige maanden in  het najaa r de 
versche haringvisscherij er mede uitgeoefend kan worden.

De rest van het jaar worden ze gebruikt als Noordzee- 
stoom trawler. (Voor IJsland-traw ler zijn ze te klein).

D aar de Hollandsche stoom drifter to t het uitoefenen van het 
stöom trawlerbedrijf een sterkere machine en een grooteren 
stoomketel noodig heeft, zijn de hoofdafmetirigen van' , deze 
schepen grooter dan die van de Engelsche stoom drifters.

De hoofdafmetingen van een Hollandschen stoom drifter zijn 
bijvoorbeeld:

I.engte  tusschen de loodlijnen . . . . . =  30.50 Meter.
Breedte op het grootspant (m ld). . . . =  6.10 „
Holte (mld) in de zijde................................. .......  =  3.10 „

De stoommachines zijn triple compound met cilinder dia
meters van 250, 400 en 650 m.M. en een slag van 510 m.M.

Een stoomketel m et een diam eter van 3.20 M. en een lengte 
van 2-80 M eter, stoomdruk 12,7 Atmosfeer.

De in d it artikel opgenomen foto van een stoom drifter is 
welwillend afgestaan door de N. V. B urgerhout's Machine
fabriek en Scheepswerf te Rotterdam .

D it stoomschip heeft de navolgende lioofdafrhetingen:

Lengte  tusschen de loodlijnen . .. . . . =  31.—  Meter.
Breedte (mld.) =  6.20 ,,
Holte  (mld.) in de zijde   . =  3.20 ,,

De cilinder-diameters zijn respectievelijk: 250, .400 en 650 
m.M., en een slag van' 460 mM . Indicateur vermogen + 240 
Paardekrachten'. D iam eter stoomketel =  3.20 M. Lengte 
=  2.85 M eter.

E E N  G E W A P E N D -B E T O N S C H IP
Kortelings liet de N.V. Internationale Gewapend Beton 

Scheepsbouw Mij. te Slikkerveer, haar eerste gewapend-beton- 
schip te water. Toen in den loop van . 1918 deze Maatschappij 
was to t stand gekomen, werd het bedoelde schip, een z.g. Kem
penaar, voor eigen rekening in aanbouw genomen op de werf 
„de Liesbosch” te Jutfaas. De afmetingen zijn:

Lengte tusschen de loodlijnen . . . . .  50 M.
Breedte  .............................................6,60 „
Holte in de zijde . . . . .  . , . . . 2,20 ,,

De lijnen van het schip zijn geheel als bij een stalen schip.
Aanwezig zijn drie waterdichte schotten, het schip verdee- 

lende in 2 laadruimen. Het draagvermogen bedraagt circa 
500 ton.

Het gewapend-bctonschip gereed voor hel afioopen.

Bij het dwarsscheepsch te water laten, waarbij het schip ca. 
90 c.M. moest vallen, is gebleken dat de constructie ook tegen 
de abnormale belasting, welke zulk een gelegenheid met zich 
brengt, even goed bestand was als een stalen schip.

Om de waterdichtheid van het beton te kunnen constateeren, 
was het na het storten niet afgewerkt, noch geasfalteerd. W as 
zulks wèl het geval geweest, dan zou men niet hebben kunnen 
beoordeelen of de dichtheid in het beton dan wel in de bedek
kende laag te zoeken was geweest. Sedert het te w ater laten 
is geen druppel water het schip binnengedrongen, zoodat ook 
hierom trent de verwachting niet is beschaamd.

H et vaartuig is enkele dagen na het te w ater laten naar de 
N.V. Scheepswerf „De M aas” te Slikkerveer getransporteerd, 
waar het geheel wordt afgemaakt en betimmerd. Tijdens dit 
transport, hetwelk geschiedde per gewone sleepgelegenhéid, 
liep het schip, vooral in de sluis te Vreeswijk, eenige flinke 
stooten op, waartegen het evenwel gepasten w eerstand bood.

Nog zij opgemerkt, dat de diepgang ledig -slechts 55 c.M. 
bedraagt. De verwachting is, dat bij een volgend schip nog een 
belangrijke reductie in het gewicht- zal worden verkregen.

Enkele dagen na • het afioopen van dezen Kempenaar, liet 
dezelfde Mij. nog een beton-zolderschuit tew ater, lang 19 M., 
breed 5 M„ en hol 1,40 M„ met een draagvermogen van 65 
ton, gebouwd voor “rekening der N.V. Internationale Gewapend- 
beton-Bouw te Breda.

Het volgende nummer van „HET SCHIP” verschijnt 28 Maart. 
Bijdragen worden gaarne ingewacht vóór den 21sten, zoo moge
lijk vroeger, Teekeningen en foto's ter reproductie kunnen na 

den 21sten niet meer aangenomen worden.



D E  W E R E L D SC H E E P SB O U W  IN  1918
Verschenen is het jaaroverzicht van Lloyds over IQ 18. Ook 

thans weer zonder de gegevens van Duitschland en Oostenrijk- 
Hongarije over de oorlogsjaren.

Aan het belangwekkende overzicht ontkenen wij de volgende 
bizonderheden.

Tewater gelat en in 1918 (alleen koopvaardijschepen boven 
100 Bruto Reg. ton.)

1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918.

Groot Brittanië
en Ierland. . 1.932.000 1.683.000 650.000 608.000 1.163.000 1.348.000

Britsche Domi
nions . . . 48.000 47.000 22.000 31.000 94.000 280.000

Oostenr.-Hong., 62.000 34.000 — — _ —
Denemarken. . 41.000 33.000 45.000 35.000 20.000 , 26.000
Frankrijk . . . 176.000 114.000 25.000 43.000 19.000 14.000
Duitschland . . 465.000 387.000 — — —.
Nederland . . 104.000 118.000 113,000 180.000 149.000 74.000
Italië . . . . 50.000 43.000 22.000 57.000 39.000 61.000
Japan . . . . 65.000 86.000 49.000 146.000 350.000 490.000
Noorwegen . . 51.000 54.000 62.000 42.000 46.000 48.000
Zweden . . . 18.000 15.000 20.000 27.000 27.000 39.000
Ver. Staten (kust) 228.000 163.000 157.000 385.000 821.000 2.602.000

ld. (gr. meren) 48.000 38.000 20.000 119.000 177.000 431.000
Andere landen . 43.000 36.000 14,000 14.000 33.000 34.000

Totaal . . 3.332.000 2.853.000

O8O04 1.688.000 2.938.000 5.447.000

Groot Brittanie, dan volgen de Tyne, de Wear, de Tees en 
Belfast.

Interessant zijn de volgende specificaties van de in 1918 in 
Groot Brittanie en Ierland (I) en in de overige landen (II)  
van stapel geloopen schepen.

TONNAGE. Stoom
schepen.

Zeil
schepen.

. 100 en on d er 500 t o n s ......................... 8 _
500 M )J 1.000 IJ . . . . . 11 —

1.000 J) J J 2.000 1) . . . . . 13 —
2.000 IJ l) 3.000 ,, . . . . . 40 —
3.000 JJ Jl 4.000 1) ......................... 42 1
4.000 n l) 5.000 >1 . . . . . 14 —
5.000 ) j )1 6.000 n . . . . . 127 —
6.000 n 11 8.000 17 . . . . . 31 — ,

8.000 n J! 10.000 11 . . . . . 9 —
10.000 )) J 1 12.000 >1 . . . . . 3 —
12.000 i) 11 15.000 1) ......................... 2 —
15.000 ij daa rb o v en  , — ■—

T o ta a l . . . . 300 1

II

U it deze vergelijkende cijfers blijkt de groote vlucht, dien 
de scheepsbouw in de  Ver. Staten, de Britsche Dominions, (in 
het bijzonder Canada) en Japan genomen heeft. Vooral die van 
eerstgenoemd land is fenomenaal. Deze 3 landen tezamen ver
tegenwoordigen 92 pCt. van de totale tonnage van de wereld 
buiten Groot Brittanie en Ierland.

In  het totale wereldcijfer is een bedrag van niet minder dan
1.145.000 ton begrepen voor houten schepen. Deze komen 
hoofdzakelijk voor rekening van Amerika.

De analyse van het Britsche cijfer toont, dat de oorlog op 
den scheepsbouw daar te lande grooten invloed heeft gehad. Zoo 
zijn in 1918 op Britsche werven slechts 5 schepen van meer dan
10.000 bruto ton tewatergelaten, waarvan het grootste 14.500 
ton meet. Daarentegen werden 119 standaardschepen met to
taal 886.000 bruto ton tewatergelaten. De geared turbine vond 
nog lang geen algemeene toepassing; slechts 9 schepen met
60.000 bruto ton werden met deze machinesoort voorzien.

De Clyde stond in 1918 weer bovenaan in de productie in

TONNAGE.
Stoom- en 

Motorschepen. Zeilschepen.

Staal. Hout. Staal. Hout.

100 en onder 500 tons. 59 60 103
500 „ „ 1.000 „ . 50 43 • — 42

1.000 „ „ 2.000 „ . 147 41 1 16
2.000 „ „ 3.000 „ . 249 335 — 6
3.000 „ „ 4.000 „ . 50 34 — —
4.000 „ „ 5.000 „ . 55 — — —
5.000 „ „ 6.000 „ . 155 — — —
6.000 „ „ 8.000 „ . 99 — — —

8.000 „ „ 10.000 „ . 19 — — —
10.000 ,, daarboven , . . 1 — — —

Totaal . . . 884 513 1 167

BELANGRIJKE ADRESSEN VOOR SCHEEPSBOUW M EESTERS EN REEDERS
D E  R IJ K S S C H E E P V A A R T -IN S P E C T IE :

Hoofdinspecteur A. D. Muller, kantoor Noordeinde 127 te 
’s-Gravenhage.

I ie t  Rijk is verdeeld in drie districten met standplaatsen der 
inspecteurs te Amsterdam, Rotterdam en Groningen.

Inspecteur te Amsterdam: H. Sluiter, kant. O. Brugsteeg 11.
Inspecteur te Rotterdam: G. H, Bouman, kantoor Haven

straat 183a.
Inspecteur te Groningen: T. L. Mellema, kantoor Herm. 

Colleniusstraat 72.
Voorts is er een afzonderlijke inspecteur voor de visscherij- 

schepen, nl. G. H. Leffers, M orsestraat 26, te ’s-Gravenhage. 
Hoe en waar verkrijgt men een Rijkscertificaat van Uit

watering? 
l s t e  g e v a l .

W anneer het schip geclassificeerd is bij een der erkende 
classificatiebureaux door zich te wenden tot den expert van 

Lhet betrokken classificatiebureau. Deze geeft dan een formu
lier ter invulling en de rest volgt van zelf.

2 d e  g e v a 1.
Wanneer het schip niet is geclassificeerd, door zich recht

streeks te wenden tot den Secretaris van de Commissie tot 
Vaststelling van de Minimum-Uitwatering, den Heer Ir. A. 
van Driel, Noordeinde 127 te 's-Gravenhage, bij wien dan 
een aanvraagformulier verkrijgbaar is.

Hoe en waar verkrijgt men een Rijks-Spcciaal Certificaat voor 
de Houtvaart?
Door zich altijd rechtstreeks te wenden tot den secretaris 

der Commissie tot Vaststelling van de M inimum-Uitwatering, 
den Heer Ir. A. van Driel, Noordeinde 127 te ’s-Gravenhage, 
bij wien aanvraagformulieren verkrijgbaar zijn.

C L A S S IF IC A T IE -B U R E A U X .
H et adres van den heer Jan vaii der Vorm, machine-expert 

van Germanischer Lloyd, is niet, zooals in het vorige nummer 
vermeld werd, Claes de Vrieselaan, doch Schiedamscheweg 162 
te Rotterdam.



