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DE BERGING V A N  DE „LIBERTY GLO”
D O O R  A . S . D IR K Z W A G E R .

I het achterschip, dat een speelbal der golven werd, In een later
artikel geven wij een beschrijving van de ondervinding van ka
pitein Stousland, ons welwillend toegezegd,

Op 6 December berichtte de kustwacht Ameland, dat beide 
scheepsdeelen in de branding aldaar ronddreven en een paar uur 
later strandden ze op het strand van Ameland. Dienzelfden dag 
vertrokken vertegenwoordigers van de Firma Dirkzwager der
waarts. De kapitein werd dien dag uit zijn 'benarde positie ge
red door de reddingsboot van Terschelling, onder commando 
van den schipper Cupidó, die hiermede weder een kranig hel
denstuk volbracht.

In de volgende regelen willen wij een beknopte beschrijving 
geven van de 'bergingswerkzaamheden en de moeilijkheden, die 
daarmede gepaard gingen.

■Het stoomschip Liberty Glo, eigendom van de United States 
Shipping Board, in 1919 op Plog Island van, staal gebouwd en 
groot bruto 7500, netto 3500 tons, vertrok half November van 
New York met bestemming naar Hamburg en Brenien, met een 
volle en bijzonder kostbare lading-, bestaande uit katoen, olie in 
vaten, stuk- én reliefgoederen en tabak. Het was haar tweede 
reis. H et schip werd in exploitatie gegeven aan thé Barber’s 
Steamship Lines Inc., agenten in-Holland de Firma Wm. H. 
Muller en Co., te Rotterdam en Amsterdam.

7 December arriveerde kapitein Stousland van Terschelling 
op Ameland1, doch kon door de hooge zee 'zijn schip niet beman
nen en nam zijn intrek in Hotel Hofker te Nes op Ameland. 
Reeds direct kwam een vloot van Terschellinger visschërs op
dagen, die trachtten het schip te bezetten, wat gelukkig niet 
is gelukt, daar het anders zeer zeker geheel geplunderd zou zijn.

De Shipping Board droeg aan de Nieuwe Berging Maat
schappij op schip en lading te bergen op arbitrage, nó.cure no 
pay en de Liberty Glo werd, 'zcódra.het weder dit toeliet, door 
de bergers bezet, d.w.z. het achterschip, hetwelk ongeveer 350 
voet lang was, Het voorschip zat in dieper water gestrand en 
hierop kon men niet 'bïvakkeereu. Beide stukken, lagen drie. 
strandpalen uit elkander.

Allereerst werd de uit ruim 900 zakken bestaande aangetee- 
kende post van Amerika naar Duitschland geborgen- en afge
dragen aan den Inspecteur der Posterijen te Harlingerii. De 
bergingsvaartuigen Haai en Buffel waren inmiddels te Ameland 
aangekomen, alsook de sleepbooten Volharding en Noordsvadr- 
der. Het achterschip bleek na liet eerste onderzoek nog geheel 
intact te zijn en maakte geen water; ook was de machinekamer 
geheel in orde en kon men. direct stoom stoken. Plet was een

Den 5 December 1919 liep dit Amerikaansche stoomschip 
dwars van Terschelling op een mijn en seinde aanstonds om 
sleepboothulp. De United States Shipping Board, waaraan dit 
stoomschip toebehoorde, droeg aan Dirkzwager’s Berging Maat
schappij op, sleepbooten uit te zenden en te trachten het schip 
in veilige haven te brengen. Er werden draadlooze berichten 
opgevangen, dat het schip getroffen was in het voorschip en

Dc Liberty Glo vóór de stranding. '

drijvend bleef. Denzelfden avond nog vertrokken twee sleep
booten van Terschelling om het schip op te sporen, doch daar 
blijkbaar geen juiste peilingen waren gegeven, slaagde men er 
niet in het te vinden. Plet weer was inmiddels slecht geworden 
en men ontving in den nacht bericht, dat de Liberty Glo ten 
anket- was gekomen dwars van Ameland in 6 vadem water. Dit 
was het draadlooze bericht, waarvan men aan boord nog hoopte 
dat het tijdig zou aankomen, doch kort daarna brak het stoom
schip in twee stukken, juist voor de brug. De opvarenden gin
gen in de booten, met uitzondering van kapitein J. Stousland, 
die zijn schip niet wilde verlaten en. met twee Chineesche 'koks, 
die niet in de booten durfden springen, bleef hij aan boord op



hoogst interessant gezicht, de rook te zien komen uit den 
schoorsteen van een half schip. Ankers van 2 en 3 ton werden 
uitgezet op zware 7” staaldraden om te voorkomen, dat het 
achterschip hooger op zou slaan. Uit het voorschip, dat niet 
meer te bergen viel en reeds diep in het zand wegzakte, werden 
door de Haai lading en inventaris zooveel mogelijk geborgen. 
In de daarop volgende dagen hing een dikke mist, die grooten 
hinder opleverde voor de vaartuigen, die langszijde kwamen 
om de lading over te nemen. Direct cleed zich een groote moei- 

. lijkheid voor. Er bleek n.1., dat de condensor verstopt zat in 
het zand, zoodat niet met zoet water gestookt kon worden. Er 
moest dus een hulpcondensor aangelegd worden, daar door 
stoken met zout water de drie vlampijpketels (Babcock en Wil- 
cox) spoedig zouden zijn vernietigd. Gedurende deze werk
zaamheden leverden de sleepbooten zoetwater aan het schip, 
wat zeer lastig ging, daar door de nog steeds heerschende bran
ding de sleepbooten hevig langszijde lagen te werken en ook 
menigen deuk en verdere schade opliepen. In de volgende dagen 
werd veel lading katoen in balen en stukgoederen overzee ge
lost en kwam het schip niet hooger op het strand. Alles ging 
goed tot de bekende storm opstak van 19 December, die zoo

ook niet in het Pinkegat lagen. Naar alle kanten werd getelegra
feerd en eerst den volgenden dag werd uit Delfzijl getelefoneerd 
dat de N  oordsvaarder aldaar was aangekomen en rapporteerde 
de kapitein, dat hij de Buffel, dwars van Ameland had verloren 
en hij ook de Ilaai had gezien in de branding van Schiermon
nikoog. Later op den dag ontving de heer Dirkzwager op 
Ameland een bericht, dat de Buffel met noodvlag in top was 

, gesignaleerd in het Pinkegat en aanstonds vertrok de reddings- 
boot van Ameland. Schipper Sperling wenschte zijn schip niet 

,,tg verlaten en rapporteerde, dat zijn roer gebroken was, het 
schip veel dekschade bekomen en de reddingsboot verspeeld had. 
Door den feilen NAV. wind en stroom, was de Buffel, toen deze 
van de Noordsvaarder losbrak, door de golven opgenomen en 
had men door het maken van een noodroer het Pinkegat kunnen 
bereiken, waarbij het schip over alle buitengronden werd heen- 
gezet en hevig had gewerkt. Was dus de Buffel terecht, niets 
hoorde men van de Haai. Een zeilvaartuig vanuit Ameland, 
geheel vertrouwd met de wadden, werd uitgezonden en zocht 
twee dagen tot aan Rottum toe, doch ook op z.g. Simonszand 
was geen spoor te ontdekken. Daartoe aangezocht vertrokken 
van Nieuwediep twee Marinevaartuigen ter opsporing, doch de

Het achterschip, sooals dit zich thans op het eiland Ameland bevindt.

noodlottig is geweest voor vele schepen en menschenlevens; men 
denke slecht aan den ondergang van de sleepboot Hercules van 
Bureau Wijsmuller, even buiten IJmuiden. Tot des avonds 10 
uur was de zee geheel effen geweest en heerschte een dikke 
mist. De Buffel en de Haai, benevens andere lichters, hadden 
den geheelen nacht langszijde gelegen en zouden des avonds ver
trekken naar het z.g. Pinkegat (tusschen Ameland en Schier 
monnikoog) om de geborgen lading daar over te laden in bin
nenschepen, die de goederen naar Amsterdam zouden vervoeren. 
Des avonds 10.30 was de zee nog buitengemeen kalm en ver
trok, zooals eiken avond de Haai naar het achterschip, waar
van nog steeds ruim 1 M. boven water stak, om wacht te 
doen. De Buffel werd op sleeptouw genomen door de Noords- 
vaarder. Om 11.30 klaarde de mist op en stak een harde bries 
op uit het N.W., die binnen een half uur aanwakkerde tot 
een waren orkaan. De luiken werden onmiddellijk geschallet en 
men kon niets anders doen dan afwachten. Eerst hielden de 
staaldraden nog, doch daar het groote zware schip, opgenomen 
door de golven, hevig begon te werken, braken de 7” draden 
af als garen en werd het schip opgenomen en hoog op het strand 
gezet, waarbij voortdurend de hooge golven geheel over het 
schip heensloegen. Den volgenden morgen meldde dan ook de 
kustwacht, dat het achterschip in nood verkeerde en de opva
renden in groot gevaar waren. Door de woeste zee kon echter 
noch de Amelander reddingsboot, noch die van Terschelling uit
varen. Later op den dag berichtte de kustwacht, dat Noords- 
vaarder met de Buffel en de Haai niet meer te zien waren en

Haai was en bleef weg. Het rapport van de Noordsvaarder 
bleek dus maar al te waar, dat de Haai in de branding van 
Schiermonnikoog in nood was gezien. Men hoopte nog, dat de 
Haai, een sterke motorblazer en gebouwd onder en geheel uit
gerust volgens de voorschriften van de Nederlandsche Scheep
vaart. Inspectie, den Eerns had kunnen bereiken. Naar alle 
zijden werd geseind, naar Einden, naar het eiland' Just en zelfs 
naar de Deenscbe kust, doch geen spoor. Het werd dan ook wel 
duidelijk, dat de Haai met haar vijf opvarenden een prooi der 
golven was geworden. Enkele dagen later werd' bericht ont
vangen, dat hare vlet onder Wierum op de Friesche kust was 
aangespoeld en het. werd toen wel zekerheid, dat het schip met 
man en muis was vergaan. Niet. alleen dat de Nieuwe Berging- 
maatschappij vijf dappere mannen verloor, die hun leven heb
ben moeten geven voor het bergingswerk, doch ook werd het 
gemis van dit, juist voor strandwerk zoo buitengewoon handig 
vaartuig gevoeld. De opvarenden ontvangen hun volle loon tot
dat de uitkeeringen zullen beginnen van de Rijksverzekerings
bank en van Zeerisico, waarbij de Nieuwe Berging Maatschap
pij hare bemanning heeft verzekerd, wat echter niet wegneemt, 
dat de Firma Dirkzwager vijf vertrouwde en geschoolde „ber
gers” moest missen. Den derden dag, dus 21 December konden 
de opvarenden van het achterschip der Liberty Glo eerst aan 
wal komen. Zij hadden angstige uren doorgemaakt. Zooals reeds 
gezegd, waren de draden gebroken en was het schip een 100 M. 
hooger op het strand geslagen.

(Wordt vervolgd.)



S C H E E P S -D IE S E L M O T O R E N
D O O R  L. A . A . W E ED A .

(Voordracht gehouden in de Vereeniging van Technici op Scheepvaartgebied.)

Fm  5 .
(Vervolg van blds. 86.)

Zooals uit Fig. 5 blijkt, werkt 
deze machine ^volgens het 2-takt- 
systeem en wordt zij uitgevoerd 
met spoelsleitven en uitlaatopenin- 
gen. Zij moet derhalve worden 
uitgevoerd met bijzonderen zuiger- 
kop en idem deksel. Verder zijn 
aangebracht 4 ■arbeidscilmders en 
2 spoelpompen welke laatsten door 
afzonderlijke krukken aan liet 
vooreinde der krukas worden 'be
wogen.

Door -het kiezen van dit systeem 
werd het mogelijk in het cilinder - 
deksel ééne centrale klep, de brand- 
stofklep te plaatsen, waardoor dit 
deksel zich, zooals boven, aange
haald, uitstekend' leent voar groo- 
tere vermogens. Machines van 
2300 I.P.K. zijn volgens dit sy
steem eenigen tijd in de vaart en 
hebben deksels noch zuigers -eeni- 
gen last gegeven.

