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(V o ord ra ch t gehouden  in de V ereeniging' van T echn ici op  Scheepvaartgeb ied .)  '

Minder onderhond en gemakkelijker bediening.I
De stoomturbine kan, al naar gelang men staat op het koo- 

persstandpunt, dat van constructie en vervaardiging, of dat der 
bediening, enz., verschillend beoordeeld worden. De geschiede
nis van het ontstaan der turbine is reeds zeer oud en niet min- ; 
der interessant, doch hiervoor wordt, terwille der beknoptheid, 
naar de bestaande lectuur ter zake verwezen. W e zullen ons 
hier alleen bezighouden met de bestaande typen, die door cie 
genialiteiten van mannen als Zoelly, Parsons, Curtis en anderen, , 
tot een practisch bruikbaar stoomwerktuig gemaakt zijn, 
waardoor wij hun in dat opzicht niet minder dank verschuldigd 
zijn dan aan James W att op het gebied der zuigermachines, of 
aan Dr. G. de Laval voor de eerste stoomturbine.
Stoomverbruik.

Daar over het algemeen de turbines, echter in het bijzonder 
die met tandradoverbrenging, een kleiner stoomverbruik hebben 
dan de zuigermachines, verdienen zij dus in dit opzicht zeker 
wel de voorkeur, een factor welke bij de thans geldende brand
stofprijzen zeker niet het minst telt.

Gewicht.
W at betreft gewicht, bij gelijk vermogen, wordt in handboe

ken beweerd, dat hierop voor de geheele machine- en ketei- 
installatie bij torpedobooten van 10 tot 15 % en bij lichte 
kruisers van 5 tot 10%  bespaard kan worden. Bij turbine-in- 
stallaties voor minder snelloopende slagschepen wordt onge
veer hetzelfde gewicht als voor zuigermachine-installaties ge
rekend. Van handelsschepen staan mij geen gegevens ten dienste; 
voor zoover echter te beoordeelen is, moet ook hierbij de tur- 
bine-installatie in het voordeel zijn, vooral bij tandradover
brenging.

Ruimte.
De benoodigde vloerruimte is, behalve misschien voor zee. 

groote installaties, bij een turbinecomplex in het algemeen 
niet kleiner dan die voor een zuigerniachine, Alleen in hoogte- ; 
richting is de turbine in het voordeel, wat dus voornamelijk bij 
tYveelingschroefsehepcn van waarde kan zijn, doordat men de 
lagere dekken verder kan doortrekken, alsmede met een smaller 
machinehoofd kan volstaan en zoodoende dus b.v. aan bunker- 
capaciteit of passageruimte kan winnen.

Bij oorlogsschepen heeft de geringere hoogte het voordeel, 
dat men de voortstuwings-installatie gemakkelijker beneden 
het pantser dek onder kan brengen. (Zie fig. 1.)

De altijd zorg en onderhoud eischcnde zware metalen, als 
b.v. voor hoofdas en krukpen, komen niet voor. Heen en weer
gaande zware deelen, als zuigerstangen, sloffen, verder zuiger- 
veeren, schuiven, enz., welke ook de voortdurende oplettendheid.

T U RB IN E 3300 AS PK Z U IS ER M A C H IN E  3600 1- RK.
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D UBBELE OVERBRENGING.
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van het bediend personeel eisehen, bestaan niet. W aar boven
dien alles van den vloer af overzien kan worden, is dus trap- 
penklimmen onnoodig en zoodoende de bediening minder 
vermoeiend. Verder stel ik mij voor dat met minder bedienend 
personeel zal kunnen worden volstaan, voornamelijk bij grootcre 
installaties.
Overbelasting.

Waar de zuigermaehine binnen slechts betrekkelijk kleine 
grenzen overbelast kan worden, wordt bij de turbine wel een 
overbelasting van 20%  en bij oorlogsschepen een nog lioogere



toegestaan, zonder aanmerkelijke bezwaren voor de bewegende 
deelen. Deze overbelasting zal echter, over liet algemeen, na
tuurlijk bij oorlogsschepen meer waarde hebben dan bij koop
vaardijschepen.

Manoeuvreercn.
Een werkelijk voordeel der turbine is de gemakkelijke wijze 

van manoeuvreercn, daar men hierbij slechts met 2 afsluiters 
te maken heeft, n.1. één voor vóóruit- en één voor achteruit- 

■ draaien.' Het omzetwerktuig der zuigermachine, met zijn aan
hang van scharen, enz., is geheel vervallen, zoodat zelfs door 
ongeoefend personeel de bediening kan geschieden. (Zie fig. 2.)

Net en zindelijk bedrijf.
Bij een goed geconstrueerde turbine treedt olie noch water 

naar buiten, in tegenstelling met de zuigermachine, welke 
vooral bij snelloopers met een hoog aantal omwentelingen, hij 
volle kracht van olie en water druipt, zoodat hierbij van een 
zindelijke machinekamer onder het bedrijf dan ook geen sprake 
kan zijn, tenzij men de machine geheel zou inhouwen en af
sluiten.

Onderhoud en reparatie.
De nagenoeg totale afwezigheid van groote wrijvende dev- 

len, als stoomschuiven, zuigerveeren, enz,, brengt een geringer 
onderhoud met zich mede. Een goed uitgevoerde turbine be
hoeft dan ook zeer zelden opengemaakt te worden.

Deze beknopte opsomming van de voordeclen moge een 
denkbeeld gegeven hebben van de meest opvallende verschillen 
tusschen de turbine en de zuigermachine.

Thans volgt een korte verklaring- van de stoomturbine in 
het algemeen.

Allereerst: zij gezegd, dat ik hier alleen zal behandelen de z.g. 
„Axiaalturbine”, daar deze soort t.ot heden de meest algemeenc 
toepassing'aan boord van schepen heeft gevonden.

Zcioals U allen bekend zal zijn, bestaat thans ook een goede 
„Radiaalturhine”, welke zeer vernuftig geconstrueerd is en ook 
hier en daar reeds toepassing op scheepsgebied vindt, zij het 
dan ook met clectrische overbrenging.

De axiaalturbine dan, hetzij die van Zoelly of van Parsons of 
van welk ander patent ook, bestaat in hoofdzaak uit achter 
elkander geplaatste rijen van schoepen, van welke afwisselend 
de eene rij stilstaat en de andere rij zich beweegt, of liever ge
zegd, roteéren kan.

De schoepen nu welke bewogen worden, de z.g. loopschoc- 
pen, zijn op wielen of trommels bevestigd, welke laatste weder
om met de turbine-as vast verbonden zijn. De stilstaande ui 
leidsehoepen worden of in afzonderlijke schijven aangebraehi, 
z.g. leidschijven, welke op hun beurt weer vast aan het turbine- 
huis bevestigd zijn of direct in het turbinehuis bevestigd.

Fig. 3 geeft de langsdoorsnede van een gedeelte eener tur-
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bine te zien, terwijl Fig. 4 een beeld geeft van de opstelling dor 
schoepen van bovenop gezien.

Bij nadere beschouwing van Fig. 4 zien we dat de stoom- 
stvaal hij het doorstroomen van elke afzonderlijke schoepenrij, 
voortdurend van richting verandert en is het nu de taak dei 
leidsehoepen, den stoomstraal onder den goeden hoek, dus in 
de gewenschte richting en met een bepaalde snelheid, voortdu
rend weer op de loopschoep'eii te richten, De aldus met een 
zekere snelheid op de lonpschoepen gerichte stoomstraal oefent 
op deze een bepaalde kracht uit, waardoor zij, alsmede de as, 
aan welke zij door middel van wielen of van trommel verbonden 
zijn, gaan wentelen.

Noodzakelijkheid van het steeds hoogcr o f langer 
worden van de schoepen, o f van grooteren dia
meter van loopwielen o f trommel.
Levert de ketelinstallatie voldoenden stoom om den begin- 

druk aan de H.D.-zijde der turbine constant te houden en is de 
condensor op gelijke wijze in staat een constant vacuüm aan de 
L.D.-zijde te onderhouden, dan hebben we een bepaalden druk
val van den stoom, waaronder hij de turbine doorstroomt.

De vorm der schoepen en hun aantal trappen moeten in over
eenstemming zijn met dezen drukval. Naarmate de druk van den 
stoom af neemt, wordt het volume grooter en derhalve zou in 
een turbine van gelijkblijveuden diameter en constante schoep- 
hoogte de snelheid van den stoom in dezelfde mate moeten toe
nemen. De snelheid van den stoom zou dus evenredig moeten 
zijn aan zijn volume, zoodat: aan de uitlaatzijde.een snelheid zou 
bestaan van misschien het honderdvoud van die aan de inlaat- 
zijde. Bij een economisch werkende turbine moet echter de ver
houding tusschen de snelheid van den storm en die der loo'p- 
schoepen binnen bepaalde grenzen gehouden worden en het is 
gebruikelijk deze verhouding zoo constant mogetijk in de ge- 
heele turbine door te voeren.
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Door het grooter maken der schoephoogten naar het L .D .- 
einde- zal de stoomsnelheid in zekere mate verminderen, echter 
niet voldoende. Door vergrooting van den diameter van de 
loopwielen of van den trommel, wordt niet alleen het door den 
stoom te doorloopen ringoppervlak vergroot en de snelheid een 
weinig verminderd, doch wordt ook een grootere schoepsnel- 
heid verkregen''cn zoodoende kunnen wij toch een lioogere 
stoomsnelheid toestaan, waarbij dan tevens de bepaalde vei- 
houding tusschén schoep- en stoomsnelheid behouden blijft.

Na aldus een blik geworpen te hebben op de turbines in 
het algemeen, zijn wij nu genaderd aan de omschrijving der 
voornaamste systemen.

I . A ctie- o f  gelijkdruk turbines.
Bij dit type expandeert de stoom in vaststaande straalbuizen

(F ig . 5 ) of tusschen 
F ia :5 .  leidschoepen (Fig . 6 ),

tot het drukverschil 
geheel omgezet is in 
snelheid, om met de
ze verkregen snelheid 
de loopschoepen te 
treffen, waarbij de 

bewegingsenergie in arbeid wordt omgezet. H ierbij is geen 
drukverschil tusschen. vóór- en achterzijde der loopschoepen,

vandaar den naam 
„gelijkdrukturbine”, 

D it laatste heeft het 
onmiddellijk voordeel 
dat er geen stoom- 
lekkage aan den om
trek der loopwielen 
of door de spleet 

tusschen de loopwielen of door de spleet tusschen de loop- en 
leidschoepen plaats lieeft, zoodat hierbij, zoowel in radiale als 
in axiale richting ruime vrij slagen -toegestaan kunnen worden.

I I .  R eactie- o f  overdruk turbines.
■ H ierbij expandeert de stoom niet alleen in de leidschoepen 

doch tevens ook in de loopschoepen. De stoomsnelheid zal dus 
bij het stroomen uit de loopschoepen toenemen, waardoor de 
reactiearbeid stijgt en even groot wordt als de actiearbeid bij 
liet instroomen. Om dit te verkrijgen is hier wel verschil in druk 
vóór en achter de loopschoepen en moeten dus alle spleten zoo 
klein mogelijk gehouden worden, waardoor in tegenstelling met 
de gelijkdrukturbine, de vrijslag zoowel axiaal als radiaal zoo 
klein mogelijk moet zijn. H et behoeft geen betoog, dat dienten
gevolge het gevaar van aanloopen der schoepen, bij ongelijke 
uitzetting veel grooter is.

B ij de gelijkdrukturbine is het mogclijk, enkele straal
buizen of stellen leidschoepen, over den omtrek ver
deeld, toe te passen, hetwelk „ gedeeltelijke bestrijking” 
genoemd .wordt. B ij de overdrukturbine is zulks niet mo
gelijk, daar hierbij, tengevolge van het drukverschil vóór- en 
achter de loopschoepen, de stoom onmiddellijk uit de leidschoe- 
pen naar weerszijden zou ontwijken en de ruimte tusschen de 
loopschoepen zou vullen, zonder eenigen arbeid verricht m 
hebben. Men is dus gedwongen de z.g.' „volle bestrijking” toe te 
passen. Deze volle bestrijking nu, heeft het nadeel, dat aan 
de inlaatzijde der turbine, waar de stoomdruk hoog, dus het 
stoomvolume klein is, de schoepen zeer kort worden, met het 
directe gevolg, dat het z.g. lekverlies bij cleze korte schoepen 
naar verhouding zeer groot is.

N oodzakelijkheid  van de toepassing van m eerdere 
trappen.
Stél een stoomdruk aan de inlaatzijde der turbine van 13 

K.G./cM2. abs. bij een einddruk in den condensor. van 0,075 
K.G./cM2. of 90%  vacuum. Theoretisch hebben we dan nuttig

beschikbaar: ±  178 Warmte-eenheden, waaruit volgt een
stoomsnelheid van ±  1220 M/sec.

De theorie leert ons dat bij 'gelijkdrukturbines de schoep- 
snelheid ongeveer de helft moet zijn der stoomsnelheid; bij de 
overdrukturbine is de snelheid der loopschoepen grooter en be
draagt meestal tot 0,7 maal die van den stoom.

Nemen we nu als voorbeeld de gelijkdrukturbine.
Bij de reeds genoemde stoomsnelheid van 1220 M/sec. zou 

dus bij de gelijkdrukturbine de schoepsnelheid moeten worden: 
1220 =  ±  600  M/sec.

Stel dat de turbine 2000 omw./min. zal maken, dus per se- 
2000

conde: -------- =  ±  33  omw.
60

De diameter van den schoepenkrans wordt dan:
600

±  6
jt X  33

Meter. D it wil dus zeggen, dat bij toepassing van slechts 1 rij 
loopschoepen, het wiel waar deze schoepen op bevestigd worden, 
het z.g. loopwiel, een diameter zou verkrijgen van 6 Meter. 
D it geldt dan, zoo als reeds gezegd, voor de gelijkdrukturbine; 
voor de overdrukturbine, waarbij, zooals ook reeds medegedeeld 
de schoepsnelheid hooger kan zijn, zou het loopwiel zelfs een 
diameter verkrijgen van + 6,5 Meter.

Onnoodig zeker te zeggen, dat zulk een reusachtige afmeting 
van een loopwiel, practisch onuitvoerbaar is, nog afgezien van 
het feit, dat men bij zulk een hooge stoomsnelheid z.g. diver- 
geerende of De Laval-straalbuizen moet toepassen, hetgeen 
zeer moeilijke en kostbare werkstukken zijn, terwijl deze slechts 
bij één bepaald drukverval economisch werken.

Hieruit blijkt dus, dat voor een normale constructie en bij 
een gebruikelijk aantal omwentelingen, het niet doenlijk is, den 
stoom in één periode te laten expandeeren en de aldus verkre
gen snelheid in één schoepenrij te doen afwerken, m.a.w., de 
toepassing van slechts één druktrap met één snellieidstrap kan 
in genoemd geval niet plaats hebben.

Teneinde nu de schoepsnelheid te verminderen moet dus ook 
de stoomsnelheid geringer worden. Dit laatste nu kan op tweeër
lei manieren plaats vinden. Men kan nl. de stoomspanning 
in plaats van in één over meerdere druktrappen laten afnemen, 
of wel men kan de stoomsnelheid over meerdere snelheidstrap- 
pen verdeden.