DE BIN N EN SCH EEPVAAR T
D O O R  P . V A N  H U IZ E N

Üp liet gebied van het binnenlandsch vervoer van goederen 
ie water heerscht een toestand, die, blijkens de voortdurend 
daarop geoefende kritiek, hoogst ongewenscht geacht moet 
worden. E r  is welhaast geen blad in ons land, of het heeft zijne 
beschouwingen over deze aangelegenheid gegeven en er mag 
gerust worden geconstateerd, dat verreweg liet grootste ge
deelte van de bij liet w atervervoer betrokken partijen den tegen- 
woordigen toestand afkeurt. Alleen de Algemeene Schippers 
Bond behoort niet to t de tegenstanders.

De afdeeling Crisiszaken van het ministerie van Landbouw, 
N ijverheid en Handel heeft op een onzalig oogenblik het bureau 
Vervoer opgericht. D it bureau ging  zich met de schippers- 
aangelegemieüen bemoeien.

E r  w ordt .tegenwoordig zooveel over detailpunten in  zake 
deze aangelegenheden geschreven, dat het zijn nu t kan hebben 
in d it nieuwe orgaan nog eens terug te komen op de principieele 
punten. Ten opzichte daarvan zijn de eerste fouten gemaakt, 
de fouten waarop alle andere zijn gevolgd.

ITet bureau Vervoer is begonnen met zich aan een regeling 
van de binnenschipperij te binten te gaan. Wij moeten ons al
lereerst afvragen, of zoodanige regeling noodig was, en dan 
kunnen we inderdaad weinig argum enien vinden, die de nood
zakelijkheid onafwijsbaar, ja  zelts n iet wenschelijk maakten.

E r  was w einig aanvoer en er was een overvloed van scheeps- 
ruim te. E lk  jaa r w ordt in  den campagnetijd, zeg van begin Uc- 
tober tot eind December, het vervoer drukker en elk ja a r zijn 
wij dien campagnetijd doorgekomeii, zelfs met een drukker 
norm aal vervoer als grondslag. In  de hoeveelheid vervoer en 
de hoeveelheid beschikbare scheepsruimte was dus allerminsc 
een aanleiding om to t een algemeene regeling van de binnen
schipperij over te gaan. Bovendien, al mogen er regelingen te 
maken zijn, om to t een meer economisch gebruik van de 
scheepsruimte te komen, de gegeven regeling leidt daartoe al
lerm inst, zooals ik h ierna hoop aan te toonen.

Als een gevolg van het weinige vervoer en van de vele sche
pen hadden de schippers w einig inkomsten. D it op zichzelf was 
een jam m erlijk verschijnsel, m aar het was niet ongemeen, daar 
m eerdere klassen van staatsburgers door de oorlogsom standig
heden in ongunstige condities w aren gekomen. H ierin  werd 
dan ook voorzien door het steuncomité, of ook wel sloeg de 
nijverheid de handen ineen om op andere wijze georganiseerd 
te helpen. Ie ts dergelijks had ook ten opzichte van de schip
perij kunnen geschieden. In  ieder geval was daartoe een rege
ling ongemotiveerd, welke de industrie aan handen en voeten 
gebonden aan de schipperij overleverde en door het vaststellen 
van zeer hooge vrachten de schippers to t O.W .-ers maakte.

H et eenige argum ent vóór het maken der regelingen kaïi 
gelegen hebben in den wensch, om preventief op te  treden 
tegen een mogelijke stagnatie in het verkeer. M aar ook in dit 
geval is een regeling principieel 'fout, want men kan een ver
keer, dat niet gaat, n iet regelen en bij elke regeling van het 
verkeer s taa t de gedachte voorop, dat het verkeer er is.

Desondanks heeft de aanleiding to t het geven der regeling 
in dit argum ent gelegen. H e t bureau Vervoer was bevreesd 
voor stagnatie en kon zooiets onder geen beding tolereeren. 
Door een stagnatie in het verkeer zou de voedselvoorziening 
van sommige deelen van het land en vooral van de groote ste
den in gevaar gekomen zijn. D it was een ernstig punt, maar 
daarmee staat dan ook vast, dat de regeling werd gem aakt uit 
vrees voor de schippers. Deze w aren het, die het vervoermiddel 
bezaten, hetwelk, de regeering niet missen kon en daarom  ging 
het bureau V ervoer m et den A .S.B. in zee.

.De A.S.B. heeft deze vrees op handige wijze uitgebuit. De 
schippers wenschten een beurtbevrachting en de regeering heeft 
die gedecreteerd; de schippers wilden hoogere en vaste 'v rach 
ten en het bureau V ervoer is daarin geheel meegegaan. Vanaf 
het oogenblik, dat het bureau Vervoer met de schippers

in zee is gestoken, heeft de A.S.B. de lakens uitgedeeld en was 
het feitelijk die bond, die in Den H aag regeerde.

E r  moge aanleiding zijn geweest, om vrees te koesteren, — 
wel mogelijk, het bureau Vervoer stond voor een moeilijke taak 
—  maar vrees heeft nog nooit een staking vocffkomen en toe
geven evenmin. Integendeel legt elk toegeven den grondslag 
voor een nieuwen eisch, en slechts door een krachtig, zelfbe
wust en rechtvaardig optreden kan de positie worden be- 
lieerscht.

Bureau Vervoer heeft ons opgescheept m et een beurtbevracli- 
ting  over de schippersbeurzen tegen vaste tarieven. D it was de 
eigch der schippers en aan dezen eisch is volkomen voldaan.

N u staan we hier voor het eigenaardige verschijnsel, dat 
de regeling gemaakt werd om stagnatie in het vervoer te  voor
komen, maar dat zij ju ist zeer bevorderlijk is, om stagnatie 
mogelijk te maken, immers al het verkeer w ordt geleid door 
de nauwe passage van beurtlijst en beurs, en de schippers heb
ben deze passage maar op te stoppen, om een volledige stag
natie te bereiken.

M aar ook tegen de beurtbevrachting en de vaste tarieven 
zijn principieele bezwaren. Een beurtbevrachting w il zeggen, 
dat de schipper, die aari de beurt is, aangenomen móet worden. 
Of een ander schip ook beter past voor het vervoer, of een an
dere schipper ook beter bekend is op het te bevaren traject, 
het doet er niet toe, wie aan de beurt is m oet beladen worden. 
Oude relaties, bekendheid met het bedrijf van den bevrachter, 
ijver, eerlijkheid en trouw, al deze belangrijke factoren zijn 
door de bevrachting op beurt uitgeschakeld. D it zijn princi
pieele fouten, die in haar gevolgen demoraliseerend, het tegen
overgestelde van opvoedend, moeten werken.

Anderzijds heeft de beurtbevrachting een zeer ongewensch- 
ten invloed op de machtsverhoudingen bij het binnenlandsche 
vervoer, De schipper, hoe ook zijn optreden zij, hoe zorgeloos 
hij ook is geweest bij het vervullen van zijn plichten, hij heeft 
recht op het vervoer, als de beurt aan hem is en de bevrachter 
heeft de verplichting hem te nemen. H iervan zijn excessen van 
de zijde der schippers noodzakelijk gevolg geworden, en het 
komt eigenlijk hier op neer, dat de schippers precies doen, wat 
zij willen.

Evenzeer is ook het stellen van vaste vrachten in de binnen
schipperij onjuist en op den duur onbestaanbaar. De belangen 
van verschillende schippers ten opzichte van een zelfde ver
voer zijn immers zeer uiteeuloopend. Een schipper, die uit een 
zeker deel van het land b.v. naar het Noorden wil, om dat hij 
daar beter bekend is en er zijn relaties heeft, zal voor een la
ding naar het Zuiden geen vergoeding kunnen bedingen, die 
hem voldoende schadeloos stelt; voor een schipper, die naar 
het Zuiden wil, past de lading echter buitengewoon goéd. De 
eerste schipper heeft dus in het geheel geen belang bij het ver
voer, en de tweede ju ist zeer veel. Toch m oet de eerste schip
per het vervoer aannemen, als hij aan de beurt is, en dat h ier
door de vrachten op even onnoodige als buitengewone wijze 
omhoog worden gevoerd, spreekt vanzelf. En w at voor nut, 
welk landsbelang kan er in ’s hemelsnaam bij gemoeid zijn, een 
schipper, die naar Groningen wil, b.v. Zeeland in te  zenden?

Wij hebben in den aanvang gezegd, dat de regeling n iet be
vorderlijk is aan het economisch gebruik der beschikbare 
scheepsruimte. D it laat zich gemakkelijk verklaren, b.v. door
dat een schip wat ter plaatse is, niet altijd laden mag. H et vol
gend voorbeeld moge dit verduidelijken. Een schipper lost te 
Hillegom en kan dadelijk een retourlading ter plaatse krijgen. 
De bevrachting van deze retourlatding moet echter geschieden 
over de schippersbeurs te Haarlem en daar w ordt de te  H ille
gom lossende schipper nummer laatst. H et gevolg is, dat-er een 
ledig schip van Haarlem naar Hillegom m oet varen, en dat het 
te Hillegom gereed liggende schip ledig naar H aarlem  vertrekt. 
D it mouvement van ledige schepen w ordt van invloed, als wij





bedenken, dat het elk oogenblilt in elk deel van het land kan 
voorkomen en voorkomt.

E n nu liet resultaat van de gcheele geschiedenis? H et is dit. 
Als de schippers niet varen willen, varen zij niet; als zij varen, 
verrichten zij het vervoer, zoo snel of zoo langzaam als zij dat 
willen. De vrachten hebben zij zoodanig opgevoerd, dat thans 
niet zelden driemaal zooveel vracht moet worden betaald als 
in 1914. Bovendien beheerschen de schippers de geheele po- 

.sitie en zij voeren door geweld en bedreiging hun wil door. De 
regeering staat daar machteloos tegenover, maakt in elk geval 
geen gebruik van haar rechten en daar is maar één reden voor 
aan te nemen: „vrees voor stagnatie”.

Wij willen hier dadelijk aan toevoegen, dat als wij in dezen 
geest over de schippers spreken, wij daarmee bedoelen den 
A.S.B, E r zijn tal van goedgezinde elementen in de scliippers- 
wer.eld, die echter door de maatregelen van het bureau Vervoer 
geknecht werden aan den A.S.B. Deze bond omvatte oorspron
kelijk een minderheid van oproerige elementen, maar door het 
optreden van het bureau Vervoer werden ook de goedgezinde 
schippers naar dien bond gedreven, waardoor de oproerige 
minderheid langzamerhand verworden is tot een oproerige 
meerderheid. Naar veler meeniug heeft het bureau Vervoer 
zoodoende het bolsjewisme bevorderd en aangemoedigd.

In de kringen van handel en nijverheid, van binnenreeders 
en goedgezinde schippers, van scheepsbevrachters en andere 
belanghebbenden heeft men maar één wensch en dat is de 
spoedige verdwijning van het bureau Vervoer met deszelfs 
aankleve. Men wil vrij en ongebonden met de schippers zelven 
zaken doen en overleg plegen, men wenscht de herstelling van 
het vrije bedrijf. H et gaat er hier niet om de door den arbeid 
behaalde voordeelen moedwillig weer weg te nemen, maar men 
eischt de afschaffing van een systeem, dat uitsluitend de be
voorrechting van een der partijen beoogt en de andere partij, 
aan handen en voeten gebonden op genade of ongenade ter 
beschikking stelt van de eerste.