Voor een goede spoeling was 
men in sommige kringen meer be
vreesd. Bij dit systeem toch moet 
de spoellucht ten minste tweemaal 
den cilinderweg dborloopen om bij 
d e uitlaatopeningew te kbmen en 
kost het afleggen' van dezen be
trekkelijk langen weg, ook langen 
tijd, meer misschien dan ter be
schikking kon worden gesteld. 
;Deze vrees was dus verre van on
gegrond, Ten einde zich hierom
trent 'zekerheid te verschaffen 
werd van te voren een proefinstal
latie gemaakt, die uit den aard der 
zaak zeer belangrijk cijfermate
riaal verschafte. Hieruit bleek dat 
zonder bezwaar Icon worden ge
bouwd, mits aan1 bepaalde voor
waarden werd voldaan.

Na uitvoering werd een brand
stofverbruik geconstateerd van 
136 gram per I.P .K  Ju., een cijfer 
dat zelfs niet veel 4-takt-machines 
bereiken zullen.' Hieruit blijkt dat 
de verbranding en1 derhalve de 
spoeling bij dit systeem goed zijn, 
Bii eene kleinere, hier te lande in 
gebruik' zijnde machine mat ik’ 156 
gram per I.P.K./u., een cijfer dat 
eveneens de vergelijking met eene 
gelijkwaardige .4-tak‘t-machine kan 
doorstaan.

Het .materiaal voor deksel en 
cilinder is eene zeer goede giet- 
ijzersoort en worden deze beide 
deelen op elkaar afgedich't aan de 
binnenzijde door eenklingnit-ring. 
aan de buitenzijde, waar slechts 
het döorströomende koelwater be
hoeft te worden afgedicht, door 
eene ind'iarubberring welke der
halve eene uitzetting behoorlijk



toelaat. Een en ander is weergegeven in Fig. 6. De arbeids- 
zuiger zelf, eveneens van eene zeer goede gietijzersoort, heeft 
5 gegoten ijzeren Ramsbottomveeren, die om ze gelijkmatig 
tegen den cilindenvand te doen aandrukken mechanisch ge
hamerd zijn. Natuurlijk moeten zij tegen ronddraaien gezekerd

zijn daar de lasschen niet 
over de poortopeningen 
mogen komen.

De speling tusschen zui
ger en cilinder dient ge
ring te zijn en moet het 
boveneind kleiner in dia-

eind, daar de veel hoogere 
temperatuur van dit boven
eind anders een vastloo- 
pen zou veroorzaken. Hoe
veel dit bedrag is hangt 
natuurlijk van de cilinder- 
grootte af en wordt dit 
in het begin proefonder
vindelijk bepaald. Nadat 

meerdere machines waren in gebruik genomen werden hiervan 
tabellen gemaakt en werden de zuigers direct op kaliber ge
slepen.

Doordat de intredende brandstofstraal het midden van den 
zuiger direct treft, is hier de temperatuur het hoogste en had 
dit deel het meest hiervan te lijden. Ten einde bij zich dienten
gevolge voordoende gebreken den zuiger vlug te kunnen her
stellen, werd hier een lo-s centerstuk geplaatst van bijzonder 
materiaal, wat tengevolge had dat in de laatste jaren deze cen- 
terstukken niet meer behoefden te worden verwisseld. Zoodra 
de zuigers zoo groot worden dat zij behooren te worden gekoeld 
komen zij uit den aard der zaak niet meer voor.

In den zuiger is de geharde en geslepen zuigerpen aange
bracht, welke in de daarvoor bestemde openingen met kracht 
wordt ingeslagen en daarna met borgbouten wordt vastgezet. 
Zij is, met het oog op de smeerinrichting hol en aan de einden 
behoorlijk afgesloten.

Op het zuigerlichaam zijn de noodige rondgaande groeven 
gelaten om de aangevoerde smeerolie over het geheele opper
vlak te verdeel en1. De intrede dezer cilindersmeerolie vindt 
plaats ter hoogte van de onderste zuigerveeren bij zuiger in 
laagsten stand en dient de toevoer hiervan zeer gering te zijn en 
onder een eveneens geringen druk te geschieden.

Daar deze smeerolie ten slotte, om de binnenzijde van den
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cilinder te bereiken, de koelwaterruimte moet passeeren, moest 
hiervoor eene inrichting wonden gemaakt die weergegeven is in 
Fig. 7. De smering van het zuigerpenmetaal geschiedde eertijds 
op eene zelfde manier waarbij dan in het zuigerlichaam een in
gefreesde langssleuf was gelaten die de olie verzamelde en ge

leidde naar de holle zuigerpen. Als de olie daar is aangekomen 
is zij echter steeds min of meer verontreinigd en in tempera
tuur gestegen.

Hoewel deze inrichting bij zeer veel stationnaire 4-takt- 
machines nog voorkomt, en daar wonder boven wonder goed 
voldoet, gaf zij bij deze scheepsmachines gegronde reden tot 
klagen en is hiervan afgestapt. De uitvoering is in de laatste 
jaren zo;»als Fig. 8 aangeeft, waarbij versche olie direct wordt 
aangevoerd in de pen door in elkaar schuivende pijpjes van 
staal en waarbij de baldichtingen met bajonetsluitingen nood
zakelijk- werden om tegemoet te komen aan de, zij het ook ge-
ringe van zuiger in cilinder.

Deze inrichting voldoet uitstekend. 
De zuigerpen- en krukpenmetalen

Fia 8.

geheel van

zijn van het gewone 
scheepstype, van giet
staal en gevoerd met 
hard wit metaal.

De drijfstangen heb
ben een platte voet om, bij slijtage 
der lagers en metalen, door on- 
derlegging van passende vulplaat- 
jes, de zoo belangrijke compressie- 
hoogte mede te kunnen berekenen.

De smering der krukken ge
schiedt door centrifugaal-ringen 

met olietoevoer van het vóór de machi
ne aangebrachte centraal-smeertoestel. 
Bij de groote, geheel open gebouwde, 
en van afzonderlijke leisloffen voor
ziene machines, is deze inrichting na
tuurlijk anders.

De krukas is van S.M.-staal en de 4 
arbeidskrukken zijn uit een stuk ge
smeed, terwijl de krukas der spoel- 
pompen, die uit den aard der zaak 
zwakker kan zijn en bovendien 
kleiner slag heeft met een flens 
hiertegenop is bevestigd.
De grondplaat, zoomede het 

evestigde bovenframe is 
Zweedsch gegoten staal en is deze 
grondplaat van onder opengegoten. Met 
kopschroef jes is hier bevestigd een plaat
stalen bak, die als olievanger en verza
melaar dienst doet. De gebruikte smeer
olie kan hieruit worden gepompt en, na 
gefilterd te zijn, weder worden gebruikt. 
Deze gefilterde olie komt evenwel alleen 
in aanmerking voor smering van meta
len enz., voor cilindersmering mag uit
sluitend versche olie worden gebruikt. 
Daar dit laatste slechts weinig is, wordt 

rjj *»1 hierdoor eene aanzienlijke besparing ver-
kregen. De grondplaat bevat verder na- 
tuurlijk de hoofdasmetalen die met Bab-

  J bits zijn gevoerd, en waarvan het onder-
metaal rond is ten einde dit onder de as- 

C  J hals te kunnen uitdraaien zonder de
krukas te lichten. Het lijkt mij hier de 
plaats er op te wijzen dat het pasmaken 
dezer onderlagers met de grootste zorg 
dient te geschieden en dat na een warm- 

~  loopen hiervan, wel te verstaan van
eenigen omvang, een zorgvuldige bewerking met menie noodig 
is van alle lagers om overtuigd te zijn dat deze behoorlijk dragen. 
Het groote verschil toch met eene stoommachine wat betreft de 
op de as werkende krachten is wel dat bij Dieselmotoren het 
buigmoment naar verhouding zeer groot is,natuurlijk tengevolge



van den compressiedritk in 't doode punt. Ligt nu een lager niet 
behoorlijk aan, zoo wordt de lagerafstand groot er en krijgt de 
as eene regelmatig met elke verbranding’ terugkeerende door- 
buiging, en hangt het nu van de hoegrootheid dezer doorbui- 
ging af of de as op den duur Itezwijkt.

Dit gevaar is geenszins denkltecldig, daar iets dergelijks in
derdaad is voorgekomen bij Dieselmotoren van verschillende 
uitvoering.

De lagers zijn dientengevolge zeer ruim gehouden, met een 
flinke smeerinriehting uitgerust, zoodat warmloopen tot de 
hooge zeldzaamheden behoort.

In het lxwenframe zijn openingen gelaten welke voldoende 
groot zijn om in de machine te kunnen werken.

De nokkenas, die aan de bovenzijde der cilinders loopt, draagt 
in bronzen aanzetbare lagers, en wordt door middel van schroef- 
wielen aangedreven door de krukas. Zij maakt hetzelfde aantal 
omwentelingen als deze terwijl dit bij 4-takt-machines de 
helft is.

Daar elke cilinder slechts één klep heeft, is ook slechts een nok 
per cilinder hierop aangebracht, de brandstofnok. Voor het otn- 
keefen der bewegingsrichting moet zooals wij gezien heblxtn 
hier een tweede brandstofnok aanwezig zijn, daar de as door 
middel van het groote handel verschuifbaar is. Of de eene of de 
andere nok wordt op deze wijze onder den rol der brandstnf- 
liefboom gebracht. Tussclien deze beide nokken is eene ruimte 
voor handel in middenstand waar de rol der hefboom aan. blijft 
liggen op den grondcirkel der nok. In dezen stand kan derhalve 
doordat de brandstof naald gesloten blijft geen brandstof in den 
cilinder kernen. Zoowel rollen als nokken zijn voorzien van be
hoorlijk schuin oploopende kanten.

Nu is elke nok (voor voor- en achteruit) verdeeld in twee 
gedeelten, n.1. de z.g. „volle nokken" en „halve nokken". Deze 
iaatsten beginnen zooals tig. 9 aangeeft, gelijk met de volle doch
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brandstofnaald de inblaaslucht met kracht naar de binnenzijde 
van den verstuiver in een aantal krachtige stralen, terwijl in een 
richting lher haaksch op de brandstof, in een even groot aantal 
straaltjes, hiertegen in wordt gedrukt. Deze brandstofstraaltjes 
worden hierdoor uit elkaar genikt. Men noemt dit verstuiven 
van de brandstof.

Door deze inrichting, die een kenmerk is voor alle Diesel- 
I’olar-motoren zijn zeer gunstige brandstof cijfers bereikt.

blijven veel lager en 
eindigen vroeger, zoo
dat, hierop loopende, 
de brandstofnaald niet 
alleen minder opent, 
doch ook korten tijd 
geopend blijft.

Na hetgeen hiervan 
is gezegd zal het dui
delijk zijn dat door 
deze inrichting het 
aantal omwentelingen 

belangrijk kan worden gereduceerd. Het laagste vol te houden 
aantal omwentelingen bedraagt ongeveer het 14 ded van het 
normale aantal.

Er dient echter op gewezen dat volle kracht niet mag worden 
geloopeu op deze nokken, daar men dan den uitvloei der brand
stof pomp belet. Als regel “wordt dus gevaren en gemanoeu
vreerd op volle nokken. Zoodra evenwel het aantal omwente
lingen te laag moet zijn voor het behouden ecner goede inblaas- 
druk, dus bij zaeht-aan b.v. wordt: bet groote handel in den 
tusschenstand gebracht en aldus op halve nokken gedraaid.

Kig. 10 geeft een voorstelling van een der belangrijkste orga
nen, de brandstofklep. Zij bestaat in hoofdzaak uit een gegoten 
ijzeren huis waarin eene stalen, veerbeladen naald beweegt. Deze 
beweging is verstelbaar gemaakt door moer en contramoer en is 
dit nootlig voor 'de juiste instelling van het oogenblik van 
openen en sluiten ten opzichte van de arbeidskruk.

In dit huis bevindt zich onderin de ver.sohuiver patent Hes- 
selman terwijl ten slotte het brandstof-luchtmengsel den cilinder 
binnentreedt door de. mondstukplaat.