Zou bij de eerstgenoemde methode, de stoom van 13 atm. 
slechts tot op 7 atm. expandeeren en zijn aldus opgewekte snel- 
lieidsenergie aan de loopschoepen afgeven, dan kan nu de 
schoepsnelheid veel geringer zijn, dan in ons eerstgenoemde 
voorbeeld.

Men laat nu den stoom achtereenvolgens in een tweede-, 
derde-, vierde trap, enz., tot tenslotte op condensordruk expan
deeren en zijn in iederen druktrap opnieuw verkregen snel- 
heidsenergie op de loopschoepen overbrengen.

Dit systeem nu, van achter elkander volgende druktrappen, 
ieder met een snellieidstrap, is toegepast in de Zoelly-stoom- 
turbine, zie F ig . 7. ' (W ordt vervolgd.)

(D e teeken in g  v an  f ig .'7  w ord t opgen om en  in h et v o lg en d  N um m er.)

No. 1 van HET SCHIP ,is ondanks de groote oplage reeds 
geheel uitverkocht. Aan nieuwe abonné's kunnen wij dus, zoo- 
lang de voorraad strekt, nog alleen No. 2 naleveren.

Mochten sommige lezers No. 1 in duplo ontvangen hebben, 
n.L 1 ex. als lid der Vereeniging van Technici op Scheepvaart
gebied en 1 ex. uit anderen hoofde, dan zouden zij ons zeer 
verplichten door 1 ex. terug te zenden, waardoor wij in staat 
zullen zijn die nummers ter completeering na te leveren.

Directie H ET SCHIP.



TERM INOLOGIE IN DEN SC H EEPSBO U W
d o o r  I r . a .  M. SCHIPPERS, S c h e e p s b o u w k u n d i g  i n g e n i e u r .

I I
In the Report of the Comin’ittee appointed by the Board of 

Trade tot advise on the „Leadlines of Merchants Ships”, uit
gegeven in 1916, een rapport dus, dat waarschijnlijk van veel 
invloed op de toekomst zal zijn, staat omtrent „Length” het 
volgende: „The length to be used with the Table is the length 
on the summer load waterline from the foreside of the stem to 
the afterside of the rudderpost. Where there.is no rudderpost, 
the length is to be measured from the foreside of the stern to 
the centre of the rudderstock.”

.Nu is het wel eigenaardig, dat deze tabellen dienen om de 
uitwatering te berekenen en dat men niettemin reeds bij het 
begrip „lengte” gebruik moet maken van de ligging van dit 
zomeruitwateringsmerk. Ik voor mij vind deze definitie dus 
niet gelukkig gekozen en waar nu reeds zooveel verschil om
trent het begrip „lengte” bestaat, is het te wenschen, dat in de 
toekomst niet nog het aantal opvattingen wordt vergroot, 
maar in tegenstelling daarvan wordt getracht, tot internatio
naal, erkende en vaststaande begrippen te komen.

BR EEDTE, B R E A D TH , LARGEUR, BREITE

Breedte zonder meer zegt aan den scheepsbouwmeester niets. 
Hij spreekt daarentegen van:

Breedte op het grootspant, gewoonlijk geschreven: breedte 
(mid.) d.w.z.: moulded (volgens den mal).

Breadth moulded; Largeur hors membres; Breite im Haupt- 
spant of Bereclmungsbreite. Door deze breedte op het groot
spant wordt dus verstaan* de breedte op de buitenkanten van 
het grootspant zelve, dus zonder huid, berghouten of halfrond- 
ijzers mede te meten. Het is dus de breedte, gemeten over de 
spantjijnen; zooals die in de lijnenteekening worden gebruikt en 
zooals die op den spantenvloer worden ingeschrapt.

Het grootspant, (afgeleid van grootste spant), bevindt zich 
gewoonlijk in het midden van de lengte: maar het kan zich ook 
vóór of achter het midden van de lengte bevinden.

Deze breedte moet dus niet,altijd op het dek gemeten worden, 
maar wanneer b.v. het spant aan liet boveneind naar binnen 
valt, moet de breedte (mld) gemeten worden, daar waar het 
spant het breedst is. Dit naar binnen vallen van een spant 
noemt men in het Eugelsch „Tumble Home.”

Lloyds Register zegt in zijn rules: „The Breadth“ is in all 
cases to be the greatest moulded breadth of the Vessel”.

Bureau Veritas zegt omtrent „ B r e a d t h „The breadth is to 
be measured from side to side over the main frame at the 
widest part of the vessel, that is to say the moulded breadth.”

De Germ. Lloyd definieert het begrip „Breite” als volgt: 
„Die Breite des Schiffes wird gemesscn auf Auszenkante 
Spanten an der'breitesten Stelle des Schiffes.”

Det Norske Veritas zegt: „The Breadth is the greatest moul
ded breadth of the vessel.

The American Lloyds zegt: „ Breadth” to be measured over 
the widest part frame at its widest part —  in other words, the 
moulded breadth.

We mogen dus met genoegen constateeren, dat omtrent de 
beteekenis van het begrip „breedte op het grootspant” - (mld) 
internationale overeenstemming bestaat.

Grootste Breedte; Greatest breadth; Largeur hors bordé on 
hors bordages; Grösste Breite.

Dit is dc buitenwerksche breedte van het schip; dus met 
inbegrip van huid, berghouten, raderkasten enz.

Breedte volgens den Nederlandschen scheepsmeter.
De Nedcrlandsche scheepsmeter spreekt niet van „breedte”, 

maar van „wijdte”. In den Nederlandschen meetbrief staat; 
„grootste wijclte buitenwerks over de buitenhuid of over de berg
houten.” De scheepsmeter bedoelt dus ook de „grootste breedte”.

In de Nederlandsche uitwateringsvoorschriften staat nopens

breedte: „dc breedte welke gebruikt wordt om de volheicls- 
coëfficient te verkrijgen, is de uiterste breedte; gemeten over 
den buitenkant van de beplating of beplanking der huid, zoo
als in den meetbrief is aangegeven.”

Dit is een vertaling van den tekst in de Engclsche Freeboard 
rules, luidende: „The breadth used in obtaining the coefficient 
of fineness is the extreme breadth measured to the outside 01 
plank or plating as given on the Certificate of the Ship’s 
Registry.”

In bet reeds bovengenoemde rapport van „the Committee 
appointed by the board of trade to advise on the Loadlines 01 
Merchant ships’’ (1916) staat:

„The breadth to he used with the Table is the maximum 
breadth to the outside of the frame amidships.”

Dus ook omtrent het begrip „grootste breedte” bestaat in de 
verschillende landen geen verschil van opvatting, alleen blijk
baar door den rijkdom van taalwoorden is het steeds op een 
andere manier in woorden gebracht; de bedoeling is evenwel 
dezelfde.

HOLTE, DEPTH, CREUX, H O H E

Ook deze termen zonder eenige toevoeging behooren door den 
scheepsbouwer niet te worden gebruikt.

Men onderscheidt:
Holte in de zijde gewoonlijk geschreven Holte (mld) een 

afkorting van moulded (volgens den mal).
Depth moulded; Cre-ux sur quille au livet; Berechungshöhe.
Deze holte in de zijde of holte (mld) wordt gemeten in het 

midden van de lengte tusschen de loodlijnen en is de verticale 
afstand tusschen het onderste punt van de vrangen en den 
bovenkant van den dekbalk in de zijde. De dikte van den dek
plaat, van den stringerplaat, of van het kanten, dek wordt dus 
niet medegemeten. Evenmin wordt de kielplaat medegerekend.

Wanneer een schip meer dan één dek heeft, moet men na
tuurlijk vernielden, tot welk dek men de holte (mld) heeft ge
meten, bijvoorbeeld Holte (mld) tot hoofddek, of tot shelterdek.

Lloyds Register zegt: „The depth is to be measured at the 
middle of the length from the top of keel to the top of beam, at 
side of uppermost continuous deck.” Hier is dus ook de Holte 
(mld) in de zijde bedoeld.

Bureau Veritas: „The depth for scantling numerals and pro
portions is in all casses to be measured from the top of the 
keel to the top of the beams, at side and at midlength of the 
uppermost complete deck.”

Ook de andere classificatiebureaux hebben omtrent dit be
grip holte (mld) in de zijde overeenkomstige definities, zoodat 
ook hieromtrent in de verschillende landen van eenheid kan 
gesproken worden.

De Nederlandsche scheepsmeter bemoeit zich niet met de 
holte in de zijde cn meet zooals later zal blijken, alleen de, 
ruimholte.

In de Nederlandsche uitwateringsvoorschriften staat in 
Artikel 5:

„Genieten Holte”. De genieten holte van een ijzeren of stalen 
schip, zooals die in de tabellen is gegeven, is de loodrechte 
afstand tusschen den bovenkant van den bovendekbalk tegen 
boord op het midden van de lengte van het schip, tot. den boven
kant van de kiel en den onderkant van het spant op de mid- 
scheepslijn uitgezonderd in spar- en tentdekschepen, waar de 
holte gemeten wordt van den bovenkant van de balken van het 
hoofddek.

Bij houten en composiet schepen wordt voor de gemeten 
holte de loodrechte afstand genomen van den bovenkant van 
den bovendekbalk in de zijde midscheeps tot den onderkant van 
de sponning in de kiel.”

D it.nu moet een vertaling zijn van den Engelschen tekst, 
welke in het volgende deel van dit artikel zal worden weer
gegeven. (W ordt vervolgd.)



IN T E R N A T IO N A L IS E E R IN G  V A N ,H E T  K EIZER  WILHELM K A N A A L
D O O R  DR. J. G. SC H OüP.

In een der jongste vergaderingen van den oppersten oorlogs
raad der gealliëerden te Parijs, kwamen de marine- en lucht- 
vaartbepalingen, die aan Duitschland zuilen opgelegd worden 
ter sprake. Twee kwesties werden voorloopig nog aangehouden, 
daar cle meeningen teveel verschilden, nl. die van de Duitsche 
telegraafkabels en die van het kanaal van Kiel. W at de kabels 
betreft is er de stelling van de teruggave aan Duitschland en 
die van de verdeeling onder de gealliëerden. Voor het kanaal 
van K iel is er de stelling, dat het aan Duitschland zal blijven, 
maar van versterkingen ontdaan, en de stelling, dat het geïn
ternationaliseerd zal worden. Plet schijnt, clat een verdeeling 
van dc Duitsche kabels onder de -gealliëerden en het invoeren 
van een internationaal stelsel voor het kanaal van Kiel, analoog 
aan dat van het Suez-kanaal, reeds onder de oogen gezien 
wordt. Beide kwesties zullen intusschen binnen eenige dagen 
beslist worden.

Plet: Keizer W illem Kanaal of eenvoudiger het Kanaal van 
Kiel werd in 1895 voltooid na acht jaar arbeid. Deze kunst
matige waterweg wordt alleen door Suez- en Panamakanaal, 
wat lengte en breedte betreft, overtroffen. Z ijne lengte be
draagt ca, 100 K .M . en zijn waterspiegel heeft een breedte van 
6 0  M ., terwijl de diepte van' 9 M. het kanaal voor groote zee
bodems bevaarbaar maakt. Deze waterweg loopt van Holtenau, 
aan de baai van Kiel, over Rendsburg tot Brunsbüstel aan de 
Elbe-monding en verbindt de Noorcl- met de Oostzee. De 
bouw van dit. kanaal kostte ruim 156 millioen M ark. Zware 
zeesluizen beveiligen, bij Brunsbüttel en bij Holtenau, het ka
naal van K iel tegen het binnendringen van het zeewater in 
tijden van hoogen vloed. V ier spoorwegen en meerdere straat
wegen werden -over dit kanaal gebouwd. D rie draaibruggen en 
tw ee'vaste hangbruggen, benevens een groot aantal veeren en 
pontons verzekeren het verkeer tusschen de beide oevers. De 
hangbrug bij Grünthal heeft eene hoogte van 42  M. hoven den 
gemiddelden waterspiegel van het kanaal.

De beteekenis van het kanaal van Kiel voor Duitschland is 
zeker niet gering, zoowel uit een oogpunt van marine-strategie 
als uit een oogpunt van economische en scheepvaartóntwikke- 
ling. Wanneer men bedenkt, dat het voor Duitsche oorlogs
schepen langs het Kieler kanaal, mogelijk is in één dag van de 
Oostzee naar de Noordzee te varen, dan onderschat men niet 
licht den grooten slag dien de voorgestelde regeling te Parijs, de 
Duitsche marine zou toebrengen. M aar dit is in dc toekomstige 
tijden niet het belangrijkste. Andere belangen, vooral na de 
verwezenlijking van W ilson’s principes, plaatsen zich op den 
voorgrond. De internationaliseering van het K ieler kanaal zou 
dc Duitsche scheepvaart, vooral de Duitsche Oostzee- en 
Noorclzee-kustvaart, gevoelig schaden. Daarbij komt nog, dat 
dit kanaal de kortste verbinding tusschen de Oostzee en de ha- 
van van Hamburg daarstelt. Vóór den oorlog waren de tolrech
ten op het K ieler kanaal voor buitenlanclsche bodems zoo hoog, 
dat het verkeer vrijwel in handen was van Duitsche reederijen. 
De Duitsche lijnen hadden ook het monopolie van de verbin
ding van cle Scandinavische landen met Hamburg, hetgeen, 
gelet op de belangrijke hout-, erts-, zwavel- en andere grond
stof fenexport uit Scandinavië naar Duitschland, een groote 
factor der Duitsche scheepvaartbedrijvigheid daarstelde. Zij 
hadden, dit monopolie weten te verkrijgen door de bevoorrech
ting, die zij in tegenstelling met buitenlandsche reederijen, bij 
het innen der kanaalrechten genoten. Wilden de uitheemsche 
bodems met de Duitsche booten in concurrentie treden, dan 
stonden zij voor de keus: of den weg nemen langs het Kieler 
kanaal om langs de E lbe in Hamburg te komen en dan natuur
lijk hoogere kanaalgelden te betalen dan cle Duitsche schepen 
of de Deensche en Duitsche (Sleeswijk— Holstein)-kust om
varen, hetgeen ook door den grooteren afstand hoogere vrachten 
vereischte. Zoo zagen wij, clat de scheepvaartverbinding van 
Scandinavië met Duitschland, met uitzondering van de vaart

op Lübeck, Rostock en. Wismar, bijna uitsluitend in handen 
der Duitsche reederijen was.

De bevoorrading van cle zeer uitgebreide industriecentra in 
de nabijheid van Hamburg (Altona, Iiensbiirg enz.), en de af
zet van hunne producten maakten bovendien de bevoorrechte 
positie in dit gewest van de Duitsche zee- en binnenscheepvaart 
zeer loon end. De groote ontwikkeling en de snelle uitbreiding 
van den scheepsbouw, zoowel voor zee- als binnenlandsche 
vaartuigen, op de erven aan cle oevers van de Elbe en in de 
haven van Hamburg zelf is ook groolendeels aan deze gunstige 
positie te danken.

Inclien de internationaliseering van het Kieler kanaal een 
feit wordt, en de jongste berichten uit Parijs brengen ons na
der tot dit vermoeden, dan kan de buitenlandsche scheepvaart, 
ook de Scandinavisch-Duitsche zeeverbinding, langs het Kei
zer-Willem kanaal, ambieeren.