DE VOORTBEWEGING VAN SCHEPEN
Op 26 Febr. jl. heeft Ir. A. M. Schippers op verzoek van de 

vereeniging „Cornelis Douwes” te Rotterdam in het gebouw 
„Poseidon”, een lezing gehouden over de voortbeweging van 
schepen, waaraan het volgende is ontleend.

Spreker noemt eerst de eenvoudige rechtstreeksche middelen 
van voortbeweging van schepen, zooals trekken met een touw 
door een sleepboot, electrische tractie vanaf den wal, zeilen 
enz.; daarna de voortbeweging door reactie, zooals door mid
del van roeien, wrikken, pompen, raderen en schroeven.

Daarna w ordt in het bijzonder stil gestaan b ij. de werking 
van de scheepsschroef, en de machines, die de schroef doen 
draaien, zooals gewone stoommachines, motoren, turbines enz.

Voorts wijst spr. er op, dat de factoren, die de snelheid van 
voortbeweging beheerschen, tevens van grooten invloed op de 
exploitatiekosten zijn.

Na uitgelegd te hebben, in welke eenheden het arbeidsver
mogen der machines wordt uitgedrukt en hoe dit practisch 
wordt gemeten, vertelt spreker hoe dit vermogen van een ma
chine wordt verbruikt en aldus weder is te splitsen.

Voorts behandelt hij de splitsing van den weerstand der 
schepen in verschillende factoren en hoe men met werkelijke 
schepen getracht heeft, deze grootheden te weten en wijst dien
tengevolge op cle weinige technische beteekenis, die proeftoch
ten met schepen in ’t  algemeen plegen te hebben en noemt in 
tegenstelling daarvan eenige historische proeven, die wel be
teekenis hebben, zooals b.v. de proeven met de „Greyhourd” en 
met de sleepboot „Vlaardingen” welke laatste destijds genomen 
werden door den heer Murk Leis.

Nog wijst spreker op de betrckkelijk geringe wetenschappe
lijke resultaten die uit al deze historische proeven zijn af te 
leiden en 'op de gevaren om formules te gebruiken.

Daarna wordt behandeld de vergelijkingswet van W. Froude 
en de beteekenis van liet nemen van sleepproeven met modellen 
van schepen in proefdokken en wordt er op gewezen, hoever 
men in de verschillende landen hiermede is gevorderd, en dal 
men in Nederland, waar men zich altijd verbeeldt in scheeps
bouw heel ver te zijn, op. dit gebied niets heeft dan een S taats
commissie.

De lezing w erd  toegelich t door lichtbeelden.

N IE U W E  SC H E P E N
N aam  van h e t  s c h ip :  „P o e ld lep ” ,

Z ie  d e  te e k e n in g e n  v a n  d it  s c h ip  op  b lz . 36 e n  37.

Bouwmeester: Gebroeders Boot te Leiderdorp.
Reederij: Hollandsche Vrachtvaart Mij., Rotterdam.
Bouwjaar: 1919.
Soort van schip: Zeevraehtstoomschip met bak, brug en verhoogd 

achterdek.

H o o f d a f m e t i n g e n :
Lengte tusschen de loodlijnen — 164’—0”=50,— -M.
Breedte (mld.) op Biet grootspant =  25’—6”= 7.80 AI.
Grootste breedte — 25’—8"=7.86 M.
Holte (mld.) in de zijde —  12’—10” —3.90 M.
Ruimholtc: 10’—8”— 3.26 Al.
Diepgang geladen — 3.61 AI.
Uitwatering in den somer — 0.29 AI.
Klasse: f  A. 1 3/„. Veritas.
Laadvermogen: In tonnen van 1000 K.G. op het zomcraitwaterings- 

merk =  650. >
Aantal ruimen: één.
Aantal lieren: twee laadliercn.
Bruta-tonnenmaut =  526 R.T.
Netto-tonnenmaat — 192 R.T.

M a c h i n e, s t o o m k t t e l  s, m o t o r e n e n 
Maker: Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij, Leiden.
Soort van machine:
Aantal cilinders: drie.
Hoofdafmetingen der cilinders: 320X520X860 m.M.
Slag der machine: 600 m.M.
Indicateur vermogen =  450 Paardekrachten. 
lJi oef tocht snelheid: 9,4 mijl.
Aantal stoomketels: een.
Soort van stoomketel: Schotsche vlaiïipijpenketel.
Verwarmend oppervlak van den ketel: 150 M-.
Stoomdruk:  12,5 K.G. per c.M2.

\V a t e r h a l l a s t :
Inhoud voorpiek ; 23 ton
Inbond dubbele bodem 112 ton (alleen onder het laadruim).

Totaal 135 ton.
K o l e n :
Zijbunkers 50 ton 
Dwarsbunkcr 60 „

Totaal 110 ton.
L a a d r it i m :
Totale inhoud, inclusief luikhoofden 657 Al3. ■= 23000 c. f.
Verdere indccling volgens algemeen plan.

N aam  van  he t  s c h ip  : „ S c h e rp e n d re c h t”.
Bouwmeester: Gebrs. Berg, Delfzijl.
Reederij: N.V. Alij. Kustvaart te Rotterdam.
Bouwjaar: 1918.
Soort van schip: Zee-vrachtstoomschip met mach. achteruit.
II o o f d a f in e t i n g e n :
Lengte tusschen de loodlijnen — 48,74 M,
Grootste breedte =  7.83 AI.
Holte (mld.) in de zijde =  3.63 AI.
Uitwatering in den zomer — 33 c.Al.
Klasse: Hoogste klasse Germanischer Lloyd.
Laadvermogen: In Tonnen van 1000 K.G. op het zmneruitwateringi.- 

merk = 670.
Aantal ruimen: één.
Aantal lieren: drie.
Bruto-tonnenmaat — 488,69 register ton.
A'ctlo-tonnenmuat == 245.54 register ton.



M a c h i n e ,  s t  o o m k e t e l s ,  m o t o r e n enz.
M aker:  Gebr. Berg, Delfzijl.
Soort van machine: T riple compound.
Aantal cilinders: drie.
Hoofdafmetingen der cilinders: 320X505X800 m.M.
Slag der machine: 550 m.M.
Indicateur vermogen  =  400 Paardekrachten.
Proeftocht snelheid: 10% X  knoop.
Aantal stoomketels: één.
Soort van stoomketel:  Schotsche vlampijpen-ketel.
Verwarmend oppervlak van den ketel: 126,6 Ma.
S to o m d ru k : 180 Lbs.

N a a m  v a n  h e t  s c h i p  : „ M e e r d r e c h t” .
Bouwmeester: Gebrs. Berg, Delfzijl.
Reederij: N . V. Mij. K ustvaart te Rotterdam.
Bouwjaar:  1918.
Soort van schip: Zee-vrachtstoomschip m et machine achteruit. 
H o o f d a f m e t i n g e n :
Lengte tusschen de loodlijnen —- 48.74 M.
Grootste breedte ~  7.83 M.
Holte  (mld.) in de zijde =  3.63 M.
Uitwatering in den somer  =  33 c.M.
Klasse: H oogste klasse Germanischer Lloyd.
Laadvermogen:  In  Tonnen van 1000 IC.G. op het zomeruitvvaterings- 

m erk =  670.
Aantal ruimen:  één.
Aantal lieren: drie.
Bruto-tonnenmaat — 4S8.69 reg. ton.
Netto-tonnenmaat — 245.54 reg. ton.
M a c h i n e ,  . s t o o m k e t e l s ,  m o t o r e n  e n z .
M aker:  Gebrs. B erg te Delfzijl.
Soort van Machine: T rip le compound.
Aantal cilinders: drie.
Hoofdafmetingen der cilinders: 320 X 505 X  800 m.M.
Slag der machine:  550 m.M.
Indicateur vermogen  =  400 Paardekrachten.
Proeftocht snelheid: 10,5 knoop.
Aantal stoomketels: één.
Soort van stoomketel:  Schotsche vlampijpen ketel.
Verwarmend oppervlak van den ketel: 126.6 M2.
S to o m d ru k : 180 .Lbs.

N a a m  v a n  h e t  s c h i p  : „ H o le n d r e c h t”.

Bouwmeester: F irm a W ilm ink, Gideon bij Groningen.
Reederij; N. V. Mij. K ustvaart tc Rotterdam.
Bouwjaar:  1918.
Soort van schip: -Bak, brug- en verhoogd achterdek. 
H o o f d a f m e t i n g e n :
Lengte tusschen de loodlijnen — 46 M.
Grootste breedte =  7,65 M.
H olte  (mld.) in de sijde =  3,69 M,
Uitwatering in den somer — 13 c.M.
Klasse:  Bureau V eritas. 1 8/„ G. 1. 1.
Laadvermogen:  In  Tonnen van 1000 K.G. op het zom eruitwaterings- 

m erk =  600.
Aantal ruimen:  twee.
Bruto-tonnenmaat =  468,09 reg. ton.
Netto-tonnenmaat  =  237.68 register ton.
M. a, c h i  n  c, s t o o m k e t e l s ,  m o t o r e n  e n z . .
Maker:  Gebr. Landeweer, Hoogezand.
Soort van machine: T riple compound.
Aantal cilinders: drie.
Hoofdafmetingen der cilinders: 290 X  450 X  750 m.M.
Slag der machine:  500 m.M.
Indicateur vermogen — 375 Paardekrachten. ,
Aantal stoomketels; één.
Soort van stoomketel:  Schotsche vlampijpen ketel.
Verwarmend oppervlak van den ketel: 125 M2.

N a a m  v a n  h e t  s c h i p  : „ Z w i j n d r e c h t”.

Bouwmeester; W erf Conrad, Haarlem.
Reederij: N. V. Mij. K ustvaart te Rotterdam.
Bouwjaar:  1919.
Soort van schip: Zeevrachtstoomschip m et één dek met bak-, brug- en 

campagne. '
H o o f d a f m e t i n g  e n :
Lengte tusschen de loodlijnen =  72 M.
Grootste breedte =  11,28 M.
Holte  (mld.) in de sijde — 6,09 M.
Klasse: hoogste klasse bureau Veritas.

Laadvermogen: In Tonnen van 1000 K.G. op het zomeruitwaterings- 
merlc =  plm. 2200.

Aantal ruimen:  twee.
Aantal lieren: vier.
Bruto-tonnenmaat =  1322,64 register ton, .
Netto-tonnenmaat =  783,54 register ton.
Ma c h i n e ,  s t o o mk e t e l s ,  m o t o r e n  e n z .
Maker: W erf Conrad.
Soort van machine: Triple compound.
Aantal cilinders: drie.
Hoofdafmetingen der cilinders: 450X740X1200 m.M.
Slag der machine: 900 m.M.
Indicateur vermogen  =  900 Paardekrachten.
Aantal stoomketels: twee.
Soort van stoomketels: Schotsche vlampijpen ketels.
Verwarmend oppervlak van eiken ketel: 145,5 M2.
Stoomdruk: 115% I-C.G./M2.

N a a m  van  h e t  s c h ip  : „O scar" .
Bouwmeesters:  De Haan en Oerlemans te .Heusden,
Reederij: Rederiakticbolaget Amaryelis Helsingborg.
Bouwjaar: 1918.
Soort van het schip: Stoonivrachtzceschip m et bak, brug en verhoogd 

achterdek.
H o o f d a f m e t i n g  en :
Lengte tusschen de loodlijnen =  215’ 0”.
Breedte (mld.) op het grootspant — 34’—4".
Holtt  (mld.) in (ie zijde =  15’—6”.
Diepgang geladen =  14’ 5”.
Uitwatering in den zomer =  354 in.iVf.
Klasse: Bureau Veritas 1 f  I s/„ L , '1. 1.
Laadvermogen: In  Tonnen van 1000 K.G. op liet zomeruitwaterings- 

merk =  1598.
Aantal ruimen:  twee.
Aantal lieren: vier.
Bruto-tonnenmaat =  10,6 register tons.
Netto-tonnenmaat =  578 register tons.
M a c h i n e ,  s t o o m k e t e l s ,  m o t o r e n  e n z.
Maker:' Mach. Fabr. Bolnes tc Bolnes.
Snort van machine: Triple compound. ,
Aantal cilinders: drie.-
Hoof daf metingen der cilinders: 15X25X40.
Slag der machine: 27”.
Indicateur vermogen =  600 Paardekrachten.
Proef tocht-snelheid'.- 9% knoop.
Aantal stoomketels: twee.
Soort van stoomketels: Schotsche vlampijpenketels.
Verwarmend oppervlak van eiken ketel: 900 vierk. voet.
Stoomdruk: 180 Lbs.