Aan dit huis bevinden zich verder de aansluitingen voor 
brandstof en inblaaslucht. Mondt, deze laatste aan den boven
kant uit, de brandstof wordt door een ingelword kanaal onder 
in den verstuiver gebracht. Deze verstuiver is aan den buiten
kant voorzien van kanalen en gaatjes, zoodat bij het openen der

Het afdichten der naald in de werkluis geschiedt door Wig- 
marit en is deze naald dan ook geslepen, terwijl een. boven aan 
geplaatst geleidezuigertje tegen wringen waarborgt.

De naaldzettings zoowel als de naalden zelf dienen steeds met 
zorg te worden behandeld en moeten de geringste onzuiverheden 
worden vermeden. Een naald die nauwelijks zichtbaar krom is, 
dient otmiiddellijk te worden verwijderd. Hierdoor tocli zou 
kans ontstaan op wringen en blijven hangen, waardoor een al
lengs heftigen verbranclingsstnot ontstaat. Dit komt zelfs bij 
normale naalden voor die nieuw zijn. of waarvan bij slechte ver
pakking getracht is toch goede dichting te verkrijgen door aan
zetten (Ier stopbus. Hiervoor zijn aan den naald gefreesd 2 platte 
kantjes, waardoor men deze gedurende, bet l>edrijf kan, draaien 
en zoodoende gemakkelijke gangbaarheid verhoogen. Bij nieuwe 
naalden is het. goed dit regelmatig te Vloen totdat bet vanzelf 
overbodig wordt. (Wordt vervolgd.)

BAND EN REGISTERS le JAARGANG
Voor het inbinden van den len jaargang „HET SCHIP” is ver

krijgbaar een geheel linnen band, benevens titelblad en volledige 
naam- en zaak-registers op den inbond, te zamen fr. per post f  2.10,

Bestellingen worden uitsluitend ingewacht jper postwissel ad f 2.10 
aan hef Bureau van „HET SCHIP”, Den Haag.

Registers afzonderlijk f  1.—,



V ERZEK ERIN G
B IN N E N L A N D .

O N V O L D O E N D E  Z E E M A N S C H A P .
De Raad van Scheepvaart deed’ uitspraak betreffende liet aan den 

grond raken van het zeilschip Fhvo II. De Raad was van oordeel, dat 
de schipper niet met voldoende zeemanschap heeft gehandeld en dat de 
stranding aan des schippers nalatigheid was te wijten. Alweer dus een 
geval uit de vele gedurende den laatsten tijd, waarbij door onvoldoende 
zeemanschap en nalatigheid schade voor assuradeuren is ontstaan.

B E R G IN G S L O O N .
Voor de Rechtbank te Rotterdam is dezer dagen in de volgende 

interessante zaak gepjei-t:
In October 1918 was op de Noordzee een schip, waarin o.a. een partij 

portwijn- was geladen, uit elkaar geslagen, zoodat de vaten op zee 
ronddreven. Visschers van de kustvisseherij hebben die vaten, die in 
het versperde gebied dreven, opgevischt en geborgen. Men vorderde 
daarvoor een bergloon van 60 pCt. van de opbrengst -der geborgen 
vaten, (die door den strandvonder tegen zeer hoogen prijs verkocht 
waren), terwijl de assuradeuren der partij wijn slechts een derde van de 
opbrengst, aan- de bergers wilden afstaan.

De advocaat van de eischers wees er o.a. op, dat de berging was ge
schiedt op den meest gevaarlijken tijd van den oorlog, en dat het ver
sperde -gebied met al zijn mijnen en kans op torpedeering de berging 
uitermate gevaarlijk hadden gemaakt; bovendien wras het zeer slecht 
weer geweest, zoodat de schepen na iederen tocht hadden moeten repa- 
reeren. Hij -erkende -dat de door assuradeuren aangeboden 33lls pCt. 
als bergloon inderdaad gebruikelijk was, doch was van meening dat het 
hier een bijzonder geval betrof, gezien bovengenoemde factoren. D-oor 
de hooge opbrengst zouden de assuradeuren, meende bij, er veel te goed 
af komen, als ze slechts 331 / a pCt. behoefden af te staan.

De advocaat van -gedaagden (assuradeuren) merkte -op, dat in ber- 
gingszaken steeds neiging tot overdrijving, wat het vorderen van loon 
aangaat, bestaat. Hij bestreedt, dat de gevaren waaraan de eischers 
zouden zijn blootgesteld -geweest, zoo groot waren; de b-ergingsschepen 
hadden een zeer geringen diepgang, zoodat het mijnengevaar niet zoo 
groot was geweest. Geen enkel schip der bergers had dan ook op een 
mijn- gestooten; bovendien wees hij er op, dat hoe grooter de waarde 
van het geborgen goed was, des te kleiner het percentage voor bergings- 
loom gewoonlijk werd. Andere visschers die me-de aan de berging 
-hadden medegedaan, hadden dan ook genoegen genomen met het aanbod 
van gedaagden. De conclusie van het O.M. volgt later.

F U S I E  T U S S C H E N  Z E E V E R Z E K E  R IN G S -M A A T S C H A P P IJ E N
Naar geruchten ter beurze verluiden, zou binnenkort eene fusie te 

wachten zijn tusschen eenige belangrijke Nederlandsche Zeeverzekerings- 
Maatschappijen, met het doel, om een gr-oote combinatie in het bedrijf 
te vormen en meteen de gezamenlijke exploitatiekosten door deze be
langengemeenschap aanmerkelijk te verminderen. Zoodra ons een be
vestiging van deze geruchten bereikt, komen wij daarop nader terug.

Z E E S C H A D E N .
De motorschoener Rcgina, van Amsterdam naar Swansea, is t-e 

Portsmouth aangekomen met verlies van boegspriet en tuigage, ten
gevolge van een aanvaring.

De driemastschoener Harlingen, op reis van Fredriks-hald naar 
Su-tton Bridge ontmoette, kort na het verlaten van eerstgenoemde ha
ven, sterk ijs, terwijl het schip met stormweer te kampen had, waardoor 
de voorpiek lek sprong en eenige zeilen verloren gingen. Verder zijn in 
de Noordzee eenige stukken van den deklast overboord gespoeld.

Het stoomschip Rijsbergcn is te Rosario aangekomen beschadigd 
door een aanvaring met het stoomschip Rivera te Montevideo. De 
schade wordt op 1500 dollars geschat.

Het stoomschip Alamak is te Buenos-Ayres aangekomen met brand 
in de bunkerkolen.

Het stoomschip Sloterdijk ligt licht beschadigd tengevolge van eene 
aanvaring in dezelfde hav-en.

Het stoomschip Zuiderdiep is van Bordeaux te Louisburg aangeko
men met schade aan alle schroefbladen en enkele boegplat-en.

Het stoomschip Stvad  van Singapora naar Rotterdam wordt gerap
porteerd met brand aan 'boord te Colombo. Men gelooft 'dat de schade 
aan het schip zeer gering is.

V E R L O R E N  S C H E P E N .
Volgens Bureau Veritas zijn gedurende de maand December 1919 de 

volgende schepen verloren gegaan : 14 Amerikaansehe, 1 Oostenrij-ksch, 
21 Engelsche, 1 Chineesch, 1 Deensch, 6 Hollandsche, 1 Egyptisch, 
3 Frahsche, 4 Duitsche, 1 Grieksch, 4 Japaneesche, 3 Noorsc-he, 1 R us-" 
si-soh en 5 Zweedsche. Totaal 66. Terwijl er in totaal 84 zeilschepen 
verloren gingen, waaronder 44 Engelsehe en 4 Hollandsche:

BUITENLAND.
D E  P O R T U G E E S C H E  E N  S P A A N S C H E  Z E E V E R Z E K E R IN G S -  

Z A K E N .
Evenals in zoovele andere landen, heeft de -oorlog, althans -de -daaruit 

voortgevloeide toestanden op Zee- en Molestverzekeringsgebied, er

velen in Spanje en Portugal toe verlokt, hun geluk eens op -dit „rad van 
avontuur” te beproeven. De aanvankelijk hooge molestverzekerings- 
premiën uit de eerste oorlogsjaren hebben op de uiteraard toch reeds 
speculatief aangelegde persoonlijkheden, ook daar hun suggcstieven 
invloed uitgeoefend, en zoo zijn de nieuwe „Maatschappijen”, meest 
liliput-ondernemingen, en Syndicaten als paddestoelen uit den grond 
verrezen. Personen, wier vakkennis absoluut onvoldoende was, om deze 
ondernemingen met succes te leiden, wierpen zich als Oprichters -en 
Directeuren op, zoodat de verwachtingen op gunstige resultaten reeds 
uit dien hoofde miniem konden genoemd worden.

Vooral in Portugal was het aantal nieuw opgerichte „Maatschappijen” 
verbluffend groot, de Zeemol-estverzekering werd daar eenvoudig als 
een Roulettespel beschouwd, waarbij nog kwam, dat de Portugeesche 
geldbeleggers, die op het gebied van belegging in Zeeverzekerings- 
Maatschappijen onervaren waren, omdat er vóór den oorlog slechts 
enkele Portugeesche ondernemingen voor Zee- en- Transportverzekering 
bestonden, en zij dus een gewillig object vormden voor de oprichters 
dezer ondernemingen. Niet minder -dan 55 Maatschappijen werden dan 
ook sedert 1914 in Portugal opgericht.

Hoewel de jaren 1915, 1916, 1917 en een deel van 1918 in het alge
meen winstgevend voor de nieuwe ondernemingen waren, 'veranderde 
dit door beëindiging van den duikbootoorlog. Mede door de enorme 
daling der preiniën bij het intreden van den wapenstilstand waar dooi
de Maatschappijen hun verplichtingen- moesten nakomen uit zeer geringe 
premiën, terwijl het aantal schaden zéér groot was moesten spoedig de 
op zichzelf al zwakke 1 apitaals- en andere garantie-middelen worden 
aangesproken.

Plet gevolg van dit onverantwoordelijke oprichten van- „liliput”- 
Maatschappijen, onder weinig- -of niei-deskundige leiding i.s niet u:t- 
gebleven.

Reeds vorig jaar deden zich de eerste verschijnselen van inzinking 
bij verschillende dezer ondernemingen voor en einde 1919 bevond zich 
het grootste gedeelte reeds in een toestand van liquidatie. Zonder twijfel 
hadden zich verschillende dezer Maatschappijen bij een zaakkundïg-

■ beheer drijvende kunnen houden, en een deel van de Portugeesche Zee- 
verzekeringsmarkt, zelfs van de wereldmarkt, kunnen behouden; bij 
gebrek aan vakkundige leiding en voldoende finantieele draagkracht ter 
ontwikkeling hunner zaken, waren zij ten ondergang gedoemd. De 
enkele ondernemingen, die zich staande konden houden, doch die 
eveneens weinig kapitaalkracht:g zijn, zullen het naar onze meening n'et 
kunnen volhouden tegen de concurrentie van de sterke buitenlandsehe. 
maatschappijen, die ongetwijfeld het beste gedeelte van de Portugeesche 
zaken bekomen, terwijl zij de slechte risico’s aan hen overlaten, wat 
dan niet weinig tot een nog snellere en menigvukPgere liquidatie zal 
bijdragen.

Ook wat Spanje betreft, is de toestand van de jongere oorlogs- 
maatschappije-n verre van rooskleurig. Onder de z.g. Syndicaten zijn 
er meerdere, die hunne aandeelhouders geen rekenschap meer kunnen 
geven van de afgeloopen boekjaren en de zich ophoopen-de schadegeval
len niet kunnen afdoen,

Zooals men ziet verkeeren- de z.g. Oorh>gs-Maatschappijen op het 
Iberische schiereiland over het algemeen niet. in eene aangename 
positie en naar onze meening kunnen soortgelijke gevolgen ook voor -de 
andere deelen van Europa, waaronder ook ons land, volgens de „luk
raak” methode opgerichte Zeeverzekerings-Maatschappijen op den- duur 
niet achterwege blijven.

B E D R IJ F S S C H A D E V E R Z E K E R IN G  IN  IT A L IË .
De Mailänder Industrieele- en Handelskringen zijn voornemens eene 

Bedrijfsverzekering-Maatsohappij op 'te richten, waar men zijn in
dustrieele- of conimercieele onderneming kan verzekeren tegen schade 
-door bedrijf «stilstand, ontstaan door de volgende oorzaken: brand, 
exploisie, bliksemslag, aardbeving, overstrooming, oproer, plundering, 
werkstaking en uitsluiting. Als basis voor vergoeding gelden -de dooi
de onderneming tengevolge van den bedrijfsstiistand te maken nood
zakelijke kosten.