Voor de haven van Hamburg, zelf zou dit misschien tot. 
meerdere tonnenmaat kunnen voeren. Wanneer een vrije con
currentie in deze verbinding1 kan intreden en deze niet meer 
aan vaststaande vrachten, die vanzelf op peil werden gehouden, 
geschiedt; wanneer dc crisis in de scheepvaart door dekking 
van de ontzaglijke wereldbehoefte aan scheepsruimte,, voorbij 
is; dan kunnen de vrachten van Scandinavië op Duitschland 
wellicht met de spoorwegtarieven in Denemarken en in Slees- 
wijk-Holstein concurreeren. Tot nu toe gebeurde het vaak, dat 
het vervoer uit Scandinavië, eerst over de Groote Belt en dan 
per spoor door Denemarken cn Sleeswijk-Holstein naar de in- 
dustrie-gebieclen van Hamburg en omgeving, goedkooper was 
dan langs den waterweg, want, dank zij hun feitelijk monopolie 
konden cle Duitsche reederijen hooge vrachten handhaven. Dit 
kan, bij internationaliseering van het kanaal van Kiel, niet 
meer gebeuren en de scheepvaart van Scandinavië op Duitsch
land zou dus uitgebreid kunnen worden. D it zou Hamburg wel 
een grooter tonnenmaat aanbrengen maar, wanneer deze uit
breiding aan de buitenlandsche mededinging te danken is, zul
len cle scheepswerven aan de Elbe niet meer het groote aantal 
orders van vroeger kunnen noteeren. Het ziet er in de toe
komst niet naar uit, alsof de buitenlandsche reederijen schepen 
in Duitschland zullen laten bouwen.

Door de internationalisatie van het Kieler kanaal worden de 
kleinere havens aan de Oostzee ook bedreigd. Gebeurde hét 
vroeger meermaals, dat buitenlandsche bodems den weg naar 
Lübeck, Rostock of Wismar kozen, om niet voor de hooger- 
genoem.de keus te worden gesteld, nu zullen zij er alle belang 
bij hebben om den weg langs het Kieler kanaal te nemen, ten
zij cle kanaalrechten, door den Raad te Parijs, zoo hoog worden 
bepaald, clat zij de vrachten langs clezen weg onereuzer maken 
dan naar de Oostzee-havens, Doch hiervoor bestaat o.i, geen 
gevaar, want indien men bedenkt, dat de kosten van aanleg 
van het Kieler kanaal (156  millioen M ark) reeds in 1910 door 
kanaalrechten, dus na 15 jaar, waren vergoed, dan zouden de 
1:e heffen rechten alleen nog dc kosten van onderhoud en van 
personeel moeten dekken. Daarbij vergete men ook niet, dat, 
zelfs bij internationalisatie liet Kieler kanaal toch van ver
sterking zal moeten ontdaan worden en dat cle kosten van deze 
versterking in de aanlegrekening van het kanaal waren opge
nomen, clat het onderhoud van deze versterking en de uitbrei
ding ervan op rekening- kwamen van het kanaalonderhoiul, 
zoodat men kan concludeeren clat de kosten enorm zullen dalen. 
Houdt men in Parijs rekening met deze overwegingen, clan 
ligt het voor de hand, dat cle kanaalrechten niet zulk een hoog 
cijfer, als vroeger, zullen bereiken. E r bestaat nog een andere 
kwestie, die in verband met de internationalisatie,, zeer zeker 
de aandacht“ van de staatslieden te Parijs moet trekken. Zooals 
hierboven vermeld, heeft liet Kieler kanaal een diepte van 9 
Meter. De scheepsbouw van zeevaartschepen staat in de laatste 
jaren in het teeken van een strooming naar het bouwen van 
steeds grootere bodems, die een veel grooteren diepgang hebben



dan de uitdieping van het Kieler kanaal. Zal dit kanaal in de 
toekomst dan niet verder uitgediept behoeven te worden? Voor 
de bodems, die het van de vaart met Scandinavië te ontvangen 
heeft en voor de kustvaart is dit zeker niet vereischt en zal het 
ook wel nooit noodig zijn, maar men vergete echter niet, dat 
het Keizer Willem kanaal de Noordzee aan de Oostzee, ver
bindt. De tijd is wellicht niet ver meer, dat de groote transat
lantische vaartuigen, en dit is bij internationalisatie bijna wis
kunstig zeker, van deze verbinding gebruik zullen maken. Als
dan zal een diepte van 9 Meter onvoldoende blijken. Nu het 
vraagstuk van het Kieler kanaal toch in behandeling is, is het 
zeker wel het geschiktste oogenblik om toekomstige onderwer
pen, remcc in verband, alvast nu te behandelen, want zij kunnen 
nog vele moeilijkheden doen rijzen. (Alleen nog maar de 
kwestie, als eenmaal het Kieler kanaal een internationale wa
terweg is naar het stelsel van het Suez-kanaal (een exploitatie 
van een particuliere maatschappij) wie zal dan de kosten van 
een uitdieping, die zich in de toekomst kan opdringen, dragen? 
H et kanaal, gebouwd van Duitsch geld, zal aan niemand toe- 
behooren en alleen voor den goeden gang van zaken onder de 
gestie van een maatschappij worden gesteld, (zoo denken wij 
ons tenminste de regeling) die het kanaal onderhoudt en de 
rechten int, als deze. tenminste worden opgelegd.

Zulk een maatschappij zal niet zoo gemakkelijk te vinden 
zijn om een „huurpand”, eerder nog een, „bewaarpand”, op 
eigen kosten te perfectionneeren.

Hoe het ook zij, de Kieler kanaalkwestie is van vitaal belang 
voor de Duitsche scheepvaart en scheepsbouw in Noord- 
Duitschland. Door de te Parijs voorgestelde regeling uit te 
voeren, zal een van de bolwerken van het Duitsche militarisme 
worden gesloopt. Dit kan ons alleen voor de toekomst een aan
winst zijn en een bevrijding. De aanwending van een werk van 
menschelijke kracht en energie, oorspronkelijk bedoeld om de 
vernieling te bevorderen, zal veel bijdragen om langs vredigeu 
weg de gevolgen van vier jaar vernieling te doen verdwijnen.

SCHEEPS-HYGIËNE
D O O R  D R .  R. J. LEENDERTZ  

M EDISCHE K EUR IN G  V O O R  HET MONSTEREN
Onlangs las ik in de Nieuwe Rotterdamsche Courant het 

bericht dat een schip op stroom moest blijven liggen, omdat 
zich aan boord enkele gevallen van schurft hadden voorgedaan. 
D it krantenbericht geeft mij aanleiding om in het algemeen te 
spreken over de bemanning aan boord van zeeschepen en de 
gevaren waaraan zij bloot staan. Ik  meen hiermede niet de spe
ciale gevaren, die het bedrijf als zoodanig oplevert, maar de 
gevaren die de zeelieden bedreigen door ziekten en den invloed, 
die hun bedrijf op het ontstaan en op de genezing er van moet 
uitoefenen.

Het is een algemeen belang dat een schip, wanneer het naar 
zee vertrekt, een gezonde bemanning heeft. Immers: het schip 
moge nog zoo zeewaardig zijn, de voortbewegingsinrichtingcn 
nog zoo nauwkeurig, wanneer er geen manschappen zijn om 
het geheel, naar behooren te bedienen clan verkeert het schip in 
gevaar, liet is ontredderd en tot een speelbal der golven ge
worden. De beteekenis voor de bemanning hiervan is: direct 
levensgevaar en voor de reederlj: geldelijk verlies, voor de ge
meenschap: verlies van arbeidskrachten en van goederen. Nu 
moge het waar zijn dat het verlies van een enkel schip geen 
overwegenden invloed heeft op den oeconomischen toestand 
van het geheel, maar wanneer dit verloren gaan veel voorkwam 
zou het wel degelijk een merkbaren invloed uitoefenen. Wij 
hebben de journalen maar.op te slaan uit den tijd van onze 
eerste vaarten naar het latere Oost- en West-Indië om gewaar 
te worden, aan welke gevaren onze zeevaarders toen bloot ge
steld waren en welke kapitalen daardoor verloren zijn gegaan. 
Ook in de laatste jaren heeft het verlies van vele koopvaardij

schepen en hun lading een zeer merkbaren invloed uitgeoefend 
op het oeconomische leven. In den tijd na de middeleeuwen 
tot op onzen tijd vinden wij telkens verliezen opgeteekend, 
ontstaan doordat ziekte en slechte hygiënische toestanden de 
bemanning sloopten.

In de laatste jaren heeft men van Overheidswege de 
eerste stap gezet op den weg die hierin verbetering moet 
brengen en is de keuring van oogen. en ooren verplichtend ge
steld. (Wet van 1 Juli 1909, Stbl. No. 219 en K .B . van 22 
vSept. 1909, Stbl. No. 315 .) De Amerikaansthe regecring gaat 
verder en eischt, behalve keuring van oogen en ooren, ook die 
van de longen en het hart en verlangt-daarenboven van den 
medicus een opgave van „defects which, in the opinion of the 
medical examiner, will not materially interfere with the dis
charge of the duties of an able seatnan.” Bovendien verlangt 
genoemde Regeering: „reasons for certification of im'ompen- 
tecy” (The United States Local Inspectors, Steamboat inspec- 
tion service.). Dit laatste zou onvereenigbaar zijn met onze be
grippen van het medische ambtsgeheim.

Bij ons te lande zagen de Directies van de groote stoom
vaartlijnen het belang in om de zeelieden te laten keuren voor
dat zij mogen monsteren. Dit kwam tot uiting in liet aanstel
len van Medische Adviseurs, aan wie onder meer die keuring 
werd opgedragen. In cleze keuring steekt niet alleen een egoïs
tisch belang, maar ook wel degelijk altruïsme, evengoed als 
men bij de keuringen voor caissonarbeid, steenhouwers, inge
volge de arbeidswet, motieven vindt die altruïstisch zijn omdat 
de uitoefening van het vak bijzondere gevaren oplevert. E r  zijn 
nu eenmaal menschen, die niet geschikt zijn om dienst te doen 
als machinist op een locomotief, of om als mijnwreker in een 
mijn af te dalen, die niet deugen voor tuinarbeid, voor polder
jongen, voor kleermaker. Zoo zijn er ook menschen, die licha
melijk ongeschikt zijn voor een dienstbetrekking aan boord. 
Nog daargelaten dat die keuringen een algemeen belang hebben, 
geven zij nog een direct voordeel. Eenige dagen geleden ver
voegde zich op mijn bureau een matroos, die mededeelde eeni- 
gen tijd in een ziekenhuis verpleegd te zijn geweest voor dipii- 
therie. Daar het nu bekend is dat het bij deze ziekte vaak voor
komt dat de patiënten oogensehijnlijk gezond rondloopen en 
toch zeer gevaarlijke diphtherie-bacillen in hun keel- en neus
holte kunnen herbergen, liet ik den patiënt onderzoeken door 
een specialist. Deze vond bij hem in de keelholte virulente 
diphtherie-bacillen. Met spreken of hoesten strooide dus deze 
patiënt rijkelijk bacillen op zijne omgeving uit en besmette 
daarmede de menschen met wien hij in aanraking kwam. Deze 
zoogenaamde „bacillendragers” vinden wij ook bij de typhus, 
al geschiedt, de verspreiding dan op andere wijze. Stel nu het 
geval dat deze matroos ongekeurd was medegegaan, dan had 
hij bijna zeker zijne mcde-opvarenden hesmet met die ge
vaarlijke keelaandoening. Het gevolg zou zijn geweest, dood 
van enkele opvarenden en levensgevaar voor de overigen, zon
der nog te rekenen met het oponthoud en het ongemak die het 
schip en lading ondervonden zouden hebben in de eerste haven 
die aangedaan werd. Ongeveer hetzelfde vinden wij bij de 
schurft. Deze ziekte, die in den kaatsten tijd veel vaker dan 
vroeger voorkomt, wordt van inensch oji mensch hoofdzakelijk 
overgebracht door directe aanraking. Onreinheid is mede wel 
een der hoofdoorzaken voor de verspreiding van deze aandoe
ning. Dat deze huidziekte nu zooveel meer voorkomt dan vroe
ger, moet voor een groot deel toegeschreven worden aan de 
tijdsomstandigheden die maken dat de menschen, door het ge
brek aan voldoende woonruimte genoodzaakt zijn met meer 
menschen dan wenschelijk is in.een vertrek te huizen, bovendien 
door het gemis aan zeep zich niet voldoende kunnen reinigen. 
Een andere aandoening die tegenwoordig veel meer op den 
voorgrond treedt is de vlcktvphus. Zooals men weet wordt, deze 
zeer gevaarlijke ziekte hoofdzakelijk overgebracht van mensch 
op mensch door kleerenluizen. Het hebben van luizen goldt 
van oudsher als een bewijs van onzindelijkheid en waar deze



onzindelijkheid door bovengenoemde oorzaken in den laatsten 
tijd aanmerkelijk is toegenomen kan men wel nagaan, dat de 
keurende geneesheer nu zeer streng er op moet letten dat geen 
der genoemde aandoeningen aan boord mag voorkomen.

Om te voorkomen dat vlektyphus overgebracht kan wor
den naar de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, heeft de 
Regeering aldaar eene reeks maatregelen getroffen waarvan en
kele hieronder worden vermeld:

Personel and crew must be inspected by a medical officer of 
the United States Public Health O ffice.

Crews of all vessels and such other persons on beoard as 
may deemed necessary must be batehed, examined for the 
presence of vermin and disease and their clothing properly 
disinfected. A fter such bathing and disinfection no such person 
shall leave the vessel.

Steerage and other passengers arriving from localities in
fected with typhus or other quarantinable disease will not be 
allowed on board until they have been bathed, their clothing 
disinfected, and .then shall have been held under observation in 
a place acceptable to- the medical officer of the Public Health 
Service for a period of twelve days. .

Deze maatregelen zijn van 21 Februari van dit’ j aar. Op 4 
M aart 1919 heeft de Deensche Regeering een dergelijk besluit 
genomen, eveneens met het oog op de overbrenging van de 
vlektyphus.

* =!: *

H et bovenstaande is voldoende om aan te toonen het directe 
nut van een keuring of zoo- men wil van eene schifting van de 
zeelieden voordat zij mogen monsteren. Tevens kan men er uit 
zien dat de keuringen, om nu dezen naam maar te behouden, 
geen afzonderlijk reederijbelang vormen, maar een algemeen 
belang. In  de vergadering van de Afdeeling Amsterdam van 
de Nederlandsche Maatschappij ter bevording der Geneeskunde 
op 2 8  Januari 1919 heeft D r. L . Heyermans het nog zoo juist 
gezegd in zijn rede, getiteld: De medische en de sociale hetee- 
kenis van het geneeskundig keuren van jeugdige en volwassen  
arbeiders: „Bescherm ing dus van de bevolking tegen de drei
gende gevaren in fabrieken en werkplaatsen” en: „Zoo zal er 
gewaakt worden tegen kunstmatige vermindering van. de licha
melijke en psychische gezondheid, tegen mislukking van het 
gekozen vak ook om phvsieke redenen.” Even verder zegt hij: 
„De beroepskeuze wordt thans voor het overgroot gedeelte der 
arbeiders bepaald door het toeval. Op aanleg en geschiktheid 
kan niet gelet worden, trouwens de arbeiders missen de kennis 
en ontwikkeling om bewust hun keus t.e kunnen bepalen.” Over 
deze ontbrekende kennis en ontwikkeling zou ik nog. graag veel 
willen zeggen omdat ju ist dat mijne groote belangstelling heeft, 
maar zoo doende zou ik op wegen komen die nu buiten mijn 
bestek "vallen.