N aa m  van  h e t  s c h ip :  „N ieuw e M aas" .

Bouwmeester: W erf Conrad—Haarlem te Zaandam.
Reederij: Holl. Algemeene Atlantische Scheepvaart-Mij.
Bouwjaar:  1918—1919.
Soort van schip. Zeevrachtstoomschip, met bak, brug en campagne. 
H o o f d a f m e t i n g e n :
Lengte tusschen de loodlijnen =  105.00 M.
Breedte (mld.) op het grootspant =  16.50 M.
Grootste breedte =  16.565 M.
Holte (mld.) in de zijde =  8.15 M.
Ruimholte — 7.40 M.
Diepgang geladen — 6.85 M.
Uitwatering in den zomer — 1,37 M.
Klasse: Bureau Veritas f  I 3/„ L  X X  I I.
Laadvermogen: In tonnen van 1000 K.G. op het zomeruitwaterings- 

merk =  plm. 6000.
Aantal ruimen: vier.
Aantal lieren: 7 laadlieren, 1 vcrhaallicr,
Bruto-tonnenmaat =  3781.34 Reg. ton.
Netto-tonnenmaat — 2369.82 Reg. ton.
M a c h i n e , '  s t o o m k e t e l s ,  m o t o r e n  enz.
Maker:  Gebrs, Stork te Hengelo.
Soort van machine: Triple compound.
Aantal cilinders: drie.
Hoofdafmetingei der cilinders: 595X975X1600 m.M.
Slag der machine: 1050 m.M.
Indicateur vermogen =  1600 Paardekrachten.
Proeftocht snelheid: 10 knoopen.
Aantal stoomketels: drie.
Soort van stoomketels: Éénzijdige Schotsche vlampijpen ketels. 
Verwarmend oppervlak van eiken ketel: 190 vierk. M.
Stoomdruk: 13 K.G. per vierk. c.M.



VRIJHEID IN DE BINNENSCH EEPVAART
D O O R  DR. J . G. SC H O U P

H et vervoer te water binnen onze grenzen wil in de laatste 
maanden heelemaal niet vlotten. Regeeringsmaatregelen en 
ingrijpen van officieele en semi-officieele lichamen, alles werd 
beproefd zonder een einde te brengen aan den verwarden toe
stand, die reeds lang in de binnenscheepvaart hcerscht. Zoowel 
de heurtvaart als de binnenschipperij hebben te kampen met 
moeilijkheden, die in plaats van uit den weg geruimd, nog ver
ergerd werden door het tactlooze optreden van het Bureau 
Vervoer der Afdeeling Crisiszaken. De' eerste, misschien wel 
de grootste, blunder waardoor dit bureau zich reeds bij het 
begin der moeilijkheden onderscheidde, was zeker wel de ca
pitulatie tegenover de onzinnige en overdreven' eischen der 
schippers. De bevrachting van binnenschepen over de beurt- 
lijst werd verplichtend gesteld en dit was liet sein voor een 
belachelijke prijsopdrijving der vrachten. De schippers eischten 
meer en ineef en de goedgezinden onder hen stonden machte
loos tegenover een terroriseerende meerderheid. Relaties van 
jaren her werden afgebroken, de vaardigheid, de vakkennis 
van den schipper kwamen niet meer in aanmerking, de 
„seaworthivess” van het vaartuig werd zonder belang. De Al- 
gemeene Schippersbond kreeg een dictatorische macht, die ten 
slotte nog niet groot genoeg bleek om de meer dan overdreven 
eischen van sommige zijner leden, zooals het Bestuur van den 
A. S. B. zelf moest erkennen, den kop in te drukken.

Zoo was ongeveer den toestand toen onze huidige minister 
van Landbouw, Handel en Nijverheid aan het roer kwam van 
het voornaamste departement onzer volkshuishouding. Reeds 
in ,N ovem ber 1918 gaf deze minister een blijk van belang
stelling voor de binnenscheepvaart en gaf uiting van zijne ge
voelens ten opzichte van deze voorname tak in het verkeers
wezen in een wetsontwerp, dat in dezelfde maand werd aan
genomen, hetwelk den minister onder meer de bevoegdheid ver
leende om schip en dienstverrichting van stakende schippers te 
requireeren. In  handels- en nijverheidskringen, belanghebbend 
bij de binnenschipperij, werd dit wetsontwerp eenparig toege
juicht, inaar de minister liet het er niet bij. Aan een commis
sie, daarvoor speciaal benoemd, gaf hij opdracht om den toe
stand der binnenscheepvaart grondig te onderzoeken en er 
rapport over u it te brengen.

Nog was de aandacht van alle belangstellenden ten zeerste 
op het vraagstuk gespannen en ieder koesterde de beste ver
wachtingen van de maatregelen, die de Commissie van Onder
zoek door haar rapport zou inspireeren. Toen kwam de ont
goocheling. Op 4 Februari j 1., nog vóór dat de Commissie van 
Onderzoek haar rapport had uitgebracht, kwam de ministe- 
rieele beschikking. H et was een ontgoocheling voor allen, die 
gerekend en een vast vertrouwen hadden op de beëindiging van 
den wantoestand in de binnenschipperij, want de ministerieele 
beschikking verergert dezen toestand door hem een wettigen 
grondslag te geven. W at toch is het geval?

De inbeslagneming van goederen, die buiten de beurtlijst 
werden vervoerd, kon vroeger bij rechterlijke uitspraak onwet
tig  worden verklaard terwijl de ministerieele beschikking van 
4 Februari j.1. de beurtlijst verplichtend maakt. De bevrachting 
uitsluitend van de sehippersbeurzen en over de beurtlijst is dus 
nu door de zoet vereischt! De minister is ontrouw geworden 
aan zijn eigen goede voornemens. Hij heeft een bestaanden 
wantoestand niet alleen bestendigd, maar verergerd. En toch 
storen de schippers zich geenszins aan de ministerieele bepa
lingen. Zij blijven steeds doorgaan met hun bespottelijk over
dreven eischen. Enkele doordrijvers krijgen hun zin, de wel- 
meenende schipper moet toegeven. E r is geen vrije concurren
tie die hem in de mogelijkheid plaatst om een welverdiende 
vracht te eischen en geen rekening te houden met de-tegen-alle- 
reden-in en onzinnige prijsopdrijving van zijn collega’s. Al 
heeft nu de m inister de bevoegdheid het schip en het werk van 
den onwilligen te requireeren, toch gaan de schippers voort hun 
wet op te leggen aan den handel. Het wordt hoog tijd dat de

bedrijfsvrijheid hare intocht viert in de binnenschipperij. Zij 
alleen kan den wantoestand, waaronder handel, nijverheid en 
de schipperij zelf, gebukt gaan, doen verdwijnen. Wanneer?

De toestand in de beurtvaart is niet beter. De verhouding 
tusschen handel en beurtvaart is ongezond en de maatregelen 
tot op heden genomen zijn niet in staat den zieke te herstellen. 
Ook hier is de Afdeeling Vervoer van het Bureau voor Crisis
zaken niet zonder schuld. In 1917 sanctionneerde deze afdee
ling het beurtvaartadres. De Regeering stelde het gebruik van 
het beurtvaartadres verplicht in M aart 1918 en trok deze ver
plichting later in. Nu bestaat er van ouds een geschilpunt in 
de beurtvaart, hetwelk heel wat conflicten in het leven heeft 
geroepen, nl. de kwestie van de algemeene vervoercondities. 
De algemeene vervoercondities werden in 1912 door een aan
tal reedersverecnigingen te Rotterdam opgesteld en ter griffie 
der Rotterdamsche rechtbank gedeponeerd. Deze algemeene 
vervoercondities legden alle risico van het vervoer op den 
verlader. Het beurtvaartadres, door de Regeering verplichtend 
gesteld, verwees naar de algemeene vervoercondities. Hierdoor 
werden de vervoerders dus bevoorrecht. De verladers onder
vonden dan ook vele moeilijkheden, die nog toenamen door de 
uitvaardiging van een verbod, hetwelk het spoorwegvervoer 
tusschen plaatsen aan water gelegen verbood. Deze toestand is 
gelukkig opgeheven. De verplichting van het beurtvaartadres 
is krachtens art. 27 van de ministrieele beschikking van 4 F e
bruari jl. vervallen. Krachtens deze beschikking staat het 
iedere reedersorganisatie vrij op hare eigen voorwaarden te 
te vervoeren. Hierdoor moet men natuurlijk verstaan de voor
waarden, die de beurtvaartreeders van de verladers weten te 
verkrijgen. De ministerieele beschikking zegt verder:
. „Geen goederen zullen door een beurtdienst ten vervoer 

mogen worden aangenomen dan met een adres of een ander '  
document, hetwelk onder meer verwijst naar de voorwaarden, 
waaronder het vervoer geschiedt.” In de practijk heeft dit 
echter een heel andere beteekenis. Wanneer men bedenkt, dat 
de positie van de beurtvaartreeders zeer sterk is, dan kan men 
gerust aannemen, dat het vervoer in de eerste tijden bijna u it
sluitend onder de bepalingen van de algemeene vervoercon
dities zal plaats hebben, met alle nadeelige gevolgen voor de 
verladers.

De ministerieele beschikking regelt nog een andere, niet 
minder belangrijke kwestie als de verzekering. Artikel 
27, 3 zegt: „De vervoerder moet den verlader verze
kering aanbieden en daarbij zorgen, dat de vraag wordt be
antwoord.” Wanneer de vraag onbeantwoord blijft, clan rust 
de aansprakelijkheid voor het vervoer op den vervoerder 
krachtens de bepalingen van het Wetboek van Koophandel. 
Bevat het document niet de vereischte vraag, dan is de beurt- 
vaarder ten volle aansprakelijk voor alle schade of vermissing.

Deze bepalingen hebben dus het verplichte beurtvaartadres 
verdrongen. H et risico rust ook niet meer alleen op den ver
lader, zooals bij de algemeene vervoercondities, maar toch zijn 
de bepalingen in de ministerieele beschikking nog onvolledig. 
Krachtens de beschikking mogen de voorwaarden, waaron
der de aangeboden verzekering plaats heeft, niet gunstiger zijn 
dan de voorwaarden destijds door de N.V. Beurtvaartm aat- 
schappij opgesteld. Men zal zich levendig herinneren, dat dit 
lichaam nooit de sympathie heeft gehad van de schipperij, de 
reederijen en den handel. De voorwaarden van de N. V. B. M. 
bepalen, dat geen vergoeding wordt gegeven voor diefstal, 
vermissing enz., wanneer geen uiteriijke teekenen van braak 
te constateeren zijn. D it viel noch in den smaak der Binnen
scheepvaart Unie, noch in dien van den handel. E r  is dan ook 
van den beginne af een vinnige actie gevoerd tegen de N.V. B. 
M. en de Binnenscheepvaart Unie, die in deze actie de hoogste 
stem had, stelde clan ook aanstonds betere voonvaarden tegen
over die van de N.V.B.M. H et gebrek aan verstandhouding in



de beu rtvaart vindt dus zijn oorzaak in de onopgeloste kwestie 
van het Vervoerrisico.