D IE F S T A L R IS IC O  IN  D E  A N T W E R P S C H E  Z E E P O L IS .
■ De Antwerpsehe assuradeuren hebben besloten, voortaan de risico 
van diefstal en plundering van de zeeverzekering uit te sluiten, tenzij 
-daarvoor een extra premie wordt betaald. In tegenstelling -met -de Pa- 
rijsche as-suradeuren, -die ten -opzichte van de insluiting de diefstallen 
tegen een vast tarief hebben, zijn assuradeuren te Antwerpen vrij in de 
berekening van een s-uppletie-premie voor de insluiting van genoemde 
gevaren.

V E R A N D E R IN G  IN  D E  Z W E E D S C H E  V E R Z E K E R IN G S W E T
In Zweden is men doende eene wijziging te brengen in de Verze

keringswet. Aan alle Zweedsche Verzekerings-Maatschappijen is eene 
■instructie gezonden, orn hunne deposito's in -het buitenland op te vragen. 
Het is niet bekend of de betreffende wijziging eene verhooging van -het 
deposito van de in Zweden werkende buitenlandsehe Maatschappijen, 
(die, overeenkomstig -de W et van 1903 100.000 kronen bedraagt) be
doelt, dan wel of de bedoeling is te voorkomen-, dat de Zweesche Maat
schappijen een groot deel van hun kapitaal en fondsen in het buitenland 
-deponeeren.



N IE U W E  S C H E P E N
N aam  van h e t  s c h i p :  „Esto ri l” ex - ,  Pekel derd  iep”.
Bouwmeester: Gcbr. Boot te Leiderdorp.
Reederij: N.V. Vrachtvaart Mpij, „Rijswijk” te Rotterdam.
Bouwjaar: 1920.
Soort van schip: Bak, Brug en Campagne.
H o o f  di a f m e t i n g e n :
Lengte tusschen de loodlijnen =  164’—0”.
Breedte (mld.) op het grootspant — 25’—6”.
Grootste breedte — 25’— Tim".
Holte (mld.) in de zijde =  12’—10”.
Ruim holte — 10’—10”.
Uitwatering in den zomer — 11.46”.
Klasse: f  I. 3/3 A. 1.1. Bur. Veritas.
Scheepvaartinspectie: Speciaal certificaat voor houtvaart. 
Laadvermogen: In  Tonnen van 1000 IC.G. op het zomeruitwaterings- 

merlc =  700.
Aantal ruimen: één.
Aantal lieren: stoom-ankerlier, 2 hijschüeren, stuurlier, kaapstand 

achterop.
Bruto-tonnenmaat =  537.71 Register ton 1523.27 Ma.
Netto-tonnenmaat — 191.11 Register ton 564.04 Ma.
M a c h i n e ,  s t o o m k e t e l s ,  m o t o r e n  e n z .
M aker: Kon. Ned. Grofsmederij, Leiden.
Aantal cilinders: drie.
Hoofdafmetingen der cilinders: 320X520X860 m.rn.
Slag der machine: 600 m.m.
Indicateur vermogen — 450 Paardekrachtcn.
Proeftocht snelheid: 9.4 Mijl.
Aantal stoomketels: één.
Soort van stoomketels: Schotsche vlampijpketel.
Verwarmend oppervlak van eiken ketel: 150 M2.
Stoomdruk: 12XA  K.G./c.M.

Naam  van h e t  s c h i p :  T ad la .
Bouwmeester: J . K oster Hzn.y werf ,,Gi'deon” te Groningen.
Reederij: N.V. Sleepboot Zeelandia.
Bouwjaar: 1920.
Soort van schip: Motorschocner.
H o o f d a f  m e t i n g e n :
Lengte tusschen de loodlijnen =  111 ’—6,5”.
Breedte (mld.) op het grootspant =  23’—3% "..
Grootste breedte =  23’-—5”.
Holle (mld.) in de zijde — 10’—11”.
Ruimholte =  10’—4”.
Uitwatering in den zomer =  14,82”.
Klasse: Bureau Veritas I. 3/3 A. 1.1.
Laadvermogen: in tonnen van 1000 K.G. op het zomeruitwaterings- 

merlc =  c.a, 370.
Aantal ruimen-: een.
Aantal lieren: twee en- motordeklier en een handtier..
M a c h i n e ,  s t o o m k e t e l s ,  m o t o r e n  e n z . :
Maker: Goedkoop, Amsterdam.
Soort van machine: Motor.
Aantal cilinders: twee.
Bij motoren aantal Rempaardekrachten: 90 I.P.IC

N IE U W S B E R IC H T E N
T E W A T E R L A T IN G E N
A. VUYK EN ZOiNEN T E  CA PELLE a.d. IJS S E L :
het stoomschip Maas, in aanbouw voor de Maatschappij H outvaart 
(V'inke en Co.) te Rotterdam. Lengte ('1.1.) =  280’—6” ; breedte (mld.) 
=  40’—0” ; holte (mld.) =  21’—3”. Laadvermogen 3250 ton. Triple 
expansie stoommachine te leveren door de Arnhemsche Stoomsleep
helling Mpij. K lasse: Lloyds Register.

N.V. SCH EEPSB O U W W ER F BAANHOEIC, v,h. T. N 'EDERLOP 
TE SLIED R EC H T: ' . '

een zeevrachtstoomcr met een laadvermogen van 2000 ton, voor e'gen 
rekening.

E. J. SM IT EN  ZOON T E  HOOGEZAND:
stoomschip Gouda, in aanbouw voor J. J. A, v.an Meel te Rotterdam. 
Lengte (1.1.) =  38.15 M.; breedte (mld.) =  6.80 M .; holte (mild.) =  
3.40 M. Laadvennogen =  400 ton. Stoommachine: triple expansie, 
300 LP.K. Klasse: L'loyds Register.

ROTTERDAM SCHE DROOGDOK M PIJ.:
stoomschip Helder, in aanbouw voor de Kon. Ned. Stoomboot Mpij. te 
Amsterdam. Lengte (1.1.) =  359’—0” ; breedte (mld.) =  50’—0” ; holte 
(mld.) = 24’—6”. Triple expansie stoommachine m et cilinders 
25”X41 ”X68", ontwikkelende 1450 T.P.K.

PRO EFTO C H TEN .
M et de op de N.V. Scheepsbomvwerf en M achinefabriek „De Klop” 

te Sliedrecht gebouwde zeeslecpboot Ergon had op de Merwede een 
uitstekend geslaagde proeftocht plaats. Het schip werd onmiddellijk 
door de eigenaren, de heeren L. Kalis en Co., te Dordrecht, overge
nomen. Het schip, gebouwd onder klasse Groote K ustvaart, Bureau 
Veritas, in de afmetingen 24X5,50X3 Meter en voorzien van een triple 
expansie machine van circa 360 I.P .K . met stoomketel van-100 M*. en 
180 lbs. stoomdruk, is inmiddels verkocht naar Griekenland en heeft de 
reis daarheen reeds aanvaard.

De firma Kalis en Co. heeft den bouw van twee zeesleepbooten. van 
dezelfde capaciteit aan de N.V. Scheepsbouw werf en Machinefabriek 
„De Klop” opged ragen.

D IV ID E N D E N  O V E R  1919
N.V. Lqbitschc Scheepbouw Mpij., v.h. Gcbrs. Bodenes oude aandee- 

len 10 pCt., nieuwe aandeele» 5 pCt.
Amsterdamsche-Droogdok Mpij-, 15 pCt. (v.j. 6).
Rotterdamsche Droogdok Mpij. 20 pOt,

B U IT E N L A N D  
B R IE V E N  U IT  E N G E L A N D
(Speciale correspondentie van „H et Schip".)

LO ND EN , 27 M aart.

Sir A lfred Yarron,
De jaarlijksche voorjaarsvergadering, van de Institu-tion of Nava! 

Architects wordt nu te Londen gehouden; de bijeenkomsten zijn 
geopend met een lezing door Sir Eustace d’Eyncourt, d irecteur van 
scheepsbouw der Admiraliteit -over den nieuwen slagkruiser Hood. 
Doch van meer belang voor de scheepsbouwindustrie was de lezing 
door den scheepsbouwer-veteraan Sir Alfred Y arrow . Hij behan
delde de positie van den scheepsbouw in d it land op het oogenblik en 
de toekomst welke hij; voor zich heeft. Niemand is m eer bevoegd om 
dit onderwerp te  behandelen dan Sir Alfred Yarrow, w ant hij heeft 
vele jaren  van ervaring in den scheepsbouw aan- de Theems, aan de 
Clyde en  in de koloniën. H ij begon zijn loopbaan als leerling aan een 
fabriek van sc-heepsmachinerieën te Londen, en stichtte op het Isle o f 
Dogs zijn- éerste onderneming, >een kleine machinefabriek, ingericht op 
de fabricage van pompen e.d. D it was de firma Y arrow  en Hedley. Niet 
lang daarna echter werd de firm a betrokken bij de fabricage van- stoom-' 
barkassen en. toen na circa tien jaar, de vennootschap werd ontbon
den, mam Yarrow, zooals hij toen nog heette, de geheele zaak over. Van 
rivierbarkassen ging hij over tot kleine oorlogsschepen en zijn firma, 
Yarrow Ltd., 'heeft een wereldrepiita-tie verworven voor den bouw van 
zulke schepen voor de wateren van Zuid-Amerika en China ejr ook 
voor den bouw van zeer snelle torpedobooten en torpedobootjagers. 
Hoewel hij te bescheiden i.s om het te zeggen, —- wijlen Sir Stanley 
Maud-Ode opperbevelhebber van het Britsche leger in- het Tweestroo- 

'mcnland tijdens den grooten oorlog — Red.) heeft er op gewezen —  
is. S ir Alfred Yarrow de man, die de campagne in Mesopotamië voor 

'Groot Britannie heeft gewonnen.
Toen na den tegenslag welke de Britsche strijdmacht -te Kut-el-M ara 

had ondervonden en toen was ingezien d a t men alleen zou kunnen 
■oprukken met behulp van een. voldoende hoeveelheid kanonneerbooten, 
nam S ir Alfred Yarrow de zaak in handen. H i j . bouwde de famense 
E/y-flotille in  Engeland, zond ze .naar Abadan aan de T ig ris waar 
een w erf werd1 opgericht en de kanonneerbooten en hospitaalschepen 
welke uit Engeland in  .stu-kkeu waren verscheept,-in elkaar werden 
gezet.

Verder is .de firma Yarrow geassocieerd met de gelijknamige firma te 
Eskioialt in Vancouver, w aar niet alleen een groote hoeveelheid her
stellingswerk wordt verricht, m aar ook passagiers- en vrachtschepen 
en kleine oorlogsschepen worden gebouwd. Toen na den oorlog de 
vraag naar oorlogsschepen, afnam ging de firma over tot. de karak
teristieke onderneming om koopvaardijschepen te bouwen. Men zal dus 
inzien, dat S ir Alfred Yarrow buitengewoon bevoegd is  om over, het 
vraagstuk van de economische positie van Groot Britannie w at den 
scheepsbouw betreft, te spreken.

* * *
Hij wees cr op dat de emigratie het land ongeveer veertig  millioen per 

jaar kost, -en niet alleen de productie van fabricatei» verm indert, maar 
ook de reserve aan fabricage-krachten, welke we te r vermeerdering



van onze fabricaten of om ze zelfs maar op liet peil van vóór den oor
log te houden, zondert kunnen aanspreken. Verder zette hij uiteen dat ’ 
onze scheepsbouwindustrie er van afhangt of wij goedkooper dan onze ‘ 
concurrenten schepen kunnen producecren en de, leiding kunnen behou
den in den niarinebouw, een quaestie, welke voor een groot deel afhangt 
van wetenschappelijk onderzoek, en of wij onze werven en fabrieken - 
up-to-date kunnen houden met de modernste machines en inrichting.