Hierboven heb ik getracht aan te toonen, dat de keuringen 
voor het monsteren directe en groote voordeelen kunnen op
leveren, omdat de keuring aan boord geen zieken toelaat die 
oogenblikkelijk gevaar opleveren zoowel voor henzelf als voor 
hunne omgeving. Daar zijn echter ook ziekten, die niet 
oogenblikkelijk gevaarlijk 'zijn maar in hun werking niet 
minder sloopend en waardoor liet gekozen vak mislukt om 
lichamelijke redenen. Deze ziekten hangen samen met het leven 
aan boord en het is daarom wel gewenscht, dit eerst eens na 
te gaan.

(W ordt vervolgd.)

DE VRACH TENM ARKT.

Van 
San Loren2o

Van Noord-Amerika naar

Fransche ! Westkust 
havens a.d, van
Atl. Oceaan! Italië

15 Maart 1918 
15Maart 1919 
22 Maart 1918 
22 Maart 1919

Van Wales naar O.K. Engeland naar

Port
Said

La
Plata

Gibral
tar Genua Marseille . R'dam

15 \laart 1918 150/— 100/- 101/3 — fl. 4 8 .-
15 Maart 1919 47/6 47/6 35/— 47/6 51/— fl. 1 0 .-
22 Maart 1918 Kolen - 150/— 100/— — — fl. 4 8 .-
22 Maart 1919 47/6 -- 37/6 47/6 — 11. 1 0 .-

Bombay, 
Londen 

( leadweight)

Saigon
Frankrijk

rijst
Australië
Engeland

Chili 
West Europa 
(chilisalpet.)

15 Maart 1918 275/— 500/— 180/— —

15 Maart 1919 Mixel- 75/— 150/— 90/— 120/- ,
22 Maart 1918 laneaus 275/— 500/— — 180/—
22Maart 1919 75/— 150/— 120/—

De vrachtnoteermgen zijn uitgedrukt: voor graan van
Noord-Amerika per quarter van 480 lb s . heavy w heat; de 
andere vrachten zijn aangegeven per Eng. T . van 1015 Kg.

* **
De vraag naar ruimte blijft aanhouden. ITet voortduren 

van de van overheidswege uitgeoefende controle belemmert 
liet totstandkomen van vele zaken. De stemming blijft vast. 
De geschillen in de kolenmijnindustrie in het Vereenigd 
Koninkrijk drukten de uitgaande vrachtenmark!: van Engeland, 
Na opheffing dezer geschillen verwacht men een levendige 
stemming. Onder de bizonderste transacties kunnen wij ver
melden :

De Italiaansche Staatsspoorwegen hebben 9 booten, van 
1500 tot 7100 ton, voor kolen vervoer van Engeland naar 
Italië, voor 6 maanden op time-charter genomen, tegen 211— 
per T . deadweight per maand.

De Amerikaansche bevrachters hebben een aantal schepen 
op time-charter genomen tegen 25/ -  per ton dw. per maand 
voor 6 maanden op de Trans-Atlantische vaart.

Een neutraal stoomschip werd bevracht voor suiker tot 
240/—  van Mauritius naar Antwerpen.

In de vaart van Zuid-Amerika naar Italië (graan) konden 
de schepen onder controle slechts 115/— bekomen, terwijl 
de neutrale booten zelfs tot 200,— per ton konden bedingen

NIEUW E SCH EPEN
N a a m  v a n  h e t  s c h i p :  „A rd jo en o ”,

B o u w m ees te r :  K oninklijke Nedcrkimlsehc Grofsmederij, Leiden. 
R ee d e r ij :  Departem ent van Koloniën.
B o u w ja a r :  1918.
S o o rt  van sch il’ : Zclfstoomende baggermolen.
H o o f d  a f m e t i n g e n :
L en g te  tusschen  de lood lijn en  — 46.80 M.
G roo tste  b r eed te  =  8.20 M.
H olte  (in ld .) in  d e  z ijd e  =  3.65 M ..
K la s s e :  Bureau V erk as f  LD . L I .
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 a k e r :  K oninklijke Nederlandsche Grofsmederij, Leiden.
S o o r t  van m a c h in e :  Compound machine met oppervlak condensatie. 
A antal c ilin d ers :  twee.



H o o fd a f  m etingen  der  c ilin d ers : 320 en 640 m.M.
Slag  der  m ach in e : 400 m.M.
In d ico teu r v erm og en  —  250 Paardekrachten.
P roe(toch t sn elh e id : 7.4 mijl.
A antal s to o m k ete ls :  een.
Sn ort van s to o m k e te l :  Schotsdie ketel.
V erw arm en d  opperv lak  van den k ete l: 115 M s.
S to o m d ru k : 9 atni.

N a a m  v an h e t  s c h i p :  „ C la r a ”,
B ou w m eesters :  Gebrs, Muller Foxhol.
R eed er ij :  Vrachtvaartmaatschappij Neerlandia te Rntterdam. 
B o u w ja a r :  1919.
S oort van sch ip : Schoener met liulpniotor.

H o o f d a f  m e  t i n g e n :
L en g te h isschen  d e  loodlijnen  =  40 M.
B reed te  (m ld .) op het grootspant —  7.94 M.
H olte  (m ld .) in de zijde -— 3.80 M.
K la s s e :  Germanischer Lloyd (Hoogste klasse Atlantische vaart.) 
L a a d v erm o g en : In tonnen van 1000 K .G . op het zomeruitvvaterings- 

merk —  580.
A antal ru im en : een.
A antal l ie ren :  twee.
B ruto- en N etto-ton n en m aat: (N og niet gemeten.)
M otoren  en z .: M a k er :  Kromhout M otorenfabrick (D. Goedkoop Ir.)

Amsterdam.
S o o rt  van m ach in e : Ruwolic-tnotor.
A antal c i l i n d e r s twee.
Lndicateiir v erm o g en :  — : 130 Paardekrachten.
N a a m  van h e t  s c h i p  : „ K ra m m e r" .
B ou w m ees ter : j .  J .  P a ttje  en Zoonen.
R eed er ij :  N .V. Hollandsche Alg. Atl. Scheepvaartmij., Amsterdam. 
B o u w ja a r :  1918— 1919.
S oort van sch ip : Driemast-inotorschoener. 5

H o o f d  a f m e t i n g e n :
L engte tusschen d e loodlijnen =  42,78 M.
G rootste b reed te  — 8,25 M.
R uim holte  — 3,27 M. *
D iepgan g geladen — 3,03 M.
U itw atering  in  den  zom er — 0,47 M.
K la s se :  f  */j A */i Bureau Vcritas.
L a a d v erm o g en : ln  tonnen van 1000 K.G. op het zomeriutwaterings- 

merk =  498,300 ton.
A antal ru im en : Eén.
A antal l ie ren :  Twee.
B ruto-tonnenm aat — 336,12 reg. ton.
.Vetto-tonnenm aat =  196,87 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 tl z.
M a k er :  Kromhout.
A antal cilin ders : Twee.
B ij m otoren  aan tal R em p aard ekrach len : 130.
N a a m  v an h e t  s c h i p  : „Navis 11".
B ou w m eester : N. V.' Scheepswerven v.h. G. en TI. Bodewes, Martens- 

hoek.
R eed er ij:  N.V'. Handelsmij. en Techn. Scheepvaartbureau „Navis", 

Groningen.
B ou w jaar  1918.
S o o rt van sch ip : Driemast-motorschoener.
H o u f d a f m e t i n g c n :
L en gte tusschen de loodlijnen  ~  42 M.
B reed te  (m ld .) op het g rootspan t  =  7.70 M.
H olte  (m ld .) in d e  zijde — 3,90 M.
K la s se :  Bureau Vcritas Atlantische Vaart.
L a a d v erm o g en :  In  tonnen van 1000 K.G. op het zomendtwatcrings- 

merk =  pint. 625.
A antal ru im en : een ruim met drie luikhoofden.
A antal l ie ren :  2 landheren, werkende op een dektnotor en een ankerlicr, 
B ruto-ton nenm aat  =  406 reg. ton.
N etto-tonn en m aat  304 reg. ton.

M a c h i n e ,  s t o o rn k e t e 1 s, m o t o r c  n e n
M a k er :  Kromhout motorenfabrick te Amsterdam.
S o o rt  van m ach in e : Ruwolieniotor.
A antal c ilin d ers : Vier.
B ij m otoren  aan tal R em p aard ekrach ten : 140.
N a a m  van  het  s c h ip  : „A tlantic".
B ou w m ees ter : De Groot en Van Vliet te Slikkerveer.
B o u w ja a r :  1919.
S o o r t  van het s ch ip :  Zeesleepboot.

I-I o o f  d a f  m e t i  n g e n :
L en gte tusschen de loodlijnen  — 36 Meter.
B reed te  (m ld .) op het grootspant =  7 M.

G rootste breedte  — 7,5 Meter.
H olte (m ld.) in de zijde =  4 Meter.
D iepgang geladen  =  3,35 M.
K lasse: Veritas f  1 “/o. A ’/i P. R . Staal.
Aantal lie ren :  1 stoomankerlier, 1 stoomkaapstand, (1 stoomstuurlier 

tevens voor bandier.)

M a c h i tl e, s t o o m k e t e l s ,  m o t o r e n  e n  z.

M aker :  Machine II. Versteeg, Hardinxveld. Ketels J .  en A. v.d. Schuit 
te Papendrecht.

S oort van m achine: Triplu Compound, systeem met oppervlak Con
densor.

A antal c ilin d ers : Drie.
H oofd afm etin g en  der c ilin d ers : H .D . 380 m.M. M .D. 610 m.M. L .ï).

1020 m.M.
S lag  d er m achine: 610 m.M.
Ind icatcur "vermogen =- plni. 750 P .K .
Aantal s toom kete ls : Twee. *
S oort van stoom ketels : Schotsche vlampijpen ketels.
V erw arm end oppervlak van eiken  k e te l :  100 vierk. Meter.
S to o m d ru k : 12.65 Atm.

De inrichting van het schip wat betreft verblijven is als volgt: 
Voorin volkslogies aan elke zijde voor 4 man, ingericht met 4 kooien, 

tafel, bank, 4 kasten, en kap boven de verblijven. Aan S .B . en B .B . 
achter vólksverblijf bevinden zich de hutten der stuurman, en l e  ma
chinist, ingerisht met bekleede bank, vvaschtafei, kast, kooi, tafel enz.

Voor iti het dekhuis bevind zich het verblijf voor den M arconist. 
Achterin aan B.B . verblijf voor 4 matrozen, en aan S .B . hut voor 2e 
machinist. Boven op het brugdek achter de stuurhut (le hut voor den 
kapitein. Alles eerste klas afgewerkt, betimmerd en geschilderd. Ach
ter het verblijf van den stoker is een proviatidruim en een trossenruim.

Het schip heeft twee tanks. Inhoud voortank 6700 L iter, achtertamc 
30.000 Liter.

Het geheel wordt electrisch verlicht, tevens wordt een schijnw erper 
op het brugdek geplaatst, (M arine-type), een stoomdinamo van 65 volt 
en 75/100 Amp.

De ketels worden achter elkander geplaatst met de stookplaats tus- 
schen de ketels.

Inhoud der; kolenbunkers plm. 180 ton.
2 Masten Am. gr. met inrichting voor draadlooze telegrafie. 2 red- 

dingsbooten met toebehooren. 4 luchtkappen boven stookplaats, waar
van 2 ingericht met aschwip.

Tunnel doorgang van stookplaats naar machinekamer. Kombuis 
achter in ophouw, over volle breedte doorloopend.

N a a m  van h e t  s c h i p :  „Grado".
B ou w m eester : • Firm a Joh. B erg, Delfzijl.
R eed er ij: G. M. Grönvold te Skiën, (Noorwegen).
B ou w jaa r  1918.
S oort van sch ip : Stoom-vrachtboot.

H o o f i l a i i u e t i n g e n :
Lengte tusschen de loodlijnen  48 Meter.
B reed te (m ld.) op het grootspan t  =  7,80 Meter.
G rootste breedte =  7,84 Meter.
H olte (m ld.) in de z ijde — 3,83 Meter.
R uim holte  =  3,60 Meter.
D iepgang geladen — 3,45 Meter.
U itw atering in den zom er  =  0,38 Meter.
K lasse : Germanischer Lloyd groote kustvaart.
L aad v erm og en : ln tonnen van 1000 K .G , op het zomeruitwaterings- 

merk =  700.
A antal ru im en : een.
Aantal lie ren : drie.
Bruto-tonnenm aat — 1446 rlmi.
,Vetto-tonnenm aat — 763 rbm.

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 
M aker: Firm a Joh. Berg, Delfzijl.
S oort van m achine: Verticale triple-expansie-machine.
Aantal lie ren : drie.
H o o fd a f m etingen der  c ilin d ers : 3 2 0 X 5 0 5 X 8 0 0  m.M.
S lag  der  m achine: 550 m.M.
Indicatcur verm ogen  — 400 indic. Paardekrachten.
P roeftoch t sn elheid : 1 0 'A mijl geladen.
Aantal stoom ketels : een.
S oort van s toom kete l: vlampijpketel met 2 vuren.
V erw arm end oppervlak van den k e te l :  126 M 3,
S to o m d ru k : 13 atm.

V E R B E T E R IN G . —  Naar aanleiding van de in het vorig Nr. op
genomen beschrijving van het s.s. „Zwijndrecht” is ons medegedeeld, 
(lat de machine en de stoomketels niet zijn vervaardigd door de W erf 
Conrad te Haarlem, doch door de F irm a Gebr. Stork en Co. te Hen
gelo (O .) De stoomdruk der ketels is niet 11,5 K.G./cM3, doch 
12 K.G./cM2.



B ET O N  VOOR SC H EEPSB O U W
D O O R  I R .  A . ,

I I

Alfred B. Scarle (Engeland) heeft in Concrete and Con
structional Engineering van Jan. IQ IQ een tabel gepubliceerd 
van de betonmengsels, die voor scheepsbouw in verschillende 
landen gebruikt zijn en het is zeker interessant, deze hier af te 
drukken, omdat er uit blijkt, dat alle constructeurs, afgeschei
den van elkander, tot ongeveer dezelfde mortel-verhoudingen 
gekomen zijn.

T A B E L .
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m e r k in g e n .

Motorboot Porsgrund W erken, 
Noorwegen . . . 1 2 geen steenen.

Motorboot W. Dowsey, 
Vereenigde Staten 1 H

Li'chter Weller,
Engeland . . . . 1 4 fijn grint.

Lichter A, A. Boon, 
Holland................... 1 n zand en grint.

Lichter Gabellini,
I ta lië ........................ 1 H 3 „ zand en grint

Lichter Hennebique . . . 1 l± 9 1 ,_
van 18 mM. 
zand en

Lichter N .Fougner, 
Noorwegen . . , 1 3

keisteentjes, 

grint of ge

Motor-
Vrachtboot

W . Pollock, 
Engeland . . . . 1 3

broken steen 
onder 12 mM.

zand en grint.
Vrachtboot W .G .O . Thurston, 

B a rro w ................... 1 H- __ m. bijvoeg’, v.

Vrachtboot M. Denny, 
Engeland . . . . 1 H 2,1

een waterafw. 
praeparaat.

zand en graniet.
Ponton Porsgrund W erken, 

Noorwegen . , . 1 3 veel kleine

Caisson 

gemidd. (m.