H e t valt te betreuren, dat de Regeering gemeend heeft par
tij te moeten kiezen door aan de voorwaarden van de N.V.B.M. 
een semi-officieel karak ter te geven. Dank zij de oppositie, ge
voerd door de Binnenscheepvaart Unie en den Verladersbond, 
zijn het beurtvaartadres en de algemeene vervoercondities 
beide vervallen, m aar er is nog., strijd, veel strijd in de beurt
vaart. Op het oogenblik w ordt er gestreefd naar eene nog 
grootere sam enw erking tusschen deze twee lichamen. D it moet

worden toegejuicht, want de beurtvaart moet zichzelf helpen. 
Van bovenaf is er niet'vcel heil te verwachten. H e t Bureau 
Vervoer verhinderde steeds het ontstaan van een geordenden 
toestand door een tactloos ingrijpen en door afbreken van wat 
nauwelijks in aanbouw was,

Alle belanghebbenden verlangen dan ook vurig van het 
Bureau Vervoer te worden verlost en van al zijne bepalingen.

H et vrije bedrijf kan alleen uitkomst brengen zoowel aan de 
beurtvaart als aan de schipperij.

TER M IN O LO G IE IN  DEN SCHEEPSBOUW
D O O R  IR , A . M. S C H IP P E R S , S C H E E P S B O U W K U N D IG  IN G E N IE U R .

I.
S c h e e p s b o u w  k u n  d e  is de wetenschap, die zich bezig

houdt m et de eigenschappen der schepen. Ze is opgebouwd uit 
de w iskunde,de mechanica en de natuurkunde.V roeger zou men 
de scheepsbouwkunde beter onder de am bachten hebben kun
nen rangschikken. V ooral de-houten scheepsbouw was meer 
als een handwerlcvak te beschouwen; de wiskunde enz. kwam 
er weinig of niet bij te pas. D e Zweedsche adm iraal Von Chap- 
m an was de eerste, die in zijn: „A rchitectura N avalis” in het 
m idden der 18de eeuw den gezamenlijken scheepsbouw als 
wetenschap behandelde.

Bij de voornaam ste term en u it den scheepsbouw zal ik de 
Engelsche, Fransche en D uitsche vertaling tevens vermelden.

S C H IP , S H I P , V A I S S E A U , S C H IF F .
E en  schip is een drijvend voorwerp, dat bestemd is om 

menschen en/of goederen m et eene zekere snelheid over een 
bepaalden afstand te w ater te  vervoeren.

H oofdafm etingen - (van het schip), principal dimensions, 
données principales, H auptm asse des Schiffes.

D e hoofdafm etingen van het schip zijn: de lengte, breedte, 
holte, enz. Evenwel de term en lengte, breedte, holte enz. zon
der eenige nadere toevoeging worden in den scheepsbouw niet 
gebru ik t en zouden slechts aanleiding to t verwarrinsr kunnen 
geven.

In  den scheepsbouw worden de navolgende term en gebruikt:
Lengte over alles, Length  over all, Longueur totale, Länge 

über alles of Grösste Länge.
L engte over alles w ordt dikwijls kortaf geschreven L  (o.a.). 

D it is de rechte afstand tusschen het u iterste  vaste punt van 
het achterschip tot het u iterste vaste punt van den voorsteven. 
Bij • de oude zeilschepen met een voorstevenbeeld w ordt de lengte 
■over alles gemeten to t aan het voorste pun t van het voorsteven- 
beeld. (D e boegspriet w ordt niet mede gem eten). Gewoonlijk 
is h e t achterste punt aan het achterschip de buitenkant van liet 
verschansingsprofiel of het berghout.

Voorsteven, Stern, E trave, Vorsteven.
Achtersteven, Sternpost, Etambot, H intersteven.
Bij zeilschepen spreekt m en alleen van den achtersteven; bij 

stoomschepen onderscheidt m en den schroefsteven en den roer- 
steven.

L engte tusschen de loodlijnen, Length between perpendicu- 
larsi Longueur ä la flottaison, Länge zwischen den Perpendi
keln oder Loth'en (K onstm ktionslänge). Gewoonlijk wordt 
deze term  geschreven L  (1.1.). Door de lengte tusschen de 
loodlijnen w ordt verstaan de rechte afstand gemeten op de 
toegelaÖen lastlijn, tusschen de twee loodlijnen, die respec
tievelijk worden getrokken aan den voorkant van den voor
steven en aan den achterkant van den achtersteven, dus van 
den roersteven.

Bij een balansroer w ord t de achterloodlijn getrokken door 
het h a rt van den roerkoning.

L e n g t e  v o l g e n s  d e  k l a s s i f i c a t i e b u r e a u x :  
D aar de klassificatiebureaux niet alle op dezelfde manier 

meten, volgt hier hoe zij dit doen.
Lloyd’s Register of Shipping  zegt: „The length to  be mea

sured from the fore part of the stem to the after p a rt of the 
sternpost on the range of the upper deckbeams, except in 
awning- or shelterdeckvessels, in which cases the length is to 
be measured on the range of the deckbeams next below the 
awning or shelterdeck.

In  vessels, where the stern forms a cutwater, the length is 
to  be measured from the place where the upperdeck beam line 
would intersect the fore edge of stern if it were produced in 
the same direction as the part below the cutwater,

In  the case of vessels having cruiser sterns, the length of 
the vessel is to taken as 96 per cent of the extreme, length 
from the fore part of the stem on the range of the upper deck 
beams to the aftermost part of the cruiser stern, but it is not 
to be less than the length from the fore part of the stem to 
the afterside of sternpost, where fitted, or to the foreside of 
the rudder stock, where a sternpost is not fitted”.

Bureau Veritas verstaat onder lengte: .„the length is to be 
measured in all cases at the level of the load w aterline from the 
after side of the stem to  the foreside of the rudderpost.

The British corporation geeft voor lengte de navolgende om
schrijving: „The length is the distance in feet on the estimated 
summer loadline; from the foreside of the stem to the afte r
side of the rudderpost; where there is no rudder post the 
length is to he measured to the centre of rudderstock.”

Det Norske Veritas: „The length is to be measured on the 
deepest loadline from the after part of the sternpost to  the 
forepart of the stem.”

Germanischer Lloyd  zegt: „Die Länge des Schiffes wird ge
messen in der Höhe der Tiefladelinie von der H interkante des 
Vorstevens bis zur Vorkante des Ruderstevens.”

American Lloyds (1915) zegt om trent „Length”:
„For steamers with one screw the length, to be taken from the 

forwardside of stem at load waterline to  after face of shaft 
boss on inner post. For twin screw steamers, side-wheelers 
and sailing vessels, the length to  be taken a t load waterline from  
foreside of stem to afterside of rudderpost. When tw in screw 
steamers, side wheelers, or sailing vessels, have clippQr heads, 
the length to  be measured from where the line of foreside of 
stem, cuts load waterline” .

U it bovenstaande omschrijvingen van het begrip „lengte” 
van een schip, blijkt dus, dat zelfs, bij de classifieatiebureaux 
daarom trent geen eenheid bestaat. Bureau V eritas, B ritish 
Corporation, Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd, en 
American Lloyds, stemmen in zooverre overeen, dat ze allen 
de lengte van het schip meten op de toegeladen lastlijn; terwijl 
Lloyds Register eischt, dat de lengte wordt gemeten „on the 
range of the upperdeckbeams”.

(W ord t vervolgd.)



BETON VOOR SCHEEPSBOUW
DOOR IR. A .  A ,  BO O N, C. I.

I.

Aan beton, dat voor den bouw van schepen wordt gebruikt, 
moeten zeer hooge eischen gesteld worden. Niet alleen moet 
het absoluut waterdicht zijn, maar het moet ook de noudige 
sterkte hebben, om weerstand te bieden aan de tamelijk groote 
krachten, die er op komen te werken, in de vaart en bij aan
varingen, verder mag het geen water opzuigen, voldoende elas
tisch zijn en mag het niet aangetast worden door de onzuiver
heden van het water, waarmede het in contact komt, hetgeen 
vooral van belang is voor vaartuigen, die in industriecentra 
varen of die voor de zeevaart bestemd zijn.

Beton is, zooals bekend, een mengsel' van cement, zand en de 
een of andere toeslag, waarvoor hier te lande gewoonlijk grint 
gebruikt wordt, welk mengsel door de toevoeging van water 
verhardt. Het cement is hierin het werkzame materiaal; de 
andere stoffen zijn slechts als opvulling te beschouwen....

Zuiver Portlandcement zonder eenigen toeslag kan niet ge
bruikt worden, omdat het bij verharding te veel aan volume- 
verandering onderhevig is en scheuren gaat. Laat men zuiver 
cement in de lucht verharden, dan vindt een verkleining van 
volume plaats; laat men het echter onder water verharden, dan 
vindt juist het omgekeerde plaats. Die volumeverandering is 
bij beton veel geringer en wel geringer naarmate meer toeslag 
(zand en grint) wordt toegepast. Men moet dus door een ge
paste toeslag die volumeverandering zooveel mogelijk tegen
gaan. Dit echter geheel opheffen is niet goed mogelijk en aan
gezien die volumeverandering zich over een groot tijdsverloop 
uitstrekt, doet zich bij betonschepen deze eigenaardigheid 
voor, dat de huid, zoolang het schip op de helling staat, een 
neiging heeft om zich te verkleinen, zoodra het echter te 
water gelaten is, houdt die inkrimping voor het ondergedom
pelde gedeelte op en begint uit te zetten, terwijl het uit het 
water stekende gedeelte met zijn samentrekking doorgaat. E r 
ontstaan dus in het beton door die volumeverandering inwen
dige spanningen, die ongeveer ter hoogte van de waterlijn 
tegengesteld gericht zijn. Beton voor de scheepshuid moet 
waterdicht zijn en dit is voorloopig alleen mogelijk door een vet 
betonmengsel te gebruiken, dat dus vrij sterk aan volumever
andering onderhevig is.

Nu is het echter mogelijk de spanningen, die daardoor ont
staan, te doen opnemen door een bewapening van ijzeren sta
ven. Het is duidelijk, dat die bewapening moet beslaan uit een 
netwerk van staven, die kleine maasjes vormen, opdat de in
vloedsfeer van iedere staaf klein is. Bij toepassing van groote 
mazen zou toch nog scheurvorming op kunnen treden.

Verder volgt u it’ deze redeneering, dat een dunne betonhuid 
voor dit doel alleen bewapend behoeft te worden met één net
werk, dat echter bij een dikkere huid, zooals toegepast moet 
worden voor zeeschepen, een dubbele bewapening van de lmid 
noodzakelijk is. Deze z.g. krimpnetwerken hebben nog een 
andere functie. Zij moeten n.1. ook de spanningen opnemen, 
die door temperatuursinvloeden ontstaan. Deze spanningen 
zijn niet gering. Immers, het ondergedompelde gedeelte van 
een schip is niet zoo* zeer aan snelle temperatuursverandering 
onderworpen, terwijl het boven water uitstekende gedeelte

onder invloed van de zonnewarmte dikwijls vrij spoedig een 
groote temperatuurverandering ondergaat.

Deze temperatuurspanningen ontsnappen grootendeels aan 
de berekening; men dient er echter bij het vaststellen der be
wapening van de huid rekening mede te houden.

Om te bepalen, welke samenstelling beton voor waterdicht 
werk moet hebben, is het wenschelijk na te gaan, waarop de 
waterdichtheid berust.