S ir Alfred Yarrow vervolgde: „Ik geloof, dat vele firma’s meer 
belangstelling zouden kunnen toónen in het welzijn van degenen, die ; 
zij in dienst hebben. Ze zouden meer menschelijke sympathie kunnen 
toonen jegens hen in hun dagelijijtch zakenleven en zoo wederzijtlsch 
vertrouwen inboezemen." Hij meende, dat dit bet best verkregen zou 
kunnen worden door persoonlijk verkeer tusschen werkgevers en werk-,', 
nemers. Wij zijn van inecning dat een zeer bevredigend en effectvol 
stelsel van deze» aard, waardoor sociaal verkeer en gedaohtenwisseling 
tusschen werkgevers en werknemers wordt verkregen, werkt, en reeds 
lang heeft gewerkt, in de firma van Sir Alfred Yarrow zelf.

De naaml. vennootschappen. ,*
De discussie, volgende op deze lezing, bracht eeltige interessante 

lei te n aan het licht. Prof. Dalby kwam «iet iets, dat vaak is geopperd 
door economisten doch nog niet, voor zooverre wij ten minste weten, 
tot zijn logische conclusie is uitgewerkt. Hij zei, dat de onrust in den 
arbeid en de moeilijkheden welke tusschen het kapitaal en den arbeid 
ontstaan, voor een groot deel zijn te wijten aan de uitbreiding van het • 
stelsel van naamlooze vennootschappen.

Ongetwijfeld valt er veel te zeggen voor deze opvatting. In vroeger 
tijd was de werkgever in dagelijksch persoonlijk contact met zijn 
arbeiders; hij kende ze allen hij haam; hij kende hun gezinnen en hun 
omstandigheden heel nauwkeurig. Tegenwoordig zijn de groote dpeen- 
hoopingen van kapitaal vaak verspreid over vele duizenden aandeel
houders, heeft de Raad van directeuren, de plaats van den individuee- 
len werkgever ingenomen en, zooals zoo juist is uitgedrukt, „een Raad 
van directeuren heeft geen ziel óm zich te schamen en geen lichaam 
om te schoppen". Het stelsel der naamlooze vennootschappen is 
gebaseerd op dividenden. De eigenaars van een zaak zijn menschen, die 
zooveel geld ieder er in gestoken hebben en liet eenige waarop ze bij die 
zaak letten, is het bedrag, dat ze uit hun geld kunnen krijgen in den 
vorm van dividend, 't Fabriceeren is op groote schaal gedegradeerd tot 
een systeem van exploitatie van materieel en arbeider. Het natuurlijk }, 
gevolg was dat de arbeiders zich vereenigden om aan deze exploitatie " 
tegenstand te bieden en automatisch ontstonden er in elke industrie 
twee tegengestelde partijen, kapitaal en arbeid.

Voor en tijdens den oorlog verwierven de arbeiders een positie 
welke hen in staat stelde krachtdadig de tactiek van het kapitaal tegen* 
te gaan, toen dit noodig werd geacht, en het probleem, dat nu moet 
worden opgelost, niet alleen in dit land maar in elk land, is de verwek
king van een vriendschappelijke verhouding tusschen heide partijen. 
Het is aan weinig twijfel onderhevig, dat Sir Alfred Yarrows voor
stellen een heel eind zouden helpen hij ’t teweegbrengen van deze vriend
schappelijke verhouding. Dat zulke betrekkingen bestaan, zelfs bij 
naamlooze vennootschappen, wordt bewezen door het jongste verslag 
van Vickers Ltd., aangaande het aantal employés, die veertig jaar en 
langer in haar dienst zijn geweest en dezelfde opmerking kan over vele 
andere firma’s worden gemaakt.

W at de arbeiders wenschen.

fn de discussie, waarnaar we hebben verwezen, is de aandacht geves
tigd op bet voorstel der regeering om conferenties in te stellen tusschen 
werkgevers en werknemers, welke zekere algemeene beginselen zoudenV 
vaststellen, waarmede beide partijen zouden meegaan. Poch wellicht.de1 
belangrijkste bijdragen aan de discussie waren de redevoeringen van del 
werkbazen uit Glasgovv, die uitgehoodigd waren de vergadering bij te 
wonen en er het arbeidersstandt*unt uiteen te zetten.

Lynch, die het eerste het arbeidersstandpunt vertegenwoordigde, wees 
er op dat er in de juiste richting werd gegaan, door het feit dat de 
werkgevers er bezwaar tegen maakten te worden gequalificeerd als 
niet-werkend en dat dit bezwaar reeds werd toegegevcn door een groot 
deel der arbeiders. Maar, zei hij, de groote moeilijkheid was, dat de 
arbeider niet in nauw contact met den werkgever komt. De denkende 
arbeiders verlangen er naar dit te doen, omdat ze inzien dat contact 
met den werkgever hun een gelegenheid zou verschaffen voorstellen 
tot verbetering van de arbeidsvoorwaarden te doen en den werkgever 
er toe te brengen eens van een ander standpunt dan het zijne de dingen 
te bekijken.

Een ander punt dat de spreker behandelde, was het feit dat de 
arbeiders in de groote fabrieken . hun namen verliezen en ee‘n ' 
nummer krijgen, waaronder de fabrieksautoriteiten hen kennen. Dit 
plaatst hen op 't zelfde niveau met honden en is een handelwijze welke 
zeer wordt gelaakt. Bij den arbeider zou belangstelling worden gewekt 
en iiij zou worden anngemoedigd indien bent zou worden bijgebracht dat 
hij niet alleen werkt om zóó veel materiaal te producecren of zóó veel . 
artikelen maar dat hij werkt in het belang van de zaak in bet algemeen 
en in het algemeen welzijn van den Staat.

Persoonlijk contact.
Lynch is de voorzitter van de Werkbazencommissie en hij vertolkte 

als zijn weloverwogen mccning dat wij een der meest critiekc perioden 
in de_ wereldgeschiedenis tegemoet gaan. Het gevaar dat de industrie en 
den Staat en het gehcele blanke ras bedreigde zou enkel kunnen worden 
bezworen als werkgevers en ‘werknemers bij elkaar komen en hun 
verantwoordelijkheid" jegens elkander en den Staat inzien. Het eenige 
wat belet dat dit geschiedt is het gebrek aan vertrouwen, dat onge
twijfeld tusschen werkgevers en werknemers heerseht. Vele werkgevers 
beschouwen hun arbeiders alleen als een middel om winst te maken 
terwijl de doorsnee werknemer zijn werkgever beschouwt ais iemand 
die niet te vertrouwen is maar elke gelegenheid' aangrijpt oin hem te 
exploi.teeren.

Aan weerszijden echter komt er groot verzet tegen een voortduren 
van een dergelijken stand van zaken, en deze kon heelemaal worden 
opgeheven als een voorstel in den geest als Sir Alfred Yarrow, aan de 
vergadering had gedaan, werd ten uitvoer gebracht. Hij zelf is vier
kant tegen de leer van „lijntrekken”, welke natuurlijk de productie 
zooveel mogelijk wd beperken. Zoon leer kan voor de arbeiders alleen 
rampspoedige gevolgen hebben. Er bestaat ongetwijfeld op het oogen- 
b 1 ik een tendenz naar directe actie en de uitbreiding van deze ne’ging 
kan alleen worden tegengegaan door bet een of ander middel 'dat per
soonlijk contact tusschen beide partijen brengt.

De hooge prijzen.
In het debat besprak de heer D. W. Caddick ook oen belangrijk 

punt. Het in het oog springende gevolg van de politiek der arbeiders 
tot verlaging van de productie is de handhaving van de hooge prijzen, 
omdat tenzij de prijzen ‘hoog worden gehouden, zelfs hoven het wettc- 
lijk wins'tpeil, we bij een verminderde productie ónmogelijk als natie de 
tering naar de nering zouden kunnen zetten. Natuurlijk importeeren 
wij veel meer dan we uitvoeren, en tenzij we onze productie zéér kunnen 
opvoeren, moeten de prijzen niet alleen op het huidige peil worden ge
houden, doch zullen ze zelfs nog verder moeten stijgen.

De Vrachtenmarkt.
Sinds onzen vorigen brief hebben de mijneigenaars van Zukl-Walcs 

den prijs der lumkerkolen verlaagd met een som overeenkomende met 
42/— per ton. Ongelukkigerwijze komt dit besluit te laat om invloed te 
hebben op de beschikkingen, getroffen door verschillende scheepvaart
maatschappijen. om de uitvrachten weer te verhocgen. De algemeene uit
werking op de vrachtenmarkt is op het oogeiiblik moeilijk te overzien 
omdat 'de vermindering slechts een proef is en lijdelijk tot 31 Augustus, 
’t Is moeilijk te zeggen, in welken omvang ze heeft bijgedragen tot de 
daling, welke op enkele markten waarop eenige levendigheid heerseht, is 
opgetreden. Met zulk een kolossale hoeveelheid tonnage te water ge
laten, met de arbeidersmoeilijkheden in verschillende landen, met de 
ophooping in de havens niet alleen hier maar ook op het vasteland en 
in Zuid-Afrika, zijn de charteren» niet geneigd om zich nog meer zaken 
op den hals te halen. Er hebben zich reeds gevallen voorgedaan dat 
eharterers door hun financicele positie gedwongen zijn de schepen 
terug te geven aan de reeders. De m arkt beweegt zich- ongetwijfeld in 
dalende richting, maar hoever ze zakken zal en hoe snel, moet worden 
afgewacht; doch het is zeker dat de risico van vasthouden in de havens 
van Groot Britannië en het risico van „directie” door den Shipping 
Controller niet aanmoedigend zijn voor de vooruitzichten van de ree
ders. Een aanzienlijke hoeveelheid tonnage komt nu van tijdeharter vrij 
en de reeders hebben groote -moeite om nieuwe overeenkomsten te 
sluiten. Wc mogen gerust zeggen dat er geen nieuwe overeenkomsten 
worden gesloten. Het gevolg dreigt voor sommige der nieuwe stoom- 
schip-conccrns rampspoedig te worden, daar ze hun schepen tegen zeer 
hooge prijzen hebben gekocht en er # e :tfg  kans is dat ze ooit behoor
lijke dividenden op bet er in gestoken kapitaal zullen verdienen.

De IMatamarkt staat op ongeveer 155/— 160/— van San Lorenzo
voor Mei en Juni, terwijl 180/— is vastgesteld voor Buenos A yres'naar 
Antwerpen in Mei. De Oostelijke markt is er niet beter op geworden en 
er is geen vraag naar wilde tonnage. De kolenhandel blijft vol moeilijk
heden wegens de ophooping in de havens en den last om uitvoervergun
ningen te krijgen. De Middellandsche Zee markt, waarheen de 
Shipping Controller onlangs een groote hoeveelheid tonnage heeft ge
dirigeerd, moet nu overstelpt zijn —• althans zoo wordt gemeld —  en 
de kooplieden kunnen geen eerlijke verdeeling van de aan dien handel 
toegevoerde tonnage verkrijgen.

B U IT E N E A N D SC H E  B E R IC H T E N
E N G E L A N D

Het fiasco der betonschcpcn.
De scheepsbouwers Hunter en Richardson hebben hun aanbouw van 

betonnen schepen aan de W ear opgegeven. Sir G. Ii. Hunter, de direc
teur heeft verklaard dat de betonnen schepen een volkomen mislukking 
zijn, tweemaal zooveel kosten als stalen schepen en tweemaal zoo langen 
tijil voor den houw eisehen.

«



De W alford Lijn te Londen heeft de 21 schepen van J. H arison, in 
totaal 11.170 ton d.w. gekocht.

*

De Ethelreda, 2218 bruto ton, gebouwd in 1889, welke in Jan. 1917 
was verkocht voor 60.000 pd. s't., is nu van de hand gedaan voor
115.000 pd. s;t. naar Spanje. Dus bijna 100 pCt. meer. En de FelUidc 
uit 1901, 872 bruto ton, welke iij Mei 1916 25.000 pd. st. deed, heeft nu
65.000 pd. st. opgebracht. Dus 160 pCt. meer.

Z W E D E N

1 dezer heeft het concern van A. B ratt cn Co. te Gothenburg met 
de Consul Bratt een ,geregeklcn dienst tusschen- üristol, Swansea, Norr- 
kolping en Stockholm geopend.

N O O R W E G E N
De nieuwe tonnage, welke begin 1919 700 kronen per ton kostte, was 

eind van dit jaar gestegen tot 850 kronen cn staat nu op 1100 kronen 
per ton, aflevering in> 1920.