Porsgrund W erken, 
Noorwegen . . . 1

1
H
1,4

3*
2,8

steentjes, 

zand en grint,

uitzond, v. 
kl. bootjes) 
gemidd. v. 1 2 4 x) -
bouwcon
structies.

1) Hier te lande is v o o r  bouwwerken slechts de  verhouding 1 : 2 : 3  toegelaten  volden 
de Gewapend Beton  Voorschri ften.

De tabel is in zooverre onvolledig, dat het mengsel, dat 
door schrijver gebruikt wordt, gewoonlijk nog vetter is, nl.
1 : 1 :  iy 2.

De oorzaak daarvan is, dat schrijver bij het construeeren 
van zijn vaartuigen om tot een klein eigengewicht te geraken, 
wanddikten toepast van slechts 3 c.M . en om op die dikte 
waterdicht te zijn moet meer cement worden gebruikt. D it 
schijnt ook het geval te zijn, wanneer andere toeslagen als grinr 
worden gebruikt. Toen schrijver een lichter in Zweden bouw
de, is door proefneming vastgesteld, dat ook daar een mengsel 
van 1 deel Portlandcement, 1 deel zand en l f o  deel fijne ge
broken steen het beste resultaat gaf. Ook hier was de scheeps
huid slechts 3 a 4  c.M. dik. *)

., BOON, C. I.

Het is duidelijk, dat waar bij het maken van betonschepen 
zulke groote belangen op het spel staan en belangrijke uitgaven 
gedaan moeten worden, men over de samenstelling van het tov 
te passen betonmengsel niet te licht mag oordeelen en liet du? 
altijd een gebiedende eisch is, dat vooraf door proefnemingen 
vastgesteld wordt, welke verhouding in verband met de be
schikbare materialen, de nleest wenschelijke is.

Bij de gewapend betonconstructies, die voor bouwwerken 
toepassing vinden, behoeft men het met de te gebruiken toeslag 
niet zoo nauw te nemen. Immers de afmetingen zijn hier vrij 
aanzienlijk en dus kunnen de korrels van den' toeslag ook ta
melijk groot zijn en wordt, daarvoor als maximum een maat 
van 60 ni.M. aangehouden. Bij scheepsconstructies is het 
noodig, dat de toeslag veel fijner is en daartoe is het noodig, 
dat dit vooraf gehord of gezeefd wordt. Het hangt geheel 
van de dikte der scheepshuid en de zwaarte der bewapening 
af, lioe groot de korrels van den toeslag mogen zijn. Hoe dik
ker de huid is, hoe grooter de korrels mogen zijn. De afmetin
gen kunnen ongeveer varieeren tusschen 3— 6 m.M.

Om van waterdicht werk verzekerd te zijn,, moeten de toe
slagstoffen zand, grint of gebroken natuursteen voor alles 
zuiver zijn en vrij zijn van leem; klei, slik en dergelijke stoffen. 
Is zulks niet het geval, dan moeten zij vooraf gewasschen 
worden.

Het scherpe rivierzand, dat hier te lande gebruikt wordt, is 
zelden zoo onzuiver, dat een extra wasschiiig noodig is.

Grint is een voortreffelijk materiaal voor beton, omdat het 
zoo hard is. Grintbeton is dus ook hard en daarom goed be
stand tegen krassende werking en schuren. Men ziet hier dus 
dadelijk welke toeslagmaterialen voor scheepsbeton niet in aan
merking kunnen komen. Dat zijn die toeslagen, die zacht zijn 
en die water opzuigen. Dat zijn gebroken zandsteen, kalk
steen, puimsteen, asch, cokes en dergelijke.

E r zijn ook beton scheepbouwers, die de grovere toeslag, 
geheel weglaten en de schuit dus van mortel gieten. D it is 
echter weinig aanbevelenswaardig, omdat de verharde mortel 
niet hard genoeg is om weerstand tc bieden aan sterke schu
ring. De afslijting is te groot. Ook in de gewone bouwkunde 
heeft mortelbeton geen succes geliad.

Grintbeton van de hiervoren genoemde vette samenstelling 
heeft'verder nog het voordeel, dat het wateropzuigend ver
mogen zeer gering is.

lie t  cement moet zijn kunstmatig Portlandcement en moet 
voldoen aan de voorschriften, die in de verschillende landen 
voor haar samenstelling vastgesteld zijn. Voor scheepsbouw is 
in het bizonder een langzaam bindende cement op zijn plaats, 
zooals bij alle constructies van kleine afmetingen.

W aar Portlandcement het bindmiddel is, waar ten slotte 
alles op aankomt, gaat men natuurlijk nooit tot het bouwen 
van een schip over, alvorens de deugdelijkheid door een er
kend proefstation vastgesteld is.

H et te gebruiken water moet schoon zijn, helder en mag 
niet verontreinigd zijn, omdat verontreinigingen een oorzaak 
van niet waterdichtheid van het beton zou kunnen zijn. Het 
beste is dus waterleiding-water te gebruiken. Het gebruik van 
zee- of brakwater is verboden, omdat hierdoor. de kwaliteit 
van het beton achteruitgaat.

Plet door ons toegepaste grint- of steenslag-beton voldoet 
dus goed aan al de eisclien, die wij aan het begin van dit artikel 
er aan gesteld hebben, d.w.z. het is blijvend waterdicht, het is 
zeer sterk, zooals door trek- en drukproeven kan worden aan
getoond, het zuigt bijna geen water op, is voldoende elastisch, 
het wordt niet aangetast door de onzuiverheden van het water 
en is ten slotte bestand tegen zeewater.

( Wordt vervolgd.)

D D e beschrijving van dezen lichter is te vinden in „Beton und 
E isen” No. 2— 3 1918.



NIEUW SBERICHTEN
Berichten voor deze rubriek steeds zoo spoedig m ogelijk in te zenden 

aan : BUREAU HET SCHIP, Den Haag. Uiterste term ijn van inzending voor 
het volgende nummer: 8 April a.s. Papier aan één zijde te beschrijven.

T E W A T E R L A T IN G E N
—  Op 25 M aart j.1. werd van de werf van de f  irm a U. Z w olsm an  

en Zn. te W orkitm  met goed gevolg te water gelaten het stalen vracht- 
stoomschip „Wielingen”, in aanbouw voor de H ollandsche Algemecne 
Atlantische Scheepvaart M p ij.'te  Amsterdam. L engte (1.1.) 1 2 1 ’— 3 ” ; 
breedte (mld.) 23’— 0” ; holte (mld.) in de zijde van 1 1 ’— ö”. H et schip 
zal door de firm a Botje Ensing en Co. te Groningen van een stoom
machine en ketel worden voorzien.

—  Op 26 M aart 1919, werd op de N.V. W e r f  d e  N oord s  (D irecteu
ren de heeren J. U. Smit en J. C. Smit) te A lblasserdam , m et goed 
gevolg tc water gelaten het stalen stoomschip „M ont R ose”, gebouwd 
voor Nederlandsche rekening, groot 2200 ton D .W ., gebouwd onder 
toezicht van Det Norske Veritas en volgens de eischen der Nederland
sche Scheepvaart Inspectie. Op de vrijgekomen helling zal de k iel wor
den gelegd voor een stoomschip groot ongeveer 10 .000  ton D .W ., voor 
Nederlandsche rekening.

—  Op 26 M aart 1919 is op de werf van de N. V . L o b it s c h e  S c h e ep s 
bouw  M ij., v oorh een  Gebrs. B od ew es  te L o b ith ,  m et goed gevolg te- 
water gelaten liet stoomschip „Berenice”,' in aanbouw voor de Kon. 
Nederl. Stoomboot Mij. te Amsterdam. H et schip heeft een laadver
mogen van 1830 Ton en een lengte (1.1.) =  2 5 0 ’— 0 ” ; breedte (mld.) 
=  36 ’—6” en een holte (mld.) tot hoofddelc van 2 3 '— 0 ”.

Op deze werf zijn thans nog in aanbouw de stoomschepen „A strea” 
en „Carna” (260’— 0” X  39 ’— 0 ” X  2 4 — 6 ” (m ld,), voor rekening 
van de Kon. Ned. Stoomboot M ij. te A m sterdam ; en een stoom schip 
van 7300 Ton laadvermogen (370 ’— 0” X  5 0 ’— 0 ” X  2 9 ’— 0 ”) voor 
rekening van de N.V. Furness Scheepvaart en A gentuur M ij. te R ’dam.

—■ Op 26 M aart 1919 is op de werf van T. M .eyer's S c h eep s b o u w  M ij. 
te Zalt-Bom .m el met goed gevolg tewatergelaten het stoom schip „Stad 
Zaandam”, in aanbouw voor de N .V. Handels- en T ransp ort M ij. „Vul- 
caan” te Rotterdam.

H et is een stoomschip van het drie-eiland-type m et een laadverm o
gen van plm. 3200 Ton; lengte (ld.) =  85 .02  M .; breedte (m ld.) =  
12.49 M .; holte (mld.) tot hoofddek =  6.48 M.

—  Op 26 M aart 1919 is op de werf „D c N o o r d " te A lb la sserd a m  
met goed gevolg van stapel geloopen het stoom schip „M ont R o se ”, in 
aanhouw voor v. d. Eb en Dresselhuys’ Scheepvaart M ij. te Rotterdam . 
Laadvermogen 2200 Ton.

PROEFTOCHTEN
—  H et vrachtstoomschip „Ariadne”, gebouwd door B oe lc 's  S c h eep s 

w erven  . en M ach in efabr iek  te Bolnes voor de K on. Ned. Stoom boot 
Mpij. te Amsterdam, heeft met goed gevolg geproefstoomd. H et s.s. 
meet 1250 Bruto Reg. tons, heeft een. laadvermogen van 1750 tons en 
de'volgende afmetingen: 76.20X 11.20X 7.01 M êter. H et schip is voor- 
7.ien van een triple exp. machine van 850 P .K ., vervaardigd door den 
bouwmeester zelven. Snelheid 10 knoopen.

VER O N G ELU K TE SCHEPEN
—  De nrotorschoener „Hollandschdiep” van de H oll.A Ig.A tl.Schcepv. 

Mpij. is in Zwecdsche wateren op een mijn geloopen en gezonken.
—  H et vracht s.s. „Ijsclhavcn”, van de firm a Gebrs. van Uden, is 

.eveneens op een mijn geloopen eii gezonken. D it schip werd in 1916  ge
bouwd en mat 3558 Bruto Reg. tons.

DIVIDENDEN O VER  1918
—  Hollandsche Vrachtvaart M pij.: n ihil; K on. Ned. Stoom boot Mpij. 

15 pCt. (v.j. 10 p C t.); Kon. W est-Indische M aild ienst: 12 pCt. (v .j. 
10 p C t.); A. C. Lensen’s St. M pij.: 100 pC.t. (v .j. 18 p C t.) ; 'Zuid-Ned. 
St. M pij,: 80 pCt. (v.j. 9 p C t.); St. Mpij. „Fland ria” : n ih il; S t . Mpij. 
„De klaas” (slotdiv.): 25 pCt.; Zeevaart M pij. B a ltick : 5 pC t.; V racht
vaart en Visscherij Mij. „W ilhehnina” te V la a rd in g en '6 pCt.

V E R A N D E R D E  SC H EEPSN AM EN
—  De s.s. „Helder”, „Oedenródc” en „Brederode”, welke door de 

Hollandsche Stoomboot Mpij. zijn aangekocht, zijn verdoopt in „D recht- 
stroom”, „W aalstroom” en „Berkelstroom”.

N IE U W E  OPDRACHTEN
• — W ij vernemen, dat de Kon. Paketvaart M pij. aan de N ed . S c h eep s 

bouw  M pij. te Amsterdam den bouw heeft opgedragen van een passa- 
giersstoomschip van een verbeterd type „M elchior T reu b ”. D it schip 
zal een lengte van 430 voet hebben en eene snelheid van 15H  knoop.
O.m. zal het schip 8 luxe hutten bevatten.

E E N  N IE U W  W A L S W E R K
—  In  afwachting van de totstandkoming van het groote walswerk 

te Y'elscn, zal spoed’g een staalfabriek met walserij op kleine schaal 
worden gebouwd in aansluiting aan de bestaande staalgieterij van de 
N .V . Staalgieterij v.h. De M uinck K eizer te Zuilen. D e N .V. K on. Ned. 
Hoogovens en Staalfabrieken neemt hiertoe voor ƒ  3 m illiocn deel in 
het kapitaal van ovengenoemde Mpij. te Zuilen.

U IT  D E  J A A R V E R S L A G E N
K on . N ed . S toom b oo t M pij. —  De Mpij. heeft ruim  haar aandeel in 

de oorlogslotgevallen gehad.
De s.s. Adonis, Bacchus, Clio, Hercules, Mercurius, Neptunus, Pluto, 

Pollux, Poseidon, T riton en Vesta, -die zich op den 21sten M aart in 
Am erikaansche wateren bevonden, werden in beslag genomen en onder 
Arnerikaansche vlag gebracht.

De s.s. Agamemnon, Dauae, Rhea, Thalia, Tellus en Venus, met aan 
de N .O .T . geconsigneerde ladingen van Spanje naar Nederland onder
weg, werden te Gibraltar door de Britsche autoriteiten overgenomen. 
Onder Engelsche vlag gingen door molest verloren de Rhea en de T h a 
lia, in 1917  gebouwd; de Poseidon verongelukte onder Am er. vlag.

D e beschikbaar gebleven schepen deden houtreizen naar Zweden, 
twee schepen maakten reizen van en naar Noord-Amerika, terwijl twee 
in dienst van den K .W .I.M . tusschen de V er.-S taten  en W est-Ind ië 
bleven varen. Met uitzondering van de vaart op Kopenhagen, werden 
de lijndiensten gestaakt.

A an het einde van het ja a r hervatte de mpij. met haar kleinere sche
pen de lijnen op Bordeau, Portugal Spanje, Italië en Griekenland en 
opende een geregelde verbinding tusschen Amsterdam en Gothenburg. 
E en  belangrijk gedeelte der tonnage moet echter nog gebruikt worden 
voor den aanvoer van graan en kolen van Amerika.

D ank zij de ruime vergoeding, die de Amerikaansche en Engelsche 
regeeringen voor het gebruik der schepen hebben gegeven, is het finan
cieel resultaat bevredigend.

D e voor eigen m olestrisico geboekte premies werden grootendeels 
geabsorbeerd door het verlies van de Atlas en de Pom ona.

Plet verschil tusschen de assurantie- en boekwaarde van beide sche
pen de lijnen op Bordeaux, Portugal, Spanje, Italië en Griekenland en 
Plet verlies van de Poseidon, Rhea en Thalia zal door de betrokken 
regeeringen vergoed worden.

In  den loop van het ja a r werden aan de Mpij. opgelevèrd de stoom
schepen: Almelo groot 11.400 tons, Irene 1.850 t„ M erope 1 .850 t„ 
O rcstcs 4.350, Ulysses 4.410 t. en zijn besteld A strea 2.200 t., Carna 
2 .200  t., Ares 4.200 t., Breda 8 .600  t. en Briellc  8 .600  t , ; de eerste drie 
schepen in regiebouw.

De Mpij. nam deel in de Ned. S ilo-, Elevator- en G raanfactor M aat
schappij en bevorderde den aankoop van nog drie drijvende elevatoren 
door deze vennootschap. Voorts participeerde zij in de N .V. Kon. 
Ned. Hoogovens en Staalfabrieken, van de PIoll. Bank voor W .-I . en 
van de H olland-Pacifie Handelsvereeniging.