Zand en grint bevatten een groot percentage holle ruimten 
en het cement en de bij de bereiding benoodigde hoeveelheid 
water moeten dus die holle ruimten vullen. Het cement neemt 
nu in de eerste plaats geheel of gedeeltelijk de holle ruimten 
tusschen de zandkorrels in, terwijl de aldus ontstane mortel 
de ruimten tusschen de grintkorrels geheel of gedeeltelijk zal 
opvullen. Is er niet genoeg cement aanwezig om alle ruimten 
tusschen de zandkorrels te vullen, dan is de mortel poreus, 
bevat dus nog- holle ruimten en laat water door. Beton, die 
zulke mortel bevat, is dus niet waterdicht.

Is er een overmaat van cement aanwezig, zoodat de holle 
ruimten tusschen de zandkorrels zeker geheel worden ingeno
men, dan is de ontstane mortel waterdicht en zal het er alleen 
nog maar van afhangen of de holle ruimten in den grinttoeslag 
klein genoeg zijn om geheel met die mortel te worden gevuld.

Is dit het geval, dan is het beton waterdicht; blijven er ech
ter holle ruimten over, dan is het niet waterdicht.

Om dus te bepalen of een beton waterdicht is, zal het noodig 
zijn, dat vooraf de holle ruimten in het te gebruiken zand en 
grint worden gemeten. Laat men dit achterwege, dan is mis
schien een mislukking het gevolg.

Zooals reeds vermeld, wordt hier te lande bijna zonder u it
zondering grint als toeslag gebruikt en aangezien voor het 
gieten van een scheepshuid alleen fijne grint in aanmerking 
komt, heeft de praktijk uitgewezen, welke samenstelling het 
beton moet hebben om waterdicht te zijn.

Voor huiddikten van 8 c.M. en daarboven moet het beton 
bestaan uit een mengsel van 1 deel Portlandcement, D/2 deel 
scherp rivierzand en 2 deelen fijne grint. Worden de afm etin
gen der huid echter geringer, dan moet een nog vettere beton 
gebezigd worden, b.v. 1 deel Portlandcement, Dpi deel scherp 
rivierzand en DA deel fijne grint, terwijl voor dikten van 
ongeveer 3 c.M. een mengsel bestaande uit 1 deel Portland
cement, 1 deel scherp rivierzand en DA deel fijne grin t in aan
merking komt.

Alle schepen, die met de laatste twee genoemde mengsels 
gegoten zijn, zijn zonder uitzondering goed waterdicht ge
bleken.

Het is echter een feit, dat in het buitenland door sommige 
scheepsbouwers andere mengsels gebruikt zijp, hetgeen ten 
deele toegesehrevcn moet worden aan het gebruik van een 
andere toeslag, ten deele aan bizondere praeparaten die nog aan 
het mengsel zijn toegevoegd, ten deele verder aan ex tra af
werkingen, die de huid na gieting nog ondergaat.

( Wordt vervolgd.)



EEN IN TER ESSAN TE REDDINGSBOOT
Dezer dagen waren wij in de gelegenheid, kennis te nemen 

van een belangwekkend systeem ter verbetering van het red 
dingwozeii aan buord.

Fig. 1. De boot wordt op oen geïmproviseerd sloependek van 
ca. 40 F.ng. voet hoogte geheschen.

De bedoeling van dit systeem is in de eerste plaats de nadec 
len te ontgaan, welke zich voordoen in verband met het ge
bruiken van davits bij het strijken van dc booten in tijden van 
gevaar. De groote reeks van constructies, welke in den loop der 
tijden reeds op dit gebied zijn uitgedacht is wel een bewijs 
voor het feit. dat men in dit opzicht nog lang niet is, waar men

b'ig. 2. liet: bezetting van ea. 30 personen begeeft zich in de boot.

wil wezen. Inderdaad kleven de bestaande systemen' nog alle 
het nadeel aan, dat het te water laten van de booten nog vrij 
omslachtige manipulaties eischt, vaak te langzaam in zijn werk 
gaat en gevaar 'voor verkeerde manoeuvres bij de vaak heer- 
sollende verw arring niet uitsluit.

Het bovenbedoelde systeem nu, ontwikkeld door den heer 
SehnUevaer te Amsterdam stelt de davits geheel ter zijde.

Het berust daarop, dat de booten eenvoudig direct van het 
sloependek af te water gerold worden met den kop naar voren.

Om dit te kunnen bereiken is de boot speciaal geconstrueerd. 
Zoo zijn de huidplanken bijzonder zwaar aangehouden, teneinde 
;uitzetting door den schok bij het te water komen te ontgaan, 
eerder is de boot voorzien van een dek, welke door luiken 
afsluitbaar is, terwijl tenslotte een bijzonder geconstrueerde 
kiel er voor moet zorgen, dat het vaartuig na het te water laten 
zuo spoedig mogelijk rechtop komt te staan. Ook is de romp- 
yorm er op berekend, de schok op het water te breken.

Men veronderstelt, dat de boot, wanneer ze van liet sloepen
dek te water geschoten is, even onder zal duiken. Daar de 
luiken gesloten zijn, zal slechts weinig of geen water binnen
dringen. De boot komt door haren vorm en de drijfkracht 
direct weer boven, waarna de luiken weer kunnen worden 
geopend. De luiken bieden nog- liet groote voordeel, dat men 
de inzittenden op zee kan beschutten tegen het weer.

Fig. 3. Het te ïvatcr duiken van de boot.
De plaatsing op het sloependek geschiedt bij voorkeur 

dwarsscheeps op rollen. Men kan de booten echter ook langs- 
seheeps plaatsen en voor het te water laten gebruik maken van 
een draaischijf.

Naar men op bijgaande afbeeldingen kan zien, hebben er 
met dit systeem reeds proeven op een flinke schaal plaats 
gehad. Dit geschiedde op de werf der firma Gebr, Kortlandt 
te Rotterdam met een boot van 7.50 ML lengte en 2,2 M. 
breedte. Deze proeven schijnen* naar de afbeeldingen toonen, 
wel een bevredigend verloop te hebben gehad.

De constructeurs willen de stabiliteit van het vaartuig nog 
verhoogen door het aanbrengen van een speciale kiel 1) volgens 
een door den heer Sdiuttevaer gepatenteerde constructie, 
welke voornamelijk daarop neerkomt, dat de kiel w ordt ge
vormd door een hol lichaam, waarin d<x>r middel van kleppen 
het water bij de tewaterlating de lucht moet verdringen, In 
hoeverre in de practijk deze constructie aan de verwachtingen 
van den uitvinder zal beantwoorden is een zaak, waar wij op 
dit oogenhlik niet op willen ingaan. Voor ons blijft het meest 
interessant de wijze van tewaterlating, waarbij de vragen op 
den voorgrond komen: Hoe zal de bont zich houden tegenover 
den schok? In hoeverre zullen de inzittenden bij den schok 
worden verhinderd? Bestaat er kans voorover den kop tuimelen?

Op de proefneming, gehouden in open water vanaf het s.s. 
„Bengkalis” van de Stooniv. Mij. „Nederland1’, komen wij in 
het volgend Nr. terug. (Voor /ïg. 4 zie hlads. 45.) S.S.

1) Zgn. „zclMvatvrballast-laclemje bakkie!".



L IT E R A T U U R -O  VERZICH T
' S c h e e p sb o u w  in d e  Vereenigde S ta ten  in 1918.

In de eerste elf maanden van 1918 zijn totaal 535 schepen afgeleverd 
met ruim drie millioen ton draagvermogen. Tabellen worden gegeven, 
welke de verdeeling van dit aantal over de verschillende werven aan- 
gevcn, afzonderlijk voor stalen, houten en compositic-schepon (deze 
laatsten blijken van weinig beteekenis te zijn); verder de verdeeling 
over de verschillende maanden. In de eerste week van December wer
den 138700 tonnen draagvermogen afgeleverd, of de helft van de 
productie in het geheele jaar 1916 (welk jaar bij de voorafgaande 
vergeleken een recordjaar was).

Op 1 September 1918 had de „Emergency Fiect Corporation” een 
kapitaal van 150 millioen dollar in scheepswerven belegd.

Eenige cijfers worden gegeven betreffende de uitbreiding van de 
Amerikaansche handelsvloot en van de scheepswerven. De werven aan 
de groote meren hebben, ondanks de beperking door de sluizen in het 
Welland-kanaal, toch hun aandeel in de uitbreiding der vloot. Iioofd- 
zakelijk leveren deze kleine eendek-schepen van 250’ lengte; enkele 
grootere zijn in twee deelen naar zee getransporteerd.

„International Marine Engineering", Januari 1919. J.C.A.S.

De P ensacola-w erf ,  door J. M. Swceney.
Deze werf is bestemd voor den bouw van fabrieksschepen van 9000 

ton draagvermogen. Het terrein langs het water, ingenomen door de 
hellingen, is 2800’ lang, welke lengte voldoende is om vijf schepen 
achter elkaar op stapel te zetten. De schepen loopen dus dwars af, van 
welke werkwijze eenige voordcele.n worden genoemd. Rijdende kranen 
langs de geheele lengte der hellingen brengen het materiaal aan. Voor 
de uitrusting dient een 1000’ lange kade, welke, blijkens de teekening, 
een uitrustingskraan van 75 ton en een van 25 ton heeft.

Een beschrijving wordt gegeven van het vervoer over het werf- 
terrein, de hellingen en de verschillende loodsen. Het artikel bevat 
een uitslaanden plattegrond van de werf en acht fotografieën.

,,International Marine Engineering”, Januari 1918. J.C.A.S.

B ijd rage  to t de  bepaling  van den  kritie
ken d ie p g a n g  van Z eeschepen ,  door 
Prof. Oswald Flamm.

In de wettelijke voorschriften betreffende den diepgang en de schot- 
tenindeeling’ w ordt alleen gelet op al of niet zinken in geval van lek 
worden, doch in het geheel niet op de stabiliteit; toch is deze kwestie 
van belang. Als een schip lek wordt zal de aanyangsstnbiliteit verande
ren; bij bepaalde hoofdafmetingen en een lek in het gevaarlijkste ruim 
hangt het van den diepgang af, of de stabiliteit grooter of kleiner 
wordt (of in een bepaald geval juist gelijk blijft); men moet soms als 
eisch stellen, dat de stabiliteit onveranderd blijft; soms ook kan men 
toelaten, dat deze vermindert, doch dan moet een bepaalde afname niet 
overschreden worden.De diepgang,die met den gestelden minimum-cisch 
betreffende de stabiliteit overeenkomt, wordt de kritieke diepgang 
genoemd.

Flamm toont nu met formules aan, hoe de breedte en de kritieke 
diepgang samenhangen. Het blijkt hierbij, dat een groote breedte in 
verhouding tot den diepgang (hetgeen bij het intacte schip een gruote 
stabiliteit geeft) in geval van lek een grootere afname der stabiliteit 
veroorzaakt. Bij deze afleiding (waarbij verwezen wordt naar een vorig 
artikel over hetzelfde onderwerp, Schiffbau, 22 .September 1915) wordt 
aanvankelijk van een parallclcpipedum uitgegaan; daarna wordt de 
invloed ingevoerd, welke de coëfficiënten van een schip op het eerste 
resultaat hebben (uit twee cijfcr-voorbeclden blijkt, dat (leze invloed 
niet groot is). Ten slotte wordt de invloed behandeld van de aanwezig
heid van lading, welke een deel van het lekke ruim ondoordringbaar 

. voor water maakt; hierbij worden twee gevallen onderscheiden, nl. Ie. 
de lading bevindt zich alleen onder water, terwijl de wateropper
vlakte vrij blijft; 2e. (1e lading strekt zich ook uit tot boven de water
lijn.