B EL G E Ë
Te H-oboken worden twee 8800 tons booten voor de Congovaart 

gebouw d.'Ze zullen 400 voet lang zijn en luxueuse accomodatie voor 
300 passagiers hebben. H aar bem anning zal 200 koppen tellen.

S P A N J E

Blijkens een officieel verslag is de koopvaardijvloot in 1919 toegeno
men roet 52.600 ton, welke op Spaansche werven zijn gebouwd en 
34.630 'ton welke in andere landen zijn aangebouwd; in totaal dus 
87.230 ton,

A M E R I K A
De aanboimr.

Februari is een record-maand geweest doordat in aanbouw was 
1.256.575 'bruto ton, hetgeen bij een jaar jjcleden. een- vermeerdering 
met 279.085 ton beteekent en evenveel bedraagt als de geheele Ameri- 
kaansche productie van 1914, 1915 eai 1916 bij elkaar en 300.000 ton 
meer dan'de productie van 1917. H et is gelijk aan de Britsohe productie 
van 1915 en 1916 gezamenlijk, 100.000 ton meer dan, de. Britsche pro
ductie van. 1917 en slechts iets -onder die van 1918. De gemiddelde ver
meerdering sinds October is 227.000 ton geweest. Van de 1.256.573 ton 
zijn er 588.565 -tankschepen, 620.567 vrachtschepen e,n 47.441 andere 
typen terwijl in Januari van de in totaal 977.488 ton er 476.742 tank
schepen, 470.197 vrachtschepen, en 30.549 andere typen waren, waar-, 
door -dus de tankschepen aan terrein blijken te hebben verloren. Intus- 
sehen is de vraag naar deze schepen weer ruim 100.000 ton m eer ge
weest dan in Januari. En de Standard Oil Company leidt nog met
588.000 ton, terwijl ruim een half tn-illioen ton voor andere concerns 
wordt gchouw'd.

Van de vraohttonnagc is het -grootste cijfer voor cén concern in aan
bouw de 120.000 ton -over 20 schepen van 6000 ton voor de United 
States Steel Corporation.

W at de bouwfirma’s betreft blijft -het een race tusschen de Betblehem 
Corp. en de Federal Shipbuikling Cy. In Jan. leidde de laatste met 
35 schepen en 233.000 ton, terwijl de Federal Cy. tevreden moest zijn 
met 31 söhepen en 260.276 ton. De Sun Cy. is derde cn haar nieuw
bouw is evenals die der Bethlebem zoo goed als heelemaal tanken.

*
Rondom dc wereld. 

'De Pacific Mail Stea-m&hip Cy heeft een rondom-de-wer-eld vracht- 
dien.st in: gesteld met rcgceringsschepen. De route is San Francisco-, 
Kobe-Yokohama-Shanghai-Manilla-Saigon-Singapora-Calcutta (via Co- 
-lomboJ-Alexan'drië-Marséille-Barcelona-Bal-tiinorc. V ier passagierssche
pen van 535 voet lengte en 17 knoopen snelheid welk-e nu  in aanbouw 
zijn, zullen aan deze maatschappij worden toegewezeti voor den dienst 
van San Francisco op Japan.

*
Concentratie.

De Hawaiian Steamschip .Cy. heeft de vloot der Coastwise Trans
portation Cy. gekocht, bestaande u it 10 schepen van 76.500 ton d.w. 
Voor -drie jaar is dit tiental gecharterd' voor liet Transatlantisch steen- 
kooltransport.

*
De Shipping Board- heeft 10 schepen, 17.995 bru-t-o ton aan -de Lloyd 

Royal Beige te Antwerpen verkocht voor 6.086.000 pd'.st. Verder 
15 kleine istalen stoomschepen aan Belgische en Fran-sohe maatschap
pijen en 12 stoomschepen van 5700 ton aan de Rumeensohe regeering.

C H IN A
De Nisshin Kisen Kaisha opent in Juli een nieuwen dienst in de 

Chineesche kustvaart, van Sihanghai naar Honkoreg m et aanloopen van 
Foochor en- Caniton. De beide schepen' van 5000 ton voor dezen dienst 
zijn te Wlad'iwostok in. aanbouw.

L IT E R A T U U R -O V E R Z IC H T
O ntw ikkel ing  der  m oto r- redd ingboo ten .

Onder dezen titel wordt vooreerst verwezen naar ecu vroeger artikel 
over genoemd onderwerp in „the Engincer” van 1 M aart 19i 2, waarin 
een overzicht der afmetingen van verschillende redd.ingborrten en van de 

‘■motoren- wordt gegeven. Verder wordt een beschrijving gegeven met 
inrichtingsplan en verschillende dwarsdoorsneden voor een houten red
dingboot van 45’ lengte en 12’—6” breedte." Dc schroef van 24” dia
meter, die in een tunnel werkt, maakt 678 omwentelingen, waarbij de 
snelheid bijna 8 mijlen per uur was.

The Enginecr, 19 M aart 1920. J. C. A. S.

H et Ish e rw o o d -sy s tee m ,  door J. Flodin.
Dit artikel geeft een vergelijking tusschen twee schepen, welke bij 

dezelfde werf m aanbouw zijn- en wel een volgens het dwarsspantcn- 
en een volgens het Isherwood-systeem, beide van dezelfde afmetingen, 
ïi.l. 380’X53’X 29’—-3” ; draagvermogen bij 23’—6” diepgang ongeveer 
7500 ton.

Van deze schepen wordt vooreerst het staalgewicht opgegeven, waar
uit blijkt, -dat door het Isherwood-systeem 1,9 percent van het draag
vermogen gewonnen rwordt. Dan wordt van beide een langsscheepsche 
sterkte-berekening gegeven ter bepaling van de spanningen ten gevolge 
van de optredende buigende momenten en afschuivende krachten. Daar
na sprekende over dc -dwarsscheepscfie krachten w ordt in> hoofd'zaak de 
sterkte der verschillende klankverbanden besproken, die deze -krachten 
opnemen, n.1. de kimknieplaten, de knieën van het tweede -dek en die 
van het opperdek. Verder wordt behandeld de sterkte der vrangen (in 
geval van dokken), die der -dekken -en zeer kort de sterkte van spanten 
en huid. Na nog even het wringen en het trillen te hebben behandeld, 
zegt de schrijver nog iets -ov-er de mceningen van verschillende rcetlers, 
die ervarig m et het Isherwood-systeem. hebben opgedaan.

De slotconclusie is, dat het isherwood'-systeem vele en belangrijke 
voordeelen geeft en dat -de nadeelen-, die daar tegenover staan, betrek
kelijk klein zijn.

International Marine Engineering, Febr. en M aart 1920.
J. C. A. S.

IN  N E D E R L A N D  IN G E D IE N D E  
O C T R O O IA A N V R A G E N

op het gebied van scheeps- en scheepsmachinebouw en scheepvaart 
openbaar gemaakt M aart 1920.

V erbetering aan de tandradoverbrenging van turbines.
No. 11441. Ned. kl. 65ƒ. Aanvrager: Ch. A. Parsons te Ncw-Castle- 

ón-Ty-ne.
; De uitvinding heeft ten doel -de installatie zoodamg te bouwen, dat 
liet gebruik van compensatiezuigers geheel en dat van kraagblokfcen 
zooveel doenlijk vermeden wordt.

Volgens de uitvinding wordt dit doel bereikt doordat de axiale eind- 
druk op de tusschenas geheel of nagenoeg geheel wordt gecompenseerd, 
hetzij door deze tusschenas door middel van twee rondsels van oirgelijk-e 
breedte met schroefvormig gewonden tanden, die met twee tandwielen 
saimenwerken-, op de gedreven hoofdas te laten werken, -hetzij -door -deze 
tusschenas door middel van twee in tandwielen grijpende rondsels, 
waarvan de schroefvormig gewonden tanden en wel de linksloopcnde 
tanden van liet eene en de rechtsloopende tanden van het andere rond
sel een verschillende spoed hebben, op de gedreven -hoofdas te laten 
werken, hetzij door aan de schroefvormig gewonden tanden van het 
op de tusschenas geplaatste primaire tandwiel en aan die van het -op 
deze as bevestigde secundaire rondsel een verschillenden spoed te 
geven.

Tandradoverbrenging voor het drijven van een as in  beide draai
richtingen, vanuit een as, welke onafgebroken in dezelfde richting 
draait.

No. 11018 Ned. kl. 65ƒ. Aanvrager: B. R. W ingfield te W est-Dray- 
ton (Engeland).

.De uitvinding heeft betrekking op een tandradoverbrenging bij 
scheepsturbinc-installatics voor het -drijven van een as in  beide -draai
richtingen van uit een as, welke onafgebroken in dezelfde richting 
draait, bestaande uit een rad met uitwendige en een rad met inwendige 
vertanding, welke beide raderen aamgebracht zijn op dc te -drijven a.j; 
uit twee op de -drijvende as aangebrachte rondsels, -die in  ingrijp ing 
staan m et •genoemde tandraderen,, waarbij' óf de tandraderen of de 
rondsels vast zijn, terwijl de samenwerkende rondsels resp. tandraderen 
los om huu as loopen; en uit hydraulische bediende koppelinrichtingen 
welke de losse tandraderen of rondsels beurtelings aan de betrokken as 
kunnen koppelen, zonder dat een druk in asinrichting w ordt uitge- 
oefend.

Voor de kenmerken- der uitvinding raadplege men de beschrijving.



Zuiger en zuigerstang voor verbrandingsmotoren.
No. 12889 Ned. ki. 46c. Aanvrager: J. C  Mac Cal! Mac. Lagan te 

Glasgow (.Schotland).
De uitvinding heeft betrekking op zuigers en zuigerstangen voor 

verbrandingsmotoren, in het bijzonder op die van het dubbehverkende 
Diesel-type.

Volgens de uitvinding is tusschen den zuiger en de zuigerstang een 
lichaam aanwezig, dat van een transversaal doorloopend kanaal is voor
zien, hetwelk als hulpverbrandingsruimte dienst doet, terwijl de boven
zijde van -dit lichaam in de onderzijde van den zuiger past en de 
onderzijde van het lichaam nagenoeg den vorm heeft van het aan
grenzende cylinder deksel.

Daarbij kan volgens de uitvinding de zuigerstang zijn voorzien van 
een centrale boring, vanwaar kanalen om het transversale kanaal voeren 
naar een binnen in den zuiger gelegen verdeelkop met radicale armen 
uitmondende in een ruimte van den zuiger, die door kanalen in ver
binding staat met een ringvormige ruimte tusschen de zuigerstang en 
een deze oragevenden mantel, vanwaar kanalen voeren naar een verdere

ringvormige ruimte, welke door de genoemde centrale lmrig der zui
gerstang en een door een in die boring reikende en passende buis ge
vormd wordt.

Aanzetinrichting voor machines.
No. 10888 Ned. kl. 47/j. Aanvrager: The Electric and Ordnance 

Accessories Company Ltd. te liirmingham (Engeland).
De uitvinding betreft een aanzetinrichting voor verbrandingsmo

toren, waarbij een electrische of andere motor een aan de buitenzijde 
van schroefdraad voorziene as drijft, waarop een aan de binnenzijde 
van schroefdraad voorzien tandwiel in de lengterichting verschuifbaar 
is, en waarbij een veer of luchtkussen bij het in bedrijf stellen wordt 
samengedrnkt. Zij bestaat daarin, dat een op de as, los van bet tandwiel, 
aangebracht onderdeel verschuifbaar is tusschen twee aanslagen, zoo
danig dat bij uitgeschakelden stand vair het tandwiel dit onderdeel tegen 
één der aanslagen rust en bij ingeschakelden stand daarvan tegen den 
anderen aanslag.

V E R E E N IG IN G  V A N  T E C H N IC I O P  S C H E E P V A A R T G E B IE D .
(Officiëelc mcdedeelingen.)

VERSLAG der Jaarvergadering, gehouden op 4 Februari 1920 
in het Clubgebouw, Westnieuwland 12, te Rotterdam.