Inclu sief saldo a° p" ad. ƒ  14 .617 (v .j. ƒ  13.041), bedraagt de bruto 
winst ƒ  17.721.598 (ƒ  12 .316 .918), waarvan o.a. op exploitatierekening 
ƒ  6 .322 .632  (ƒ  2.605.866), agio winst ƒ  4.475.971 (— ) ;  reserve voor 
molest ƒ  3,500.000 en hkw xlaticrekening, stoomschepen ƒ  1.931.174 
(ƒ  2 .496 .033). Na aftrek van ƒ  923.595 (ƒ  370.442) koersverlies op 
effecten en valuta, ƒ  1 .741.977 (ƒ  1.606.821) afschrijvingen , en voorts 
van tantièmes cn assurantie resteert een netto winst van ƒ  14.387.708 
(ƒ  10 .009 .154). Pliervan wordt uitgekeerd 15 (v.j. 10) pCt. op de ge
wone en 4  pCt. op de preferente aandeelen, terwijl na reserveering van 
ƒ  5 .000 .000  voor diverse belangen ƒ  1.000.000 voor assurantie eigen 
risico, ƒ  1.761.000 voor afschrijv ing op schepen, ƒ  600.000 voor hui
zenbouw, ƒ  1.000.000 voor pensioenen, en ƒ  1.132.160 voor belastingen, 
een onverdeeld saldo van ƒ  35 .405 naar nieuwe rekening overgaat.

Op de balans staat stoom- en lichterschepen voor ƒ  11.434.013 
(ƒ  6 .619.016) te boek; betaling op stoomschepen in aanbouw 
ƒ  4 .3 4 6 .2 1 4 ; kassa en dadelijk opvraagbare gelden ƒ  2 .631.395 
(1 .6 9 0 .7 3 8 ); deposito’s en prolongatiën ƒ  9 .302.500 (ƒ 2 .9 6 8 .5 0 0 ) ; 
saldi bij buitenlandsche b a n k ie rs 'ƒ  .2.451.960 (ƒ  2 .3 0 9 .0 3 8 ); Neder- 
landsch schatkistpapier ƒ  14 .500.000 .(ƒ 1 4 .9 0 5 .0 0 0 ); effecten 
ƒ  7 ,808 .875  (ƒ  4 .878 .857); w issels in portefeuille ƒ  598 (ƒ  5 .237) en 
debiteuren ƒ  6.418.961 (ƒ  8:119.202).

H et kapitaal is ƒ  20.050.000 (ƒ  15 .050 .000), terwijl de reserve voor 
diverse belangen met ƒ  10 mill. (v .j. ƒ  5 ) en crediteuren met ƒ  5.394.391 
(ƒ  5 .330 .925) ouder dc passiva paraisseeren.

K o n in k lijk e  W est-In d isch e M aild ien st. —  Door de Amerikaansche 
Regeering- werden in beslag genomen het vrachtschip Jan  van Nassau 
en de passagiersschepen Prins W illem  I, Prins der Nederlanden, Prins 
Fred crik  Hendrik en N ickerie, die den geregeldèn dienst tusschen de 
Vereenigde Staten en W est-Indië onderhielden. Behalve de Jan  van 
Nassau bleven ze onder Am erikaansche vlag de kustvaart uitoefenen; 
één schip werd zelfs aan onze concurrenten in de vaart op H aiti in 
gebruik gegeven.

Slechts de Oranje Nassau en de Commewijue bleven ter beschikking. 
Eerstgenoem d schip werd met de in onzen dienst varende Vulcanus en 
Jun o van de K .N .S.M ., weder in de geregelde vaart tusschen W est-



In d ië  en N ew -Y ork  gebracht, w aardoor onze W est-Ind . koloniën, ten
g ev o lge  w aarvan wij- ook onze koloniën, * die gedurende maanden van 
ov erzeesch  verkeer waren afgesneden, w eder gelegenheid tot invoer van 
levensbehoeften  en uitvoer van producten gaven. De verbinding met 
h e t  m oederland bleef echter verbroken, zoodat de Coinmewijne, na haar 
th u isk o m st in N ovem ber 1917 , ru im  een ja a r  werkloos moest blijven 
lig g e n . D en 7en Ja n u a ri 1919  is m et de Conuncwijne, den Ódcn Febr. 
gevolgd  door de Stuyvesant, de dienst op W est-Ind! ë hervat.

V erliezen van schepen hebben w ij n iet te betreuren.
D an k  zij de ruim e vergoeding van de A m erikaansche regeering voor 

h e t  gebruik onzer schepen, is het financieel resultaat bevredigend.
V an  de nieuw e schepen w erd de Stuyvesant in December opgeleverd, 

te rw ijl nu u itzich t bestaat op de levering van achterstalhg scheepsbouw- 
m a teria a l, de oplevering van de V an  R eu sselaer en de Crjjnssen in den 
loop van d it ja a r  verw acht w ordt.

In clu sie f saldo A o.P o. ad ƒ  1 4 .7 1 6  (v .j. ƒ  4 1 .715), bedraagt de bruto 
w in s t  ƒ  2 .8 3 8 .2 4 6  ( ƒ  3 .5 6 6 .0 0 3 ), w aarvan op exploitatierekening 
ƒ  1 .9 5 5 .6 0 3  ( ƒ  1 .8 7 1 .7 2 0 ). N a a ftre k  van afschrijvingen van ƒ  287.443, 
reserveeringen van ƒ  7 0 0 .0 0 0  v oor diverse belangen, ƒ  500 .000  assu
ra n tie  eigen risico  en ƒ  l i l . 0 0 0  voor pensioenen en na aftrek van koers
v e r lie s  op effecten en valuta ad ƒ  393 .202 , alsmede van tantièmes, 
re s te e r t  een netto  w inst van ƒ  6 3 8 .2 5 0  (ƒ  5 3 0 .156), waarvan wordt 
u itgek eerd  12  pCt. (v .j. 10 ) dividend, terw ijl in het reservefonds 
ƒ  8 9 .0 9 0  w ord t gestort. N a betaling van tantièm es gaat ƒ  17.796 naar 
n ieu w e rekening over.

D e v loot staat voor ƒ  3 .1 2 5 .0 0 2  ( ƒ  1 .440 .002) tc boek. .Verdere 
a c t iv a : kassa en dadelijk opvraagbare gelden ƒ  3.248.760 (ƒ  3 .4 3 7 .1 2 9 ); 
ï) rol on ga tien  ƒ  6 9 0 .0 0 0  ( ƒ  7 8 5 .0 0 0 ) ; Ned. schatkistpapièr ƒ  1,000.000 
( ƒ  5 0 0 .0 0 0 ) ;  saldi bij buitenl. bankiers ƒ  1 .009 .759  (ƒ  2 .8 7 1 .3 5 3 ); ef
fe c te n  ƒ  8 4 7 .5 4 5  (ƒ  5 7 6 .8 9 7 ) en debiteuren ƒ  927.229 (ƒ  1 .519 .950).

H et m aatschappelijk kapitaal is onveranderd f  3 .500.000. R eserve
fond s ƒ  5 7 7 .1 0 0  (ƒ  4 8 8 .0 0 9 ), crediteuren ƒ  1.076.681 (ƒ1 .286 .384).

—  L en sen ’s  S to o m v a a r t  M pij. D e  s.s. M agdalena en Cornelis vertrok
k en  in  Ju n i 1 9 1 7  voor rekening der N edcrlandsche regeering van R o t
terd am  naar N ew -Y ork . D e C ornelis lag van 9 Juli 1917 tot 2 3  Feb r. 
1 9 1 8  in die haven w erkloos, de M agdalena van 10 Ju li 1917  tot 20 
M a a r t  1918. D e van de N ederlandsche regeering ontvangen liggelden 
w aren  n iet voldoende, om de gem aakte kosten te dekken. D aarna werd 
h e t  s.s. C ornelis, van 23  F eb r. 1 9 1 8  tot 22  Ju n i 1918, tot een looneude 
v ra c h t aan  de regeering der V er. S ta ten  verhuurd, waarna het werkloos 
la g  te Philadelphia.

D e M agdalena w erd op 2 0  M a a rt 1 9 18 , te zamen met de vele andere 
N-cd. schepen door de V er. S taten  in beslag genomen tegen een vergoe
d in g  van 35/—  per ton D .W . per maand.

V an  de w inst ad ƒ  609.811 is toegevoegd aan dc afschrijvingsreke- 
n in g  ƒ  5 0 .0 0 0 ; gereserveerd v o o r belastingen ƒ  18 0 ,0 0 0 ; uitgekcerd 
een  divid. van 100  pCt. (over het aand elen kap itaa l van ƒ 2 5 0 .0 0 0 );a a n  
h et reservefonds toegevoegd ƒ  3 6 .5 3 8 ; voor tantièm es ƒ  9 1 .3 4 6 ; cn als 
onverdeeld w instsaldo ƒ  1 9 2 6  op nieuwe rekening gebracht.

—  R o tte r d a m s c h e  S c h e e p s -H y p o th e e k b a n k .
In  1 9 1 8  w erd aan 4% , 5 en 5 H  percents pandbrieven ƒ  529.300 

geplaatst. Ingekocht zijn pandbrieven tot een bedrag van ƒ  729.600. 
V o o ru itg a n g  dientengevolge ƒ  2 .0 9 2 .9 0 0  (1917  ƒ  2.920.7Ó 0; 1916
ƒ  2 .8 9 3 ,1 0 0 .)  H et aantal Scheepshypotheekbanken steeg tot 1 4 ; de
g ro o te  concurrentie w erk t drukkend; van concentratie is nog niets te
bespeuren. N a het tot stand kom en van den vrede zal meer aandacht 
aan  het buitenland w orden geschonken.

In  behandeling werden genom en 1 18  aanvragen tot een bedrag van 
ƒ  1 4 .4 2 0 .2 0 0 , w aarvan 2 3 , ten bedrage van ƒ  1.018,000 ten volle wer
den toegestaan en 56  gedeeltelijk, to t een bedrag van ƒ  4 .152 .200 . Op 
31 D ecem ber 1 918  stond u it ƒ  9 .8 2 7 .2 0 6 . A fgelost werden 33  lecningen, 
ten bedrage van ƒ  77 9 .1 2 6 .7 8 . E x cen ties  kw amen niet voor. V an dc 
w in st, ad ƒ  1 2 1 .2 0 8  w ord t de koers- cn kostenrekening pandbrieven 
ad ƒ  3 3 .4 3 0  geheel afgeschreven, eveneens kantoormeubelen ƒ  1944 en 
reclam em ateriaal ƒ  3 8 4 0 ; ƒ  1 0 0 0  bestem d voor reserve koersverschil
len belegd reservefonds, ƒ  788- vergoeding com m issarissen, reservefonds 
ƒ  4 5 .0 0 0 , u it  te lceereti aan de aandeelhouders ƒ  22.300 (10 %, v. j .  
8 % ) ,  aan houders van oprichtersbew ijzen ƒ  2600. De gezam enlijke rc- 

' serves bedragen thans ƒ  1 1 5 .5 0 9 .

—  Z u id -N ed erlan d sch e . S to o m v a a r t-M a a ts ch a p p ij .
H et s.s. „E lisabetli” , in  Ju n i 1917  voor rekening der Ned. regec-

r in g  n aar N oord-A m erika vertrokken, lag .van 10  Ju li 1917 to t 21 
F e b ru a ri 1 9 1 8  w erkeloos te. N ew -Y ork . D e van de NecL regeering ont
vangen liggelden w aren n ie t voldoende om de kosten te dekken. D aar
n a  w erd het schip voor een rondreis aan de V .S . verhuurd tot loonen- 
de v rach t, en na afloop m et vele andere N ed. schepen op 2 0  M aart 1918 
door de regeering in  beslag  genom en. D e V er. Staten vergoeden voor 
het gebru ik  35/—  per ton D .W . per m aand. W in st ƒ  379.765, waarvan 
a f  te schrijven  op s.s. „ E lisa b eth ” ƒ  70 ,000 , uitkeering van 80 pCt. di
vidend (over het kapitaal van ƒ  1 5 0 .0 0 0 ) ƒ  120,000, reservefonds 
ƒ  18 ,2 2 6 , tantièm es ƒ  4 5 ,5 6 6  en diverse belastingen ƒ  120 ,000  na op 
nieuw e reken ing over te brengen ƒ  5 .972 .

L IT E R A T U U R O V E R Z IC H T
T o e p a s s i n g  van e l e c t r i s c h  l a s s c h e n  op 

s c h e e p s - c o n s t r u c t i e s ,  D door TI. Jasper 
Cox.

Tw ee systemen worden besproken, die de schrijver aanduidt met 
„resistance w elding” en „electricarc welding”. B ij toepassing van het 
eerste systeem 'w orden de oppervlakken, welke aan elkaar gelasclit 
moeten worden, verhit door er een elcctrischen stroom  door te laten gaan 
en. aan elkaar verbonden door het uitoefenen van een sterken druk. 
Men onderscheidt hierbij „spot welding” en „butt welding”. In bet 
eerste geval worden de twee deelen overlapt en geklemd tusschen twee 
koperen electroden. D oor dc General E lectric  Company is hiervoor 
een machine geconstrueerd, die 100.000 ampère ontw ikkelt bij een 
spanning van 20  v o lt; de benoodigde druk op de electroden wordt hy
draulisch voortgebracht en bedraagt 36 ton. D oor een serie proeven is 
al gebleken, dat deze methode op plaatdikten van 34” tot 3 ” met succes 
kan worden toegepast. H et electrisch lasschen van deeln, die tegen 
elkaar stuiken (butt w elding) heeft vooral toekomst voor het lasschen 
van de verschillende, deelen van een gewapend beton constructie.

B ij liet tweede systeem, nl. het lasschen door een electrisehe boog, 
heeft men twee methoden, nl. de toepassing van kool-elcctroden en 
van metaal-electroden. In  het eerste geval moet men het metaal, dat 
het lasschen m oet bew erkstelligen, afzonderlijk toevoegen; in hot twee
de geval k iest men voor de electroden een m ateriaal van dezelfde sa
menstelling als dat der te lasschen onderdeden. D e volgende zaken zijn 
alle van invloed op lvet resultaat:

1. Type der electroden (bedekt o f onbedekt),
2. Chemische sam enstelling der electroden,
3 . Chemische sam enstelling van het te lasschen materiaal,
4. Grootte der electroden,
5 . Gelijkstroom  o f w isselstroom ,
6. Stroom sterkte en spanning,
7. Behendigheid van den werkman,
8. W ijze, van voorbew erking en bij elkaar brengen der te lasschen 

deelen.

D aarna worden drie systemen w at betreft de machines voor deze 
wijze van lasschen k o rt vermeld.

Cijfers worden genoemd aangaande de snelheid van werken en de 
kosten, w aaraan de volgende zijn ontleend:

Plaatdikte.

Vs”
H”

T ijd  per 
voet lengte.

2 min.
12 min.

K osten per .voet 
lengte (in penee). 

4,85 
22,85

In den laatsten tijd zijn in Engeland door Lloyds uitgebreide, proeven 
genomen m et electrisch lasschen van scheepsmateriaal, waarvan de re
sultaten worden gegeven.