Schiffbau , 22 Januari 1919. J.C.A.S.

De Engelsche  m onitors .
Hoewel het denkbeeld, dat aan deze schepen ten grondslag ligt, lang 

niet nieuw was (de Fransch-Duitsche oorlog in 1870—’71 had al ge
toond, dat het gewone type slagschepen der Franschc vloot niets kon 
uitrichten tegen de Duitschc vlootbases in de Noord- en Oostzee, hoofd- 
zakclijk wegens hun te grooten diepgang), heeft het toch tot het einde 
van 1914 geduurd, voordat men in Engeland besloot tot den bouw 
cler tegenwoordige monitors, bestemd voor kust-opcraties. Wel werden 
bij het begin van den oorlog drie kleine monitors van Brazilië gekocht, 
doch de latere Engelsche zijn geen navolging van dit type.

De grootere monitors zijn liet eerst in actie geweest aan de Darda- 
ncllen, terwijl ze later geregeld de Duitschc duikboot-bases aan de 
Vlaamsche kust hebben gebombardeerd.

Blijkens gepubliceerde gegevens zijn de eerste vier schepen (in 
April 1915 te water gelaten) 320’ lang en 90’ breed; ze hebben een

waterverplaatsing van 6150 ton hij een diepgang van slechts 10’—6"; 
de voornaamste bewapening bestaat uit 2 stukken van 14”. Een vol
gende klasse van 8 schepen (te water gelaten Mei tot September 1915) 
heeft de afmetingen 330 'X 87 'X l0 '—6”, waterverplaatsing 5900 ton, 
hoofdbewapening 1 stuk van 18” en twee van 12”. Vervolgens worden 
twee schepen vermeld (te water gelaten Juni en Augustus 1915) van 
355'—6”X90’X10’—6”, waterverplaatsing 6670 ton, twee stukken van 
15”. Opmerkelijk is bij deze drie typen de hizonder geringe snelheid, 
nl. 6 tot 7 mijl. Een grooter en veel sneller type (13,5 mijl) werd een 
jaar later gebouwd; deze zijn 405’X88'X11’, waterverplaatsing 8000 
ton, hoofdbewapening twee stukken van 15”.

Een eigenaardigheid is de bescherming tegen torpedo’s; de‘schepen 
zijn tot dit doel voorzien van uitstekende deelen aan beide zijden, elk 
15’ breed en bijna over de geheele lengte doorloopend, welke deelen in 
meer dan 50 vakken zijn verdeeld, gedeeltelijk met water gevuld. Deze 
inrichting heeft groot succes gehad.

Ten slotte wordt nog melding gemaakt van een veel kleiner type, 
waarvan een groot aantal ook in 1915 is te water gelaten, nl. 170’X 
31 ’Xó', snelheid 12 mijl, hoofdbewapening een stuk van 9,2”.

Het artikel bevat verschillende fotografieën van monitors.
„The Engincer”, 14 Februari 1919. J.C.A.S.

De voo rdee lig s te  p la a t s  voor h e t  ev e n 
w ijd ig  m id d e n s c h ip  in een  enkel-  
sohroef-v rach tboo t .  (Voordracht van W . 
Mc. Entee voor de „Society of Naval Archi- 
tects and Marine Enginecrs”).

Deze voordracht behandelt de resultaten van modelproeven voor een 
schip van 400’ lengte, 57,3’ breedte en 26’ holte. De waterverplaatsing 
bedraagt 13137 ton, de cylinder-coëfficient 0,788. Het evenwijdig mid
denschip, dat constant van lengte is, nl. 33 pCt. der totale lengte, wordt 
in vijf verschillende modellen telkens op een andere plaats aangebracht 
door verkorten of verlengen van het voor- en achterschip. De beide 
uiterste der onderzochte modellen gaan in dit opzicht buiten het 
normale.

Bij deze proeven is niet alleen eenvoudig de sleepweerstand onder
zocht, doch de modellen werden ook met een daaraan gemonteerde 
schroef voortgestuwd, terwijl aspaardekrachten en stuwdruk werden 
gemeten. De hiertoe noodige inrichting wordt vrij uitvoerig be
schreven.

De onderzochte;snelheden wisselen af van 5 mijl tot 12.5 mijl per uur 
(voor het schip,.op ware grootte). De uitkomsten der proeven worden 
in drie figuren weergegeven. In  de eerste vindt men voor elk der vijf 
modellen de effectieve paardekrachtcn (dus voor het gesleepte model 
zonder schroef)' afhankelijk van de snelheid.

In een volgende figuur worden, ook op de snelheden als abscissen, 
uitgezet; de aspaardekrachten, de aantallen omwentelingen van de 
schroef, en de waarden der voortstuwings-coëfficient (Engelsch „pro- 
pulsive coëfficiënt” ; of hier dc verhouding van effectieve tot indi- 
cateur paardekrachten of de verhouding van effectieve tot aspaarde
krachten wordt bedoeld, is niet duidelijk). De derde figuur geeft, af
hankelijk van de snelheid, le  de zogstroom, 2e de „thrust deduction 
coëfficiënt” J), 3e de schijnbare slip, en 4e de ware slip.

Mc. Entee stelt nu voor de gunstigste ligging van het evenwijdig 
middenschip te bepalen door uit de gegevens der aspaardekrachten 
dwarskromnicn te strooken voor een bepaalde snelheid; b.v. voor 11 
mijlen blijkt zoodoende de voordeeligste positie van het midden van 
het rechte gedeelte te zijn ongeveer 43 pCt, der lengte achter de voor- 
loodlijn.

„International Marine Engineering", Januari 1919. J.C.A.S.

De D u i ts c h e  S c h e e p sb o u w -In d u s t r ie  en  
d e  revolutie, door Ludwig Benjamin.

Tijdens den oorlog heeft men zich in Duitschland steeds voorgesteld, 
dat de scheepsbouw, na een vrede door overwinning, een bloeitijd zou 

' tegemoet gaan tengevolge van de noodige aanvulling der verliezen van 
de koopvaardijvloot zoowel als ten gevolge van de uitbreiding der han- 
delsbetrekkingen. H et gevolg was een belangrijke uitbreiding der wer
ven, zoo zelfs dat de scheepsbouw-industrie aan 200.000 werklieden 
werk zou kunnen verschaffen (voor den oorlog 130,000) en 1,000,000 
bruto tonnen per jaar zou kunnen afleveren (voor den oorlog 525,000). 
Deze uitbreiding ging zoover, dat zelfs voordat de omstandigheden 
veel ongunstiger werden van sommige zijden eraan werd getwijfeld, 
of voor al deze werven voldoende werk te vinden zou zijn.

Nu echter zijn de omstandigheden zeer gewijzigd. De behoefte aan 
schepen is sterk verminderd, en wel in hoofdzaak doordat de koop
kracht van Duitschland te veel geleden heeft om een omvangrijken 
invoerhandel te kunnen verwachten; ten tweede doordat de binnen- 
landsche industrie sterk is achteruitgegaan en zoodoende ook de export 
niet veel zal beteekenen. Dan moet men er rekening meê houden, dat 
ook de werven in andere landen z.ich uitgebrcid hebben; in dit verhand

!) Hoewel zooveel mogelijk strevende naar het gebruik van ITolland- 
schc termen, moet ik in dit geval daarvan afzien, daar mij geen ge
schikte Hollandsche term bekend is.



worden genoemd Engeland, Japan, en vooral de Verecnigde Staten. 
D it zal een scherpe concurrentie in het leven roepen en nu komt het 
tweede belangrijke punt: ten gevolge van de revolutie en de daardoor 
in het leven geroepen arbeidsvoorwaarden zijn de Duitsche werven 
niet tot concurrentie met die van andere landen in staat. Om dit te 
verduidelijken worden cijfers genoemd van de verschillende loonen, 
le  onmiddellijk voor den oorlog, 2e. voor het uitbreken der revolutie, 
3e na de revolutie, uit welke cijers een stijging tot ongeveer het drie
voudige blijkt. Hierbij komt, dat, ook wegens de hooge loonen, de 
matcriaalprijzen met ongeveer 200 pCt. der prijzen van voor den oorlog 
zijn gestegen. Hierbij moet dan nog rekening worden gehouden met 
de veel mindere prestaties, vooreerst doordat het aangenomen werk 
(vroeger regel) nu wettelijk verboden is; ten tweede door het ge
mis aan discipline onder de arbeiders (b.v. neerleggen van liet werk 
ter wille van een politieke betooging, gedurende welken tijd het loon 
doorgaat). H et gevolg van het een en ander is, dat de prijzen ongeveer 
viermaal die van 1914 zijn geworden. Nu konden ook in vredestijd de 
Duitsche werven slechts met moeite de concurrentie tegen Hollan
ders, Denen en enkele Engelsche werven volhouden. Indien de prijzen 
slechts twee en een half maal zoo hoog waren geworden, zou dit den 
toestand nog niet behoeven te Verergeren, daar men er op kan rekenen, 
dat ook in andere landen loonen en uiateriaalprijzen gestegen zijn; 
de invloed der revolutie maakt echter alle concurrentie onmogelijk. 
(Jok h innen] andsche reeders zijn niet in staat tegen de nu geldende 
prijzen bestellingen te doen; alleen van den Staat zou men eenige op
drachten kunnen verwachten, indien deze liet scheepvaartbedrijf aan 
zich trok; doch ook deze opdrachten kunnen niet verder gaan als 
geldmiddelen en crcdict reiken, en dit is op het oogenblik niet ver.

Verbetering van den toestand is niet te voorzien, voordat de arbei
ders hebben ingezien tot welke gevolgen hun overdreven eischen leiden; 
en ook dan zal inen nog geen bloeitijd van den scheepsbouw kunnen 
verwachten.

,,Hansa", 15 Februari 1919. J.C.A.S.

De ec o n o m ie  van s c h e p e n  van  gewapend
beton , door Dr. irig. Carl Commentz.

Het is moeilijk een zuivere rentabiliteitsrekening op te stellen ter 
vergelijking van stalen en betonnen schepen, omdat op het oogenblik 
alle onkosten der reederijen abnormaal hoog en daarbij zeer wissel
vallig zijn. W aar liet alleen een vergelijking betreft kan men zich 
echter behelpen door de onkosten uit vredestijd als grondslag te nemen. 
Verder kan men niet volstaan met één enkel schip voor één enkele
bepaalde vaart te onderzoeken, doch men moet de berekening uitstrek
ken over schepen van verschillende grootten en snelheden en over 
reizen van verschillende lengten.

De rentabiliteitsrekening wordt door Commentz uitgevoerd voor 
schepen met 1000 en 3000 ton draagvermogen, “elk bij drie snelheden, 
nl. 7, 8 en 9 mijlen voor het kleine schip, 8, 9 en 10 inijlen voor het 
grootere; verder wordt elk geval onderzocht le  voor een reis van 1400 
mijlen (Ham burg—Riga en terug) en 2e voor een reis van 6100 
mijlen (Ham burg—Spanje—Italië—Algiers—Hamburg).

In elk geval wordt nu eerst voor het stalen schip uitgerekend, welke 
vracht per ton noodig is, om 7 pCt. dividend uit te keeren, om dan te 
berekenen, welk dividend het betonnen schip bereiken zal bij dezelf
de vracht per ton. De cijfers dezer berekening worden volledig gege
ven voor het 1000 tons schip bij 8 mijlen en voor het 3000 tons schip 
bij 9 mijlen, beide zoowel voor de korte als voor de lange reis. Voor 
«le overige snelheden geeft Commentz alleen het eindresultaat. Dit 
wordt uitgedrukt in de volgende tabel (die dus het dividend in per
centen van het betonnen schip aangeeft, gelijkstaande met 7 pCt. voor 
het stalen schip):

Reis van 1400 mijlen.
Snelheid 7 mijl 8 mijl 9 mijl 10 mijl.