De agenda bevatte de volgende punten:
1. Mededeelingen van het Bestuur.
2. Jaarverslag.
3. Verslag van den Penningmeester.
4. Begroeting.
5. Verkiezing van een Voorzitter, Ondervoorzitter, Secretaris-Pen- 

ningmeester en 3 Commissarissen, (in plaats van de heeren Prof. 
A. D. W. F. Lichtenbelt, D. Geuzenbroek, I. H. Dijkhuis, F. N. 
Bernoski, H. J. V. Kolstee en J. J. Schoo, die als Bestuursleden 
aftreden doch zich niet herkiesbaar stellen.)

6. Vaststelling contributie Buitengewone leden voor 1920, ter vol
doening aan artikel 14 der statuten.

7. Benoeming Ballotage-Commissie.
8. Ballotage.
Volgens de Presentielijst waren aanwezig 22 Gewone leden.
De V o o r z i t t e r ,  de heer Prof. A. D. W. F. Lichtenbelt, opent 

de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Na voorlezing der notulen der vorige vergadering, welke onveran

derd worden goedgekeurd, deelt de S e c r e t a r i s ,  de heer L H. Dijk
huis, mede dat de Koninklijke Bewilliging op de gewijzigde statuten 
is aangevraagd, doch dat het nog eenige maanden zal duren voordat 
deze afkomt, zoodat de nieuwe statuten eerst het volgend jaar in wer
king kunnen treden.

De S e c r e t a r i s  brengt thans verslag uit over het afgeloopen jaar, 
dat luidt als volgt:

Mijne Heeren,
ln de eerste Algemeene Vergadering van het nieuwe jaar rust op den 

Secretaris de aangename plicht een verslag samen te stellen van het 
gebeurde in het afgeloopen vereenigingsjaar.

Het jaar 1919 is wederom voor de Vereeniging, die nog steeds in , 
het begin-stadium verkeert, een belangrijk jaar geweest. De groei der 
Vereeniging. was niet zoo gunstig als in het jaar 1918, doch het leden
tal ging nog vooruit. We begonnen 1919 met 218 gewone leden, 62 
buitengewone leden en 62 donateurs, thans eindigen wij met 224 gewone 
leden, 68 buitengewone leden en 65 donateurs, alzoo een vermeerdering 
van 6 gewone leden, 6 buitengewone leden en 3 donateurs. Door den 
dood ontvielen ons 2 gewone leden en 1 buitengewoon lid, terwijl 4 
gewone leden en 4 buitengewone leden bedankten.

Kr werden 9 algemeene vergaderingen gehouden en wel op 5 Februari 
(jaarvergadering), 8 Februari, 12 Februari, 19 Maart, 30 April, 9 Juli, 
23 Juli, 26 November en 29 December. Hiervan waren 4 vergaderingen 
aan huishoudelijke zaken gewijd en werden 5 voordrachten gehouden.

In de jaarvergadering traden 3 Bestuursleden af, n.1. de heeren J. A. 
Karreman, E. H. J. Savenye en de Penningmeester I. H. Dijkhuis. 
Beide eerstgenoemde heeren stelden zich niet herkiesbaar, terwijl de 
penningmeester zich nog voor een jaar beschikbaar stelde, teneinde den 
nieuwen boekhouder-correspondent van een en ander op de hoogte te 
brengen. In de plaats van de heeren Karreman en Savenye werden ge
kozen de heeren A. Meijer en G. de Vries en tot penningmeester de 
heer I. H. Dijkhuis. Alle heeren namen hunne benoeming aan.

Het Bestuur was dus als volgt samengesteld: De heeren: Prof. A. D. 
W. F. Lichtenbelt, Voorzitter; D. Geuzenbroek, Ondervoorzitter; 
I. H. Dijkhuis, Secretaris-Penningmeester en de heeren A. Meijer, G. de 
Vries, J. J. Schoo, H. J. V. Kolstee, C. J. Schotel en F. N. Bernoski, 
Commissarissen.

Tot Commissie van Ballotage werden gekozen de heeren: J. j .  Schoo,
G. Verboom, P. F. de Decker en C. van de Wetering. Ook deze heeren 
waren bereid hun functie waar te nemen.

Zooals reeds genoemd werd een boekhouder-correspondent aangesteld 
en als zoodanig werd benoemd de heer M. Stolle. Het secretariaat, dat 
gevestigd was Heemraadssingel 288, werd verplaatst naar het Club
gebouw en de bestuurskamer werd daarvoor beschikbaar gesteld.

Voorts kwam een Vereenigingsorgaan tot stand, n.1. het tijdschrift 
„Het Schip”, waarin de verschillende verslagen van vergaderingen en 
voordrachten worden opgenomen. Een en ander werkt nog wel niet ge
heel normaal, doch alles zal wel spoedig geregeld zijn. Met den uitgever 
van „Het .Schip” is een contract gemaakt en daarin is bepaald, dat ieder 
lid of donateur automatisch een abonnement op „Het Schip” neemt en 
dat daarvoor slechts ƒ 6.— per jaar wordt berekend, terwijl buiten
staanders ten minste het dubbele moeten betalen. Aangezien ƒ 6.— 
per hoofd te hoogt- eischen aan de kas der Vereeniging zou stellen, 
heeft de vergadering van 19 M aart bepaald, dat de gewone en buiten
gewone leden ƒ 3.— per hoofd voor hun abonnement moeten betalen.

Door den heer H. van Aarst, Gieterij-chef „Werkspoor” te Amster
dam, werd een voordracht gehouden over het „Ijzer en zijn verschil
lende Bewerkings-methoden” ; door den heer J. Mulder, Directeur der 
Compagnie des Elévateurs et Entrepots te Petrograd werd een be
schouwing gehouden over het „Bolsjewisme en zijn gevolgen” ; door den 
heer J. J. de Puy een voordracht over het stoken van liquid fuel en 
het bergen van genoemde brandstof in ballast-ruimten der bestaande 
schepen, door den heer Wessel een voordracht over Octrooien en door 
den heer Weeda ccne over Polar-Dieselmotoren.

Voor al deze voordrachten was zeer veel belangstelling en de sprekers 
hadden veel succes voor hun moeite. Ondergeteekende meent hier namens 
de leden een woord van dank te mogen uitspreken aan bovengenoemde 
heeren en hoopt, dat nog vele belangrijke voordrachten voor de Veree
niging zullen worden gehouden.

De Bestuurs-vergaderingen hadden geregeld plaats op den eersten 
Woensdag-avond van iedere maand. Herhaaldelijk kwam op deze ver
gaderingen tot uiting, dat het aanbevehng zou verdienen, om het verkie
zen van bestuursleden op andere wijze te doen plaats hebben als tot nu 
toe geschiedde. Een betrekkelijk klein gedeelte der leden komt op de 
vergaderingen. Voorts was het Bestuur van rneening, dat ook de contri
butie voor den tegemvoordigen tijd veel te laag is. Een en ander heeft 
tot gevolg gehad, dat een voorstel tot Statutenwijziging bij de leden is 
ingediend. De vergadering van 29 December heeft, dan ook een statuten
wijziging vastgesteld. De grootste verandering is wel, dat.de bestuurs
leden niet langer dan 3 jaren achtereen zitting kunnen hebben en dat 
de verkiezing van Bestuursleden schriftelijk geschiedt, zoodat alle leden 
daaraan kunnen deelnemen.

De contributie werd vastgesteld op ƒ 30.— per jaar voor de gewone 
leden en ƒ 15.— voor de oud-leden.

Op een en ander is de Koninklijke goedkeuring aangevraagd, doch 
nog niet verkregen, zoodat wij dit jaar nog onder de oude statuten 
zullen moeten leven.

Tenslotte wenscht ondergeteekende de hoop uit te spreken, dat de 
groei van de Vereeniging in het jaar 1920 groot zal zijn; dit is in de 
eerste plaats noodzakelijk voor de finantieele uitkomsten. Teder lid 
stelle zich tot taak ten minste één nieuw lid of donateur aan te brengen, 
zeker zal de Vereeniging dan veel kunnen prestoeren; nu moet nog veel 
achterwege blijven vanwege de finantiën.

Hierna brengt de Penningmeester verslag uit over het finantieele 
beheer gedurende het jaar 1919, luidende als volgt:



Mijne Heer en,

Zoolang ondergeteekende de geldmiddelen der Vereeniging heeft be
heerd is er telken jare een batig saldo geweest en groeide het kapitaal 
der Vereeniging gestadig. H et is evenwel het afgdoopeii jaar niet in o  
gelijk geweest de uitgaven door de inkomsten te dekken; er is een te 
kort van ƒ  983.13^2.

In  de eerste plaats moet dit tekort worden geweten aan de min
dere ontvangsten van entrees van gewone en buitengewone leden. Dit 
bedroeg in 1918 ƒ 1505.—, terwijl het in 1919 slechts ƒ 500.—- bedroeg.

In  de tweede plaats drukten op dit jaar nog eenige verslagtal van 
voordrachten, die in 1918 reeds zijn gehouden, doch waarvan op 31 
December 1918 de kosten nog niet bekend waren.

Voor de verdere bijzonderheden meent ondergeteekende naar den staat 
van ontvangsten en uitgaven, Balans, en W inst en Verliesrekening te 
mogen verwijzen, die, na accoord bevonden te zijn door de Commissie, 
in het Orgaan „Het Schip” zullen worden afgedrukt.

De N.V. Technische Schecpvaartcluh heeft aangedrongen om de 
huur te verhoogen, doch uit de W inst- en Verliesrekening blijkt dat

zoolang de inkomsten van de Vereeniging niet hooger worden, dit ón
mogelijk is. U it een en ander moge blijken, dat de «groei van het leden
tal moet worden bevorderd en dat de leden zich eenige moeite rnoeten 
geven om nieuwe leden aan te brengen.

J.)e eontributieverhooging, als besloten op de vorige vergadering, 
zal dit jaar niet in werking kunnen treden, aangezien de Koninklijke 
bewilliging nog wel eenigeii tijd zal uitblijven.

Ondergeteekende heeft gemeend zijn functie als 'Penningmeester, 
welke hij ongeveer 9 jaren heeft waargenomen, te moeten neerleggen. 
Wegens drukke werkzaamheden ontbreekt hem de nondigc tijd 
om de belangen der Vereeniging naar behooreti te dienen. Ook is 
hij van meening, dat een nieuwe functionaris, u it den aard «Ier zaak met 
nieuw vuur bezield, de belangen der Vereeniging heter zal kunnen 
bevorderen.

Ondergeteekende wenseht hier zijn dank uit te spreken voor liet 
vertrouwen van de leden en bestuursleden genoten en hoopt dat de 
Vereeniging groot en krachtig zal worden, waarvoor de voornaamste 
factoren aanwezig zijn.

Staat van Ontvangsten en Uitgaven over het jaar 1919.

Saldo in Kas 1 Januari 1919 .
„ bij Gebr. G iabot 1 „ 1919 .

Contrib. Gewone leden p. K a s / 120.— 
„ „ „ Gebr. Chabot „3370.™
„ Buitengew. „p e r  Kas . .„  15.—
„ „ „ Gebr.Chabot „ 998.50
„ Donateurs per Kas . . „ 50.—
„ „ Gebr. Chabot „3065—

Entrées per K a s ...........................   20.—
„ „ Gebr. C habo t. , . „ 480.—

Abonn. „H et Schip” per Kas , . „  24.— 
„ „ „ ' Gebr.Chabot „ 777.—

Rente van Deposito „ „ . . , .
N.V. Techn. Scheepv.cl. p. Kas (Voorschot) 

Aandeel in Schrijfmachine

Rente van Effecten per K a s .....................

Dê Commissie:
w.g. W. Bos.

„  P .  S . J . d e  K o n i n ö . “ 
„  M .  v .  o .  W e t e r i n g .

38381 
141 01

ƒ  801

i
Belasting

f
p. Kas . . . . / 897146

ƒ 524 82 Drukwerken j) „  . . • . i a 12115
Huur Clublokalen 
Onkosten Lezingen 
Salarissen

n
»
»

,i . . . .  
„ . . . .  
„ . . . .

”
it
»

4000
155

1160

I 
1 

!

Tijdschriften » „ . . . . » 78155
Porti en zegels » „  . . . . )} 103! 29*

7618 50
Reiskosten » „ . . . .

i
j) 312180

Kantoorbehoeften » „  .  •  . 1 a 2170
Rechtskundig Advies » „  . . . . ;

■ , }
10 _

» 500 _ Huur Safe loket
Fooien
Bloemen

t

»

»

„  . . . .  