Een opsomming w ordt gegeven van deelen, die speciaal in aanmer
k ing komen om electrisch te worden gelascht, terwijl tot slot cenige 
gevallen worden genoemd van toepassing van electrisch lasschen op 
geheele schepen en van plannen, die tot dit doel ontworpen zijn (o.a. 
een door Isherw ood volgens het langsspanten systeem ). H ierbij wordt 
bovendien de aandacht er op gevestigd, dat de gelegenheid geopend is 
om geheel te breken met oude systemen, b.v. door toepassing van 
(1 warsscheepsche platen.

„ In tern ation al M ar in e  E n g in e er in g ” Janu ari en Februari 
1919 ; verder verkort en zonder figuren in „Shipbuil- 
ding and Shippïng R ecord ”, 13 Feb r. 1919 en in „the 
Shipbuildcr” , M aart 1919.

J .  C. A> S.

D V oordracht voor de „Society of Naval A rchitccts and Marine 
Engineers” .

E e n fg e  n ie u w e  v r a a g s t u k k e n  b e tre f fe n d e  
m o d e r n e  v r a c h t s c h e p e n .

In  een inleiding om trent de eischen, die men aan een moderne 
vrachtboot m oet stellen, worden de volgende woorden van Abel! aan
gehaald :

„H et meest, succesvolle schip is dat, hetw elk dc meeste lading kan 
, vervoeren bij m inim um -kosten. H iertoe is n iet voldoende, dat het 

schip een bepaald draagverm ogen heeft, m aar het is noodig, dat de 
lading m et een bepaalde snelheid wordt vervoerd en dat de verhouding 
van inlioud en draagverm ogen zoodanig is, dat de maximum diepgang, 
die de afm etingen en sterkte toelaten, w ordt benut.”

Dan worden achtereenvolgens dc volgende zaken kort besproken: 
Keuze van de verhoudingen (grootste breedte en holte in verhouding 
tot de lengte is het goedkoopste); vorm  (vooral het achterschip niet 
te kort m aken; ook voor langzame v rachtboot«! zijn tankproeven van 
beteekenis); bronzen of gegoten ijzeren schroeven, besparing van ma
teriaal (h ier w ordt de aandacht gevestigd op het M iliar-systecm met



langshalken onder het opperdek, langsspanten in den bodem, docli 
fhvarsspanten in de zijden); elcctrisch iasschen (bij een proef niet een 
scheepje van 125’ lengte heeft dit een belangrijke besparing aan - werk
loon en materiaal gegeven); schepen van beton, scbeepsvormen niet 
rechte ujncn, fabrieksseliepeii.

Shiphn ild iiig  and Sh ipp ing  R ecord . 1 Januari 1919. J.C .A .S.

Het a f lo o p en  van s c h e p e n ,  door \V, Gate- 
wood. (Voordracht voor de „Society of Naval 
Architects and Marine Engineers).

Voornamelijk handelt deze voordracht over liet gebruik van zacht 
bout in de slede-constructie ten einde den druk beter over de helling 
te verdeden. In het voorste gedeelte wordt zoodoende de druk tijdens 
liet opdrijven van het schip plaatselijk verminderd. Het verdient ver
der aanbeveling het zachte hout over de geheele lengte toe te passen 
ten einde den druk op liet achtcreined van de helling over een grooter 
lengte te doen opnenien. Bij het berekenen van dezen druk wordt 
meestal aangenomen, dat de totale druk zich volgens een trapezium 
over de helling verdeelt. Deze aanname is echter niet juist, daar- de 
doorlniigïng van het schip zijn invloed doet gelden, en wel zoodanig, 
dat de druk alleen wordt opgenomen ter plaatse van voorkant slede ui 
op het einde vati de helling, hetgeen daar dus groote krachten doet ont
staan, welke men door zacht hout heter kan verdeden. Een methode ter 
berekening van den druk, zoowel op voorkant slede als op einde hel
ling, wordt aatigegeven.

„International M arine E ngineering" , 1'ebr. 191b. J.C .A .S.

S n e lh e id ,  a fm e t in g e n  en vorm van v ra c h t -  
b o o te n  1) ,  door G. S. Baker en J .  L. Kent.

Na een korte inleiding en een verwijzing naar vorige artikels over 
de economie van vraehtbooten wordt allereerst de vraag behandeld, 
welke snelheid de meest voordeelige is voor een schip van bepaalde 
grootte eti waterverplaatsing, bestemd voor een reis van bepaalde leng
te. H iervoor wordt een formule opgesteld, aan welke een rcntabiliteits- 
rekening ten grondslag ligt. U it deze formule blijkt, dat de meest voor- 
declige snelheid o.a. afhangt van de vracht. Het tweede punt, dat op 
dezelfde wijze wordt behandeld, is de keuze der meest voordeelige a f
metingen voor een nieuw te bouwen schip. Een voorbeeld der rentabi- 
liteitsrekcning wordt gegeven voor vijf schepen van uiteenloopende 
grootten.

Het volgende gedeelte van het artikel bespreekt de beste keuze van 
de drie hoofdafmetingen (lengte, breedte en diepgang), wanneer de 
waterverplaatsing en de snelheid zijn vastgesteld; vervolgens verschil
lende Inzonderheden in den vorm bij bepaalde hoofdafmetingen en snel
heid. Achtereenvolgens worden behandeld; invloed van de verhoudin
gen der hoofdafmetingen op het nat oppervlak, keuze van het groot
spant oppervlak, de lengte van het evenwijdig middenschip, de onder
linge verhouding der lengten van voor- en achterschip, de vorm der 
kromme van dwarsdoorsneden, de vorm der lastlijn, de spantvorm in 
voor- en achterschip, de vormen der overige waterlijnen en van het 
profiel van vóór- en achterschip. Als voorbeeld van liet behandelde 
wordt een lijnteekening gegeven van een vrachtboot van 490’ lengte en 
18200 ton waterverplaatsing. Het artikel eindigt met ecnige mededea- 
lingcn over modclproeven met rechte, geknikte spantvormen, hetgeen 
door twee figuren wordt toegelicht.

E n g in eerin g , 7  M aart 1919., J.C .A .S.

*) Voordracht voor het „Institution of Engineers and Shipbuilders 
in Scotland.”

De s c h e e p s b o u w  in J a p a n .
De wapenstilstand was een harde slag voor de talrijke schcepsbouw- 

omlernemingeu, die rond Osata in het laatste jaar werden opgericht. Zij 
waren op 11 November 1918 70 in aantal, maar op het einde van 1918 
waren cr reeds 30  geliquideerd en de meeste van de overblijvenden be
vonden zich in ernstige financieelc moeilijkheden. Een groot aantal 
schepenw nren nog in  a,inhouw maar de meesten zijn nu gedelaisseerd. 
Van allé scheepsbottwwerven waren er in December 1918 nog slechts 
6 in vollen gang, en deze zijn alle sedert jaren bestaande ondernemingen.

T he Jap an  Chrnnicle. Dr. J.G .S .

De Z w e e d s c h e  scheep v aartp o ll t iek .
Betougd wordt, dat de beëindiging van den oorlog met rassche schre

den voert naar een tijdvak van een tot nu toe ongekende concurrentie 
op de wereldmarkt, voornamelijk met betrekking tot de geregelde lij
nen. Indien Zweden er in slagen wil, de plaats, die het door jaren 
arbeid onder de zeevarende naties inneemt, te behouden, profijt te 
trekken uit de mogelijkheden, die uit de nieuwe situatie geboren vvor- ' 
den, dan is liet een eerste vercischtc, dat de regeering liet particulier 
in itiatief van rceders en cargadoors steunt en beschermt. De oorlog 
heeft bij het groote publiek een belangstelling gewekt voor de scheep
vaart cn hare toekomst, die dezen bedrijftak in Zweden vroeger nooit 
heeft ondervonden. De reden hiervan is niet alleen de groote opbrengst 
van de scheepvaart gedurende den oorlog en de uitgebreidc speculaties 
in scheepvaartaandeelen als gevolg daarvan; maar vooral het vitaal 
belang, dat Zweden had hij de instandhouding van zijn scheepvaart ge
durende den oorlog.

De verminderde voorraden van voedingsmiddelen en grondstoffen

hebben het groote publiek doen inzien hoe afhankelijk het land is van 
de scheepvaart, zelfs onder gewone omstandigheden. De „Göteborgs 
Handels- och S jöfartstidning” heeft nu de volgende vraag gezonden 
aan de vooraanstaande vertegenwoordigers van de scheepvaart - en ver
wante bedrijfstakken;

Welke maatregelen moeten er door de overheid genomen worden om 
onze scheepvaart en buitenlandschen handel aan te moedigen in bun 
concurrentie op de wereldmarkt?

Door alle antwoorden loopt dezelfde gedachte: Het systeem van
Staatscommissies mag geen ilag langer dan absoluut noodzakelijk 
blijven bestaan. De beperkende maatregelen betreffende de vrije be
weging van de scheepsruimte moeten ten spoedigste worden opgeheven. 
Algemeen wordt er veel waarde gehecht aan een taxatie-politiek, die 
beoogt het voorzien van scheepsruimte door middel van een gematigde 
taxatie op de winsten der reederijen, die dan gebruikt zou moeten 
worden voor nieuwen aanbouw, uitbreiding van werven enz.

Van verschillende zijden beveelt men ook toenadering tusschen Zwe
den, Denemarken en Noorwegen aan.

Szvedish Export. D r. J.G .S .

De a r b e i d s t o e s t a n d e n  in d e  V e r e e n ig d e  S ta te n .
In een correspondentie in onderstaand blad wordt betoogd, dat 

scheepvaartdeskundigen in Am erika de toekomst van de scheepvaart
en scheepsbouw in de Vereenigde Staten donker inzien, vooral indien 
de V.S.A. Shipping Board nog langer b lijft bestaan. H et systeem van 
de S. B ., dtft hierin bestaat, de eisehen, hoe onzinnig zij ook mogen 
zijn, van de werklieden in te willigen, heeft den kostprijs van den 
scheepsbouw in Amerika met niet minder dan 100 dollars per ton 
deadweight doen stijgen. De kostprijs van de booten, gebouwd op de 
gouvernementswerven te I lo g  Island, zal dichter komen bij 60 p. st. per 
ton dw. dan bij den oorspronkelijk geraamden kostprijs van 37 p.st.

Buitensporigheid heeft de controle overwonnen met het gevolg, dat 
er op het oogenblik geen sprake is een order te kunnen plaatsen bij 
Amerikaanschc scheepsbouwers voor ininder dan 40 p.st. per ton dw., 
een prijs dien geen enkel Amerikaansch of buitenlandsch reeder kan 
betalen, in ’t bizonder niet het oog op het feit, dat de Britsche regee
ring Britschc standaardschepen offreert aan httitenlandsche reeders 
tegen weinig meer dan de helft van dezen prijs en dat de vaartkosten 
geen voldoende winst toelaten om in de naaste toekomst de, tot dezen 
prijs gekochten, bodem te boeken voor een prijs, die den kooper de kans 
zou bieden bij een verkoop zijn kapitaal terug te krijgen.

Fuirplay. D r. J.G .S .
V e rk o o p  van E n g e l s c h e  s c h e p e n  a a n  h e t  

b u i te n la n d .
De Shipping Controller heeft onlangs medegedeeld, dat hij bereid 

was elk voorstel, voor den verkoop aan liet buitenland van een B r it
sche boot ouder dan 15 jaar, in overweging te riemen, op voorwaarde, 
dat de opbrengst in nieuwe scheepsruimte zou worden belegd. Vele 
Engelsche reeders zijn bereid hun oude schepen van de hand te doen, 
mits er genoegen mede genomen wordt, dat uit de opbrengst orders 
tot aanbouwen gegeven worden, b.v. over een jaar. De schrijver meent 
echter, dat onder deze opvatting de verkoop niet toegestaan zal wor
den en dat de reeders verplicht zullen zijn onmiddellijk de opbrengst te 
beleggen in een nieuw standaardschip of onmiddellijk een order te 
plaatsen bij een scheepsbouwer.

Fairplay . Dr. J.G .S .
Een b e la n g r i jk  v o nnis .

Het s.s. „Turul” van de Ungarisclie Levande Schiffahrtsgesellschaft 
werd bij het uitbreken van den oorlog door de Engelsche Regeering in 
een Australische haven gerequireerd en voor de Entente in de. vaart 
gebracht. De Hongaarsche recderij heeft daartegen bij de Engelsche 
regeering een klacht ingediend. H et prijzengercchtshof te Londen heeft 
nu onmiddellijke teruggave van het stoomschip gelast en de Engelsche 
regeering veroordeeld een gebruiks-schadeloosstelling van 15 k 16 
millioen kronen aan de recderij te betalen.

Dit vonnis heeft voor de scheepvaartwereld der Centralen groote be- 
teckenis, daar nog verschillende overeenkomstige processen van reede
rijen aanhangig zijn. H et vonnis heeft bovendien een juridische betee- 
kenis daar heteéne erkenning is van de tot nu toe door alle beschaaf
de volkeren aanvaarde Volkerenrechtprincipes.

Das S ch if. Dr. J.G .S .
E n g e la n d  e n  A m erika .

Engeland, de machtigste en meest invloedrijke natie op scheepvaart
gebied, heeft zijn gevaarlijksten concurrent verslagen maar in plaats 
van Duitschland is Am erika gekomen. Amerika heeft deze nieuwe 
positie kunnen winnen, dank zij de enorme schade, die de Duitsche 
duikbootcn aan de Engelsche vloot hebben toegebracht, en ook door 
het gebruik van schepen tochehonrcnd aan andere naties, verkregen 
door het recht van den sterkste.

De toekomst van de scheepvaart, voornamelijk wat betreft de kleinere 
naties, is afhankelijk van de manier, waarop de groote mogendheden, 
het vraagstuk der mededinging regelen, hetwelk omvat een behoor
lijke regeling van het vraagstuk van vrijheid v o o r handel en scheep
vaart.

G ötcbarg's H andels- och S jö fa rts tid n in g . Dr. J.G .S .



INGEZONDEN
H E R V O R M IN G  V A N  O N Z E  M A R IN E
Geachte R edactie,

Met zeer veel belangstelling- las ik de eerste aflevering vau 
mv tijdschrift, vond daarin zelfs een artikel „Hervorming van 
onze M arine”, waaruit ik hoopte, veel te kunnen leeren.

De lezing hiervan stelde mij echter te leur en ik druk er 
mijn verwondering- over ..uit, dat door u dit artikel, in alle op
zichten getuigende van totale onkunde op het gebied onzer 
Marine, werd: geplaatst. De ingenieur Schippers heeft aange
geven, hoe de Marine opnieuw moet worden opgebouwd. Zijn 
artikel wemelt echter van onjuistheden, ja  zelfs van enormi
teiten. Moest ik die alle weerleggen, dan zou ik hiervoor vellen 
papier noodig hebben en het is mij duidelijk, dat u hiertoe zoo
veel ruimte niet beschikbaar kunt stellen. Ieder, die zich echter 
de moeite wil getroosten, de verslagen van de vergaderingen 
der Marine-vereeniging gedurende de twee laatste jaren te 
lezen en te bestudeeren, zal daaruit kunnen leeren, hoe bitter 
weinig genoemde ingenieur van Marine-zaken op de hoogte is. 
Niettemin, enkele punten kan ik in het kort naar voren bren
gen, aangezien ik het gevaar wil ontgaan van den schrijver te 
moeten vernemen, dat ik w el'zeg, dat zijn schriftuur getuigt 
van totale onwetendheid op het .gebied der Marine, doch dat ik 
verzuim, dit aan te toonen.