1000 ton draagvermogen 4,12 3,46 2,36
3000 i) >» 6,10 5,76 5,20

Reis van 6100 mijlen.
Snelheid 7 mijl 8 mijl 9 mijl 10 mijl.

1000 ton draagvermogen 4,73 3,83 2,21
3000 >> >> 6,98 6,44 5,44

Commentz trekt uit deze cijfers de volgende conclusies, voor welke 
hij (waar mogelijk) een verklaring geeft;

le . Betonnen schepen zijn voor alle onderzochte snelheden, grootten 
en reisduren onvoordeeligcr dan stalen.

2e. D it verschil is bij kleine schepen van meer belang dan bij groo
tere; bij grootere schepen dan de hier onderzochte zal het betonnen
schip het het stalen gelijk staan en dit zelfs overtreffen).

3e. Langzaam varende betonnen schepen gedragen zich, in vergelij
king met de stalen, gunstiger dan de snellere.

4e. Betonnen schepen zijn op lange reizen voordeeligcr dan op korte.
Een eindoordeel kan n o g ‘niet uitgesproken worden, daar de bouw 

van betonnen schepen nog van te jongen datum is, zoodat het inogc- 
lijk is, dat ze nog verbeterd worden.

JfHansa", 22 Februari 1919. J.C.A.S.

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

—  Mij. voor Scheefs- en Werktuigbouw l'('yen oord, Rotterdam. 
Op 27 Februari jl. Hr. Ms. onderzeeboot K. IL, bestemd voor den 
dienst in Oost Indië.

P R IJ Z E N  V A N  SC H E P E N .
Openbare verkooping te IJmnidcn op 14 Februari 1910,

Stalen vischlogger genaamd „Nelly”, IJM . 76, gebouwd in 1911, bruto 
103.11 register ton, nette 79.17 reg. ton, compleet met zeilen, stoom - 
spil, stoomketel en travvluitrusting. Kooper Joh. N. Klein te IJmui- 
den voor ƒ 40.121.*—. Hierbij voegende 8 pCt. kosten wordt dit dus 
circa ƒ 43.500.—.

Openbare schepenveiling te Rotterdam op 4  Maart 1919.
I. Stalen sleepboot „Staalduin”, (beschadigd). Lengte (1.1) =  21.20 M. 

Breedte (grootste) =  5.25 M. Ruimholte =  2.33 AL. Yert. cotn- 
pound stoommachine 170 LP.K. Stoomketel 57 vierk. Af. Vervv. 
oppervlak. Stoomdruk 5 Atmosfeer, ƒ 4350.—.

II. Twee stalen dekschuiten, lang 24 M„ breed 5 AL, holte — 1.40 M., 
laadvermogen elk 90 ton. Te zaïnen ƒ 9250.—.

lil .  Sleepboot „Antoinc”, lengte (1.1) — 18.50 NL, breedte (grootste)
— 4.30 M., gebouwd in 1909. Verticale compound machine 108 
LP.K. Stoomketel 34 vierk, M. verw. opp. Stoonispanning 11 A t
mosfeer. ƒ  12.500.—■.

Openbare verkooping te IJmuiden op 7 Maart 1919.
Ijzeren stoomtrawler „Verano”, IJM. 48, gebouwd in 1896, door j .  

Duthic Sons en Co. te Aberdeen, groot bruto 155.92 register ton. 
Netto 78.54 reg. ton. Lang 36.94 AI., breed 6.16 M. Bunkercapa- 
citeit 110 ton van 1000 K.G. Machine compound, gebouwd in 1896 
door A. Hall en Co. te Aberdeen met cilinderafmetingen van 12/4” 
en 32” bij een gemeenschappelijke slaglengte van 21”. lndicateur 
vermogen 204 P.K.; stoomketel gebouwd in 1869 door A. Hall en 
Co. te Aberdeen. Verwarmend oppervlak =  78 vierk. M„ lengte 2.80 
AL, diameter 3.20 AI, Stoomdruk 8.65 K.G. per vierk. Meter. Ver
kocht voor ƒ  69.300 aan Joh. N. Klein te IJmuiden.

Openbare verkooping te Rotterdam 
op 4 Maart 1919.

lo. Stoomvrachtlogger „Johanna Adriana”, opgehouden.
2o, Vrachtlogger „Amsterdam”, opgeliouden.
3o. Vrachtlogger „Maasland”, opgehouden.
4o. Sleepboot-Trawler „Gier”, opgehouden.
5o. Sleepboot „Staalduin”, verkocht voor ƒ  *4350.—.
6o. Schroefstoomboot „Zeeland 1”, opgehouden.
lo. en 8o. Dekschuiten „G. 5” en „G. 6” en bloc verkocht voor ƒ 9250. 
Qo. Sleepboot „Antoine”, verkocht voor ƒ 12.500.—.

N IE U W E  W E R V E N .
— hl aansluiting met liet bericht in ons vorig nummer vernemen 

wij, dat in verband met de fusie tusschen de N.V. Intern. Gezv. Beton 
Scheepsbouw Mij. te Rotterdam en de N. V. Scheepswerf De Maas te 
Slikkerveer, laatstgenoemde per 1 Maart 1.1. is geliquideerd en opgeno
men in <le Beton Scheepsbouw Mij.

Het bestuur dezer Maatschappij bestond uit de Commissarissen de 
Hecren G. L. M. van Es, Voorzitter, AL Feuer, N. Haas, J. de Poor
ter, R. Schelling* Mr. j .  G. Sclninnann, C. L. Stulemeyer, secretaris, 
en den Heer W. v. d. Windt s.i., Directeur.

Uit dit bestuur der N.V. Scheepswerf „De Maas” zijn bij de fusie 
als Commissaris overgegaan de Heer IL II. Dresselhuys, en als Direc
teur de lieer G. J. Bcrendsen.

De gecombineerde Mij. zal voor Laan heeten: N. V. Intern, Stalen en 
Gew. Beton Scheepsbouw Mij. „De Al aas” te Slikkerveer, en heeft een 
kapitaal van ƒ1.500.000.—, waarvan geplaatst en volgestort ƒ1.000.000. 
Op de werf der Mij. te Slikkerveer zullen stalen, zoowel als gewapend- 
beton schepen worden gebouwd. Zij biedt gelegenheid tot het bouwen 
van schepen tot 12000 tons draagvermogen.

U IT  D E  JA A R V E R S L A G E N *

— IVerf „Zeeland", Uanszvccrl, In het afgeloopen boekjaar moest 
door gebrek aan materiaal ong, de helft van liet personeel worden ont
slagen, terwijl van de overige helft de werktijd moest worden bekort. 
Afgeleverd werd bet s.s. „Falkaas” van 1000 ton d.w. en de motor- 
schoener „Alartha”, terwijl gereed kwam het s.s, „Falkun” van even
eens 1000 ton d.w., beide voor Noorsche rekening. Op stapel staan 
thans een zeebootjc van 700 ton d.w., in aanbouw voor de Zweedsche 
Lloyd te Gothenburg. Dividend wordt niet uitgekeerd, doch het winst- 
saldo bestemd voor afschrijving op terrein, gebouwen en inrichtingen.



Behoort bij het artikel op blz. 43.

— Hollandsche Stoomboot Mij. Deze reederij heeft over 1918 cene 
exploitatiewinst behaald van ƒ 1,414.043 tegen ƒ 1.179.206 in 1917. 
Het totaal der ontvangsten Jbedraagt over 1918 echter minder dan 
over 1917, te weten ƒ 1.474.2*40 tegen ƒ 2.83.638, aangezien in laatst
genoemd eijfer een post van ƒ 896.190 wegens agio bij de uitgifte va 
nieuwe aandeelen is begrepen.

JACQ, PIEROT Jr.
WITTE HUIS, ROTTERDAM

Beëedigd Makelaar 
voor den aan -  en verkoop van 

schepen

TAXATEUR

OPENBARE
SCHEPENVEILINGEN

Telegram-Adres: PIEROT ROTTERDAM
Telefoon Nos. Na 6 uur n.m.
9322 en 9323 5441 of 11940

Voor nieuwbouw is dit jaar niets gereserveerd (vorig jaar ƒ 1. mil- 
lioen), daarentegen werd voor afschrijvingen meer besteed (ƒ 298.610 
tegen ƒ 127.022 v.j.) en ƒ 83.072 gereserveerd voor diverse belangen; 
(v.j. nihil).

Het uitstaande maatschappelijk kapitaal bedraagt ƒ  4.— millioen, de 
algemeene reserve f  806.500 en de bestemmingsreserven totaal 
ƒ 2.065.000.
p r o e f t o c h t e n .

—- Op de Eetns. beeft met gunstig gevolg geproefstoomd liet vracht- 
stoomschip „Svankolm”, gebouwd op de W erf der firma Wortelbocr 
on Co. te Delfzijl voor Noorselie rekening, .Het vaartuig, dat 1060 ton 
laadt, heeft de volgende afmetingen: 54.70X8.66X4.38 M. De triple 
exp. stoommachine van 650 P.K., geleverd door de firma H. J. Koop
man te Dordrecht, verleende het schip een snelheid van 10 knoopen,
N IE U W E  R E E D E R IJ E N  IN  H E T  B U IT E N L A N D .

— De Kawtisaki. Uockyard Cy. te Kohé richt een nieuwe stoomvaart
maatschappij op: de „Tarfuku Kis en Kaisha” met een kapitaal van 
Yen 20 millioen.

De vier reederijen Brostrüm en Zn., Svenska Ostasiatika Co., Svcns- 
ka Amerika—Mexico Lijn en Svenska Amerika Lijn hebben tezamen 
de „Svenska Oriënt Lijn" opgericht met 8 schepen van 21.000 bruto 
Keg. ton. Deze lijn zal het verkeer met de Oriënt- en Levanthavens 
onderhouden.
N IE U W E  V E N N O O T S C H A P P E N .

■— Te Dordrecht is opgerichte de A’. V. Staal- en IValswerk „Hol
land". Doel: het oprichten van fabrieken en andere installaties tot 
verwerking van afval- en ander ijzer tot klein profiel-, beton- en band
ijzer en andere walsproduktcn. Kapitaal ƒ 2.— millioen. Raad van 
Pestuur: W. A. van Berkel, Vincent J. M. Gras, A. Ph. van der Ploeg, 
jh r. D. T. Retiddin, J. Schroeder van der Kolk en Mr. A. G. N. 
Stvart.
U IT B R E ID IN G  K A P IT A A L .

— De Holland-Amerika Lijn heeft ƒ  5.— millioen aandeelen uitge
geven tegen 327 pCt., zoodat haar geplaatst maatschappelijk kapitaal 
thans ƒ 20.— millioen bedraagt,
D IV ID E N D E N  O V E R  1918.

— Werf „Zeeland” Hanswecrt: nihil, (v.j. 5 pCt.). „Hollandsche 
Stoombootmaatschappij Nieuwe Waterweg”, nihil, (v.j. nihil)t

ADVERTENTIËN.

VOOR C O N T R A C T -A D V E R T E N T IË N  

W ENDE MEN ZICH TOT HET BUREAU 

VAN „ H E T  S C H I P ” ... D E N  H A A G .

ABONNEMENTEN.

Nieuwe abonnementen kunnen met elk nummer ingaan ; 

de naievering van oude nummers kan niet -worden ge

garandeerd. Ten einde alle nummers compleet te hebben, 

stelle men dus niet uit zich te abonneeren.

VOOR INTEEKENBILJET ZIE MEN DE 

DERDE BLADZIJDE VAN HET OMSLAG