„  .  . .

„  . . . .

j

; fJ

\ a  

i ”

12
5

27

05

30
801 _ Trams » „ . . . . » 20

Vracht » „ . . . . » __ 50
)} 39 83 Waarschuwing Belasting 

Inventaris
»
u

„ . . . .  
„ . . . .

! »
n 326

90
55

1) 525 _ Contrib. Gewone leden » „ (Restitutie) : I) 10 __

125
„ Buiten „ » )) V

' I » 9 —
) f N.V. Techn. Scheepv.cl. 

Vergoeding Bestuur
j
7)

„  .  .  .  

„  . . . .
I ” 
1 »

375
160

Incassokosten per Gebr. Chabot. . . . 1 H 69 12
Saldo in Kas p. 31 December 1919 ƒ  ■ 154 35°

„ bij Gebr. Chabot „ 31 „ 1919 » 2252 22 » 2406 575

f 10134 15 1 / 10134 15

Accountantskantoor van J, L . Berton: 
\v*g* J. L, B e r to n .

Dc Penningmeester : 
w.g. 1. H. D ijk h u is.

Balans per 31 December 1919.
Activa. Passiva.

5%  Effecten Ned.-Ind. Leening. Koers.
2 Obligatiën à ƒ  1000........................8<v*/4°/o
1 „ » „ 500. . . . .  86*///o
20 Aandeelen N.V. Technische Scheep- 

vaartclub à ƒ  250 ..................... 100%

Kas  .....................‘ .........................
Gebr. Chabot D eposito ...............................
Contrib. Gewone leden nog te vorderen 

„ Buitengew. „ „ „ „
„ Donateurs „ „ „

Entrées „ „ „
Abonn. „H et Schip” „ „ „
Rente van Effecten „ „ „

3 maanden van ƒ  1500.-- . . .. . . 
2 „ „ „ 1000.— .....................

In v en ta ris ...................................... '♦ .

ƒ  1735
» 432 50

„ 5000 — ƒ  7167 50

„ 154 355
„ 2252 22

ƒ  120 —
30
50 — 200 —

„ 15 —
93 —

ƒ  18 75
8 34 » 27 09

„ 276 55

Kapitaal per 31 December 1918 . . . .
Entree 1920 ..................................................
N.V. Techn. Scheepv.cluh nog te betalen 
Nijgh & v. Ditmar „ „ „
J. Moorman „ „ „
Verlies per 31 December 1919 . . . .  
Kapitaal per 31 December 1919 . . . .

ƒ 20
a 111 15
it 953 80
a 2468 39

it 6632 375



Debet.
Verlies- en Winstrekening.

C red it.

Effecten.........................
Belastingen . . . .  
Abonnem. „Het Schip” 
Drukwerken . . . .  
Huur Clublokalen . . 
Onkosten Lezingen 
Algemeetie Onkosten .
S alarissen ....................
Tijdschriften . . . .  
Telefoon . . . . .

Contributie Gewone leden . . . 
„ Buitengewone leden . 
„ Donateurs . . . .

E n trees.............................................
Rente van Effecten.........................

„ „ D e p o s ito .....................

Verlies over 1 9 1 9 .........................

/ 3600
1028
3165

50

/ 125 — 
39 83

ƒ 7793

495

164

983

ƒ  9436

50

83

13s

46!

De Commissie: 
w.g. W. Bos.

„ P . S. J. DE KONINO. 
,, M . v . D. W e t e r in g .

Accountantskantoor van J. L. Berton: 
w.g. ]. L. B e r t o n .

De Penningmeester:
w.g. I. H . D ij k h u is .

De door den Secretaris opgeinaakte begroeting voor het jaar 1920 is als volgt:

Begrooting over 1920.

ONTVANGSTEN. UITGAVEN.

C o n trib u tiën ......................................................................... ƒ 8000 — Huur C lublokalen .................................................................. ƒ  4000 _
E n tre e s ................................................................................... „ 500 _ S a la r i s ..................................................................................... „ 1250 --
Rente........................................................... .... ........................ „ 155 — Abonnement „Het Schip” .................................................. „ 1000 --
Te k o r t .............................. .... ................................................ „ 294 — Onkosten Lezingen................................................................. „ '700

Drukwerken ............................................................................ „ 500 _
Belasting..................................................................................... „ 425 —
Reiskosten................................................................................ 300 --
Onkosten B e s tu u r .................................................................. „ 180 -------

Porti en z e g e ls ........................................ .... ......................... „ 125 -------

T e le f o o n ............................................................ .... 111 -------

Tijdschriften............................................................................ 78 --
Incassokosten. . . . ■ ................................................... 70 -------

Huur S afeloket....................................................................... 10 — -

Onvoorziene uitgaven............................................................. „ 200 --

Totaal . . . . ƒ  8349 _ Totaal . . . . ƒ  8949 —

Na gehouden bestuursverkiezing is het bestuur aldus samengesteld: 
Voorzitter de beer A. Meyer, Ondervoorzitter de heer C. I. Dijkhuis, 
Secretaris-Pcnningineester de heer G. de Vries en Commissarissen de 
luieren C. J. Schotel, G. Verboom, A. Voskamp en C. van de Wetering.

De Contributie der Buitengewone leden wordt dit jaar vastgcsteUl 
op ƒ  15.—, even als voorgaand jaar.

Tot Jiallotage-Conunissie worden benoemd de heeren: J. Bernoski, 
V. I'. de Decker, j . Karreman en Cr. Verboom.

De voorhangemle eandidaat-leden worden met algemeeuc stemmen 
aangenomen.

Bij de rondvraag riebt de heer C. J. S c h o t e l  het woord tot de 
beeren Prof. i.icbtenbelt en Gcuzcnbrnek. Als Oud-lid wensebt bij deze 
twee oud-leden dank te betuigen voor hetgeen deze heeren steeds voor 
tle Vereeniging hebben gedaan.

De heer P r o f .  L i c h t e n b e l t  dankt den lieer Schotel voor z.ijn 
aangename woorden; turk de heer G e u z e n ! )  r o e k  brengt een woord 
van dank aan den lieer Schotel.

De heer J. A. K a r r e  m a n  richt, mede uit naam van alle aanwezige 
oud-leden, een woord van dank aan liet geheele Bestuur, doch speciaal 
aan den Voorzitter, die zoo vele jareu in liet belang der Vereeniging is 
werkzaam geweest. Spreker stelt voor den heer Prof. Lichtenbelt tot 
Eere-lid der Vereeniging te benoemen, welk voorstel algemeen bijval 
vindt,

De heer M e i j e r  stemt met het voorstel van den heer Karreman 
volkomen in, doch meent dat de Vereeniging nog een stap verder moet 
gaan door den heer Lichtenbelt tot Eere-Voorzitter te benoemen. De 
vergadering gaat met dit voorstel onder applaus aecoord.

De heer L i c h t e n b e l t  neemt bet woord. Spreker is zeer dank
baar deze woorden van de heeren te hoorcii en zal dan ook zeer gaarne 
de benoeming tot Kere-Voorzitter aanvaarden,

De lieer B o s  stelt thans voor den afgetreden Ondervoorzitter, den 
heer D. Geuzenbroek, tot Eere-lid te benoemen, met welk voorstel de 
vergadering algemeen aecoord gaat.

Hierop dankt de heer G e u z e n  b r o e k  de heeren voor deze spon
tane uiting. Spreker zal de benoeming gaarne aanvaarden en hoopt nog 
lange jaren in het belang van de Vereeniging werkzaam te zijn.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering.

I N H O U D ,

D e berging van de „L iberty  Glo" door A. S
D i r k z w a g e r  ..........................................................................................

Scheeps-D ieselm otoren  door L. A. A. W e e d a  . 

V erzekering
Onvoldoende Z eem anschap.....................................
B erg in gsloon ................................................................
Fusie tusschen Zecverzekerings-Maatschappijen
Zeeschaden.....................................................................
Verloren s c h e p e n ..................................... .....
De Portugeesche en Spaansche Zeeverzekerings

z a k e n  ................................................................................................
Bedrijfsschadeverzekering in I t a l i ë ......................
Diefstalrisico in de Antwerpsche Zeepolis. . .
Verandering in de Zweedsche Verzekeringswet

N ieuw e Schepen   .....................................
N ie u w sb e r ic h te n ................................................
B rieven uit E ngeland T ...........................................
Buitenlandsche b e r i c h t e n ......................................
Literatuur overzich t  ................................
O ctrooiberichten  ...........................
V ereeniging van T ech n ici op Scheepvaartgeb ied  
Industrie en H a n d e l ..................... .....

Bli.

95
97

100
100
100
100
100

100
100
100
100
101
101
101
102
103
103
104 
107



IN D U S T R IE  E N  H A N D E L.
H . & R . W A T E R F A L L  & B A R B E R , S H E F F IE L D .

„Wij. igarandeeren ieder stuk, dut wij verknopen”. 'Uit is het motto 
van de welbekende firm a II. and R. W aterfall and Rarber, bezitster van 
de Promotheus Staalwerkcn te Shefficld. Haar specialiteit zij» de mer
ken „Niagara”, snelstaal en „Magie”, gereedschapsstaal. Dc laatste 
.soort, die voor haar speciaal doel, n.1, de bewerking op zeer bard  staal, 
wordt aanbevolen als de goedkoopste en beste, wordt op liet oogenblik 
gefabriceerd op uitgebreider schaal dan ooit. De firma W atertal! and 
Barber heeft groote voorraden „Niagara" snelstaal eir „Magie” staal en 
onze lezers, die er belang in stellen geven wij in overweging de 
„Magie”- en „Niagara”-catalcgi aan te vragen, die naast prijzen ook 
tabellen en waardevolle inlichtingen bevatten voor het smeden en bar
elen van staal.

Dezelfde firm a fabriceert ook groote hoeveelheden „M agie” vijlen, 
welker specialiteit is, dat ze veel langer gebruikt kunnen worden dan de 
gewone kwaliteit vijlen. Resultaten met genoemde vijlen verkregen zijn 
vermeld in bovengenoemde catalogi. De firma Waterfall and Barber 
is gaarne bereid op aanvrage een m onster „Mag'.c’Vijl te zenden.

De „Niagani”-vijl, gefabriceerd van smeedbaar krcez'enstanl, is 
eveneens uit g ro o te n  v o o rra a d  tot concurreerende prijzen leverbaar.
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Tappen en Snij-ijzers# Zaagbladen# Nauwkeurigheidsgereedschappen# Smeed" en gietwerk*

        IliVlHjjilljiillRiiiifllillliliiaiijlliilllBllfiffl

  .......     “ “ j&3

TURBOWERKE G.m.b.H. 1
■ffDRESDEN A.

Generaal-Vertegenwoordigers voorNed.en Kol. • §§

N.V. VAN DER GARDE&Co’s j l  
Techn. Handelsvennootschap : | |

Westermarkt 21, AMSTERDAM, Telef. C. 223 : #
 : : u i

Eff

Tu rb o g en e ra to re n , ̂ h" Ä e' I #
etc. ï | |

T l i r h A n n m n P ' r »  alsketelvoedings-,circulatie,- 
1 l i r U U p U l l l J i C l l , lens^ ballastpompen, etc. etc. : ff

E fl
Turboventilatoren, etadendiverse doel' ife
Prima fabrikaat, Snelle levertijden, Concurr. prijzen -ÏÏ

E | |

E le c tr ic ite it, H. CROON 6 C2, R o tterd am
ONZE AFDEELING SCHEEPSINSTALLATIES INSTALLEERDE RUIM 60 SCHEPEN.

N.V. INDUSTRIEELE
IJMUIDEN, TEL. 22 EN 53 

MACHINEFABRIEK EN SCHEEPSBOUW.

S p e c i a l i t e i t :  SCHEEP

MA/!

SMAC

iTSCHAPPIJ „HERA”
AMSTERDAM, TEL. 4568 Noord 

3 DROOGDOKKEN, maximum lengte65 M.

Steeds in aanbouw: Machines van 250 tot 650 I.P.K. Grootere machines op bestelling.

CARBID. COMPLETE PIJPLEIDINGEN. STALEN PIJPEN.