De schrijver zegt dan o.m.:
1. „ Voor de verdediging  —  van ons land en de K oloniën  ■— 

aijn de drie kruisers van 7000 ton en 30 knoopen snelheid al
lerminst geschikt

Alle deskundigen hebben, toen deze kruisers werden voor
gesteld, het type schip goedgekeurd, daar het zoowel bij een 
vloot van groote slagschepen als bij een vloot bestaande uit 
duikbooten paste. •

Men moge in het algemeen van meening zijn, dat, waar de 
kruisers niet het hoofddeel der vloot zullen uitmaken, ook niet 
met den aanbouw. van die schepen moet worden begonnen, doch 
ju ist het feit, dat de lessen, uit den oorlog te putten, ons in de 
toekomst, eerst zouden doen beslissen of tot een artillerievloot 
dan wel een torpedovloot zou moeten worden overgegaan, 
maakte dat, om geen stilstand te krijgen, nu van den gewonen 
gang van zaken werd afgeweken en met de kruisers —  waar
van men ten minste zeker wist dat zij benoodigd zullen zijn —  
werd begonnen.

De ingenieur Schippers decreteert nu zonder meer, dat deze 
schepen allerminst geschikt zijn. Zou hij echter ook het 
„waarom” eens willen aangeven? Hij zelf acht in Indië een 
vloot van duikbooten noodzakelijk, doch het schijnt hem ge
heel te zijn ontgaan, dat deze kruisers noodig zijn om zijn 
hoofdwapen, de duikboot, tot haar recht te doen komen. W aar 
alle deskundigen deze kruisers noodig achtten en dit ook op 
goede gronden hebben aangetoond, is het aan den heer Schip
pers, deze gronden aan te vallen. Met een uitspraak als nu 
door hem wordt gedaan, kan niet worden volstaan.

2. ,,E r m oet een absolute splitsing komen in een marine voor 
Nederland zelf en een voor de Koloniën.”

Ook hiervoor verwijs ik weer naar de verslagen. der Marine- 
vereeniging, waaruit men kan leeren, dat degenen, die op dit 
gebied ervaring opdeden, zulks zeer ongewenscht.achten, omdat 
er niets van de Indische Marine terecht zou komen.

3 .'„D e diensttijd der miliciens moet zoo kort m ogelijk worden 
gem aakt

Ik  neem aan, dat de heer Schippers dus van meening is, dat 
de diensttijd thans te lang is. Waarop baseert hij deze uit
spraak? Ik  sprak ingenieurs, die als milicien bij de zeemilitie 
hebben gediend, doch vernam nimmer, dat zij vonden, dat de 
opleidingstijd bij de M arine niet goed werd gebruikt, dat „zij 
hun baantje minderwaardig vonden” en dat „zij hoofdzakelijk 
minderwaardig werk deden, waaraan zij van den eersten dag 
af een hekel hadden.”

Nu is het wel grappig, dat de heer Schippers den diensttijd

zoo kort mogelijk wenscht, doch dat deze dan bovendien iiog 
benut moet worden, om de menschen zoodanig te onderwijzen, 
dat zij bij het vertrek een diploma moeten krijgen, dat „hun, 
hetzij op zich zelf of met eenige aanvullingen, in de burger- 
practijk hun benoembaarheid tot schipper of stuurman bij de' 
visscherij of tot een andere functie bij de koopvaardij moge
lijk maakt.”

Hieruit spreekt zoo’n totale onkunde èn van hetgeen de zee- 
miliciens in hun korten opleidingstijd moeten leeren om hen 
eenigermate als oorlogsmatroos bruikbaar te maken èn van het
geen zij moeten leeren, om het diploma te verkrijgen, wat ge- 
wenscht wordt, dat hierbij de raad past aan den schrijver, om 
zich eerst van deze zaken eens beter op de hoogte te stellen, 
alvorens hierover zijn licht te laten schijnen.

4- „De mannen, die boven de matrozen komen te staan, moe
ten niet zijn commandeer end e officieren maar leeraars, die ge
moedelijk niet, hun ondergeschikten zoeten om te gaan.”

W at weet de lieer Schippers van de wijze van omgaan van 
officieren en minderen bij de Marine?

Ik heb deze vraag gesteld, omdat n.m.1. het vorenstaande 
aantoont, dat hij hiervan geen flauw begrip heeft.

5. De h eer. Schippers wenscht zee-ingenieur-officieren, 
waardoor samensmelting van de corpsen zee-officieren en offi- 
cier-machinist ontstaat. Het is hem. blijkbaar niet bekend, dat 
het vak voor den zee-officier alleen al zoo omvattend is, dat 
hierin reeds moet worden gespecialiseerd.

6. „De toekomst zal ook electro-tcchnische ingenieurs bij -de 
Marine eischen .”

Het schijnt den schrijver onbekend te zijn, dat bij de Marine 
3 electrotechnische ingenieurs in dienst zijn.

Ik geloof hiermede genoeg te hebben gezegd.
De zee-officieren wenschen niets liever, dan dat de burgerij 

zich eens wat meer met de Marine bemoeit. Een commissie van 
burgers en militairen, waarin het burgerlijk element verre de 
overhand heeft doch de deskundigen aanwezig zijn, om toelich
ting te geven, welke commissie zal uitmaken, hoe de Marine 
verder zal worden gestuurd en geholpen uit het moeras, waarin 
zij nu verzonken is, dat wenscht het grootste gedeelte der M a
rineofficieren.

Doch geen ondeskundig gepraat in de ruimte. Ik heb er eerst 
over gedacht niets te schrijven, doch het leek mij plicht dit wel 
te doen, want over een poosje zien we weer een Kamerlid, die 
in de Kamer met zoo’n artikel, dat kant noch wal raakt, aan
komt, en wordt de ingenieur Schippers „als deskundige” uit- 
gespeekl. Moge dezen ingenieur het „schoenmaker, blijf bij uw 
leest” wat meer in de gedachte blijven, wellicht zal het hem in de 
toekomst van een dergelijke escapade buiten zijn vak weerhouden.

Willemsoord, 11 Maart 1910. De Lt. t. z. Ie  kl„
H. T. H A RTK A M P.

N A S C H R IF T .
In het stuk van den Luit. ter Zee Hartkamp heb ik niets 

nieuws aangetroffen; nieuwe meeningen, noch argumenten ko
men er in voor. De heer Hartkamp schijnt het nog al met zich
zelf getroffen te hebben en haalt ' blijkbaar zijn wetenschap 
hoofdzakelijk of uitsluitend uit de vergaderingen van dc 
Marine-Vereeniging. Ik raad den heer. Hartkamp aan, ook eens 
wat anders dan verslagen van dé Marine-Vereeniging te lezen, 
bijvoorbeeld de ingezonden stukken van recenten datum in de 
Nieuwe Rotterdamsche Courant, dan behoef ik hem niet te 
be.toogen, waarom de kruisers van 5000 ton niet gewenscht zijn.

Ik  concludeer uit een en ander, dat de heer Hartkamp be
hoort' tot- de groote rubriek van zeeofficieren, die, zooals te 
verklaren is, zich moeilijk bij de evoluties der maatschappij 
aansluiten en te veel achterom zien.

Toch valt mij zijn eindconclusie mede, te weten:
„De zee-officieren wenschen niets liever, dan dat de burgerij 

„zich eens wat meer met de Marine bemoeit. Een commissie 
„van burgers en militairen, zvaarin het burgerlijk element verre 
„de overhand heeft doch de deskundigen aanwezig zijn om 
„toelichting te geven, welke commissie zal uitmaken, hoe de



„'Marine verder sal worden gestuurd en g e h o l p e n  u i t  
„h e t  m o e r a s ,  w a a' r i n  z ij i s  v e r z  o n k e n, 
„dat wcnscht het grootste gedeelte der M arine-Officieren.”

Wanneer nu de heer Hartkamp tot de conclusie komt, dat 
de Marine in een moeras is verzonken, dan zou ik toch niet 
meer zoo’11 waarde hechten aan die deskundigen, die hem en 
de zijnen daari-n hebben geholpen. Een niet-deskundige zou het 
er moeilijk slechter kunnen afbrengen.

Int.usschen voel ik voor Staatscommissies heel weinig. Ik 
heb wel eens gehoord, dat zulke commissies de zaak op de lange 
baan schuiven. Ik ben zelf heel lang secretaris van een Staats
commissie geweest en heb op dat gebied dus ondervinding. Ik 
houd meer van handelen en schoon schip maken.
■ Ik  kan den heer Hartkamp de verzekering geven, dat ik 

reeds lang wist, dat er electroteclmische Ingenieurs bij de 
Marine zijn. Maar de heer Hartkamp schijnt nog niet te be
grijpen, dat bij een verdediging van ons land en zijn koloniën 
met onderzeeërs, mijnen enz. langzamerhand de techniek, van 
meer beteekenis is geworden dan het zeevaren;.vandaar, dat de 
tegenwoordige opleiding' van zeeofficier niet meer zou passen 
bij de eischen die dan aan een zeeofficier-ingenieur zullen wor
den gesteld. De oefeningen, die de ondergeschikten zullen moe
ten maken, zullen dan ook geheel andere worden, daarliet thans 
zoo gewichtige zeevaren geheel op den achtergrond zal treden.;

Het doet mij dus veel genoegen, dat' de heer Hartkamp zijn , 
heil thans niet meer hij de Marine, maar hij de burgerij wil 
zoeken. D it was ju ist de bedoeling' van mijn betoog. Als nu 
alle zeeofficieren tot die conclusie komen, dan.heb ik juist be
reikt wat ik wilde.

Ik dank den heer Hartkamp dan ook wel voor zijn eerlijke 
uiting, dat hij en velen met hem het gèwenscht vinden om eens 
bij de burgerij om advies te gaan, om aldaar te vernemen ip 
welke nieuwe leest de M arine moet worden .geschoeid.

W ant daar in die niet-deskundige burgerij zijn nog' man

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

nen te vinden, die met arbeiders weten om te gaan, die groote 
bedrijven kunnen organiseeren en leiden, en zelfs zoo, dat er 
niet alleen orde en tucht is, maar zoo dat er ook wordt gepro
duceerd en waar buitendien nog en door de werknemers, en 
door de werkgevers geld wordt verdiend.

Ir. A. M. S C H IP P E R S .

E EN  G EW APEN D  BETONSCHIP.

Bij het artikel over den door de N. V . Internationale Ge
wapend Beton Scheepsbouw Maatschappij te Slikkerveer ge- 
bouwden gewapend-beton Kempenaar was een foto gevoegd 
van dit schip, gereed voor het afloopen. Hierbij geven wij thans 
nog een foto, genomen tijdens het dwarsscheeps tewaterlaten
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MEDEDEELINGEN V A N  INDUSTRIE 
EN HANDEL.

( Ruiten veran tw oord elijkh eid  der R edactie.)

PO N TO N S V A N  G E W APEN D  BETON.
(M ciled relin g  van d e K an. R otterdam sche B eton ijzer Mij. 

v.h. Van IVnunig en Co. te R otterdam .)

Ter illustreering va» hetgeen in den gewapend-bctonbouw 
op het gebied van pontons en steigers, beide verwant aan den 
scheepsbouw; reeds bereikt is, mogen enkele mededeelingen ter

zake in dit nieuwe tijdschrift een bescheiden plaatsje vinden.
Aan pontons behoeft niet de eisch gesteld te worden dat zij 

weinig- weerstand bieden bij verplaatsing in bet water, doch zij 
ttïocten zooveel mogelijk draagvermogen hebben. Daarom wordt, 
in afwijking van de vóór en achter toeloopende ge
daante der schepen, de rechthoekige plattegrond ge
kozen, welke tevens veel goedkooper in de uitvoe, 
ring is. De pontons moeten, daar zij in belasten 
toestand meestal weinig .boven, het water uitkomen, 
veelal voorzien worden van een afdekking, met 
eenige tonrondte, opdat óverkomend water gemak
kelijk weder kan wegvloeien; in deze afdekking 
komen dan mangaten met waterdicht sluitende 
deksels.

Wat het materiaal betreft voor pontons, bestaat 
de keuze uit: hout, ijzer en gewapend-beton, vermeld 
in chronologische opvolging: eerst heeft
het hout verdrongen, 
längeren levensduur hebben
te houden. W at zijn nu de voordeeleu van gewapend- 
beton-pontous boven ijzeren? In de eerste plaats 
zijn zij gemakkclijker en met een kleiner aantal ge
schoolde arbeiders te maken; dan zijn zij goedkoo
per, stijver, minder beschadigbaar. Bij beschadiging 
zullen de dunne, platen der ijzeren pontons gemak
kelijker worden opeugescheurd, waardoor een flink 
lek zal ontstaan; in de gewapend-betonhuid zullen 
alleen eenige scheuren ontstaan, waardoor wat 
water binnenkomt, hetgeen, door pompen allicht is 
bij te houden, terwijl herstelling.zeer gemakkelijk is

(uithakken van het beschadigde gedeelte en dan opnieuw be- 
tonneeren, nadat bet wapeningsijzer zooveel noodig is recht 
gebogen.)

Door het. aanbrengen van waterdichte dwarssdiotten worden 
de pontons verdeeld in compartimenten; loopt een comparti
ment onverhoopt vol, dan houden de overige de ponton drij
vend. Bij de berekening is dus behalve op voldoend draagver
mogen (of dus een bepaalde niet te overschrijden diepgang in 
onbelasten toestand) en voldoende stabiliteit, te rekenen op het 
optreden van een langsmoment, dat. allerlei waarden kan hebben 
en zoowel positief als negatief kan zijn, al naar dat een of meer 

compartimenten in het midden der lengte of aan de 
uiteinden volloopen. Ter verkrijging van een vol
doend stijf geheel wordt de constructie samenge
steld uit kimbalken en eventueel bij groeitere breedte 
ook voorzien van een kielbalk, en verder dekbalken 
en spanten en tusschcn al deze gewapend-beton- 
platen, welke ter vergrooting van de stabiliteit voor 
dek en wanden zoo dun mogelijk worden gekozen 
en daardoor voor den bodem iets dikker kunnen 
worden genomen.

Het beton moet in zoo sterke menging- genomen 
worden, dat alles zonder pleisterlaag waterdicht is, 
want moest dit door de pleisterlaag bereikt worden, 
dan zou de geringste beschadiging van deze tot lek
kage aanleiding geven. Een pleister- of schuurlaag 
moet toch aangebracht worden en wel om de buiten
huid zoo glad mogelijk te maken ter voorkoming 
van aangroeiïng.

Eig. 1 vertoont een der in aanbouw zijnde pon
tons voor het zwembad te Deventer, vervaardigd 
door de Koninklijke Rotterdamsche Betonijzer- 
Maatschappij, voorheen van Waning en Co. te Rot
terdam, tijdens het gereed maken der wapening. 
Deze pontons zijn gemaakt op een dwarshelling te 
Krimpen a.d. IJsscl. Tijdens den bouw rustten de 
pontons op hellingwagens en op de daartusschen 
geplaatste jukken. Na voldoende verharding van 
het beton werden de wagens afgelaten.

1'ig. 2 vertoont een der pontons tijdens bet transport te 
water naar Deventer. De pontons zijn gebleken blijvend vol
komen waterdicht te zijn en niet aan te groeien.

F if ’. 1. In aan bouw  zijnde panton voor het zw em bad te D eventer.


