
3e JAARGANG 26 AUGUSTUS 1921 No. 17

HET SCHIP.
VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART

TEVENS ORGAAN DER

VEREENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED EN v a n  HET NATIONAAL TECHNISCH SCHEEPVAARTKUNDIG MUSEUM
R edactie  Scheepsbouw : Ir. A . M. SCHIPPERS; s. i. — D irec teu r-U itg ev e r: J . MOORMAN.

V aste  M ed ew erk e rs : Ir. J . C. A RK ENBOU T SC H O K K E R  s.i., Ir. A . A . B O O N , c.i., I r . R. J . D IJK H U Y S, A. S. DIRKZW AGER, 
W . A. ENG ELBRECH T, H ER O  B. DE G R O O T , Ir. J. H. A / W . g ra a f  VAN  H EER D T T O T  EVERSBERG s.i., Dr. R. J. 
LEEN D ER TZ, P ro f. A . D. F . W . LIC H TEN B ELT, Ir. A. R O O R D A , s.i., D r. J . DU SA A R, S. SNUYFF, K. TESCHM ACHER, 

* Ir. M. W . V O O G T , J.E .zn. s.i., Mr. A. J . M. VAN W ESSEM , e. a.
Bureau* van Redactie en A dm in istra tie . A M A L IA  VAN SO LM SSTR A A T 2-4, D EN  HAAG, TEE. B EZUID EN H O U T 1620 

A B O N N E M E N T t Binnenland £ 4. — per kw artaal, Buitenland £ 25.— p er jnar. Losse Nummers f  1.--. A D V E R T E N T IË N  40 cent per regel. Bij contract verlaagd tarief.

S C H E E P V A A R T
D e vrachtenmarkt.

D e positie -der v rach tenm ark t kan sedert ons v o rig  overzich t niet 
op verbetering  wijzen. De' vaste stem m ing aan de O ostersche en 
A ustra lische  m ark ten  als gevolg van gebrek aan ru im te  is aanm erkelijk 
k a lm er gew orden door aankom st van n ie t onaanzienlijke tonnages u it 
E u ro p a . V rachtkoersen ondergingen dan ook al spoedig eenigc verla
g ing . H etzelfde gebeurde arati de P la ta-R iv ier.

In  de tegenw oordige om standigheden in het in te rn a tio n aa l handels
verkeer kan elke plaatselijke verbe te ring  niet anders dan  van zeer 
tijdelijken aard zijn. D e bestaande w ereldtonnage g aa t de behoefte nu 
eenm aal ver te boven en de tien m illioen ton over alle deelen der wereld 
opgelegde scheepsruim te v e rh indert in alle rich tingen  afdoende ver
betering . Recders van opgelegde schepen zien im m ers van dag  to t dag 
u it n a a r  elke zich voordoende gelegenheid om een reis te  aanvaarden, 
die althans met m inder verlies gepaard  gaat dan aan het opleggen is 
verbonden.

De zoo zw aar geschokte w ereldhandel zal zich slechts zeer geleide
lijk  kunnen  herstellen. De schrille verhoudingen tusschen  de w issel
koersen  maken den verkoop van voedingsm iddelen en grondstoffen  voor 
de in dustrie  van overzeesche gew esten n aa r E uropa hoogst moeilijk, in 
m en ig  geval zelfs ónm ogelijk, E n  zoolang deze toestand  blijft voort
bestaan , zal de in ternationale  v rach tv aart een lijdend bestaan  voort- 
sleepen.

S lechts zeer bijzondere, onvoorziene om standigheden zullen de vraag 
n aa r ru im te  van bcteekenis kunnen doen toenemen. Z ulk een om stan
d igheid  belooft zich thans voor te doen door het van alle zijden op
du ikend  streven om het aan hongersnood overgeleverde R ussische volk 
te hulp te komen. Zal deze hulp ook slechts gedeeltelijk aan het doel 
beantw oorden, dan zullen reeds verscheidene tientallen  m illioenen tonnen 
aan voedingsm iddelen n a a r  R usland moeten w orden gezonden, w aar
do o r een aanzienlijke scheepsruim te in bew eging zal kom en.

A m erika, als natuurlijk  weder dc cerst-aangew ezen leverancier, zal 
zijn koopvaardijv loot h iervan  het eerst kunnen laten profiteeren . Vol
gens telegrafische m ededeelingen u it N ew -Y ork heeft de Sovjet- 
r*.geering in A m erika reeds 20 m illioen tori M an itoha-ta rw e  aangekocht 
en is tusschen A m erika  en R usland te R iga  een overeenkom st to t stand 
gekom en inzake het zenden van levensmiddelen.

*

W a t in het bijzonder N ederland aangaat, kan m et voldoening  w orden 
gew ezen op de door den O ppersten  R aad u itgesproken opheffing  der 
i conom ische sancties tegenover D uitschland op 15 Sept. a.s. De ernstige 
bezw aren , voortdurend tegen het bestaan er van aangevoerd , verhoo- 
gen de beteekenis der opheffing voor het N ederlandsch inkom end en 
u itg aan d  transito -verkeer. De w aarde er van w ord t bij voorbaat echter 
reeds verm inderd  door de instelling  van een in tergeallieerde comm issie, 
d ie  zal w aken over de verdeeling van invoer-consenten van producten 
voor het bezette gebied.

E en  verdere schaduw zijde voor de nabije toekom st vorm en de ge
w eldige belastingverhoogingen  op allerlei artikelen in D uitschland, die 
leiden moeten to t evenredige verhoogingen van loonen en verdere 
productiekosten . D e D uitsche industrie  zal h ierdoor een aanm erkelijk 
voordeel van h aa r tegenw oord ig  concurreerend verm ogen tegenover 
andere  landen m oeten inboeten. O nder deze om stand igheden  m oet 'de 
on tw ikke ling  van het N ederlandsch transito -verkeer nog  met zorg 
w orden  afgew acht. In tusschen zal de .opheffing der sancties hiervoor 
a lth an s d it onm iddellijk gunstig  gevolg hebben, dat er voor de M idden-

en Z u id -D uitsche  int- en exporteurs geen aanleiding m eer bestaat de 
inkom ende en u itgaande goederen langs den latigeren weg via H am 
burg , B rem en of E m den te leiden.

De kolenprijzen.
De u itgaande scheepvaart lijdt nog onder de langzam e herleving van 

den E ngelschen kolenexport. W el w aren de exporten in Juli w eder 
gestegen to t 816.320 ton, doch zij hieven tegenover dezelfde m aand in 
1920 nog ten  achter m et 1.280.676 ton. N iettem in toonen de Engelsehe 
expo rteu rs zich niet ontevreden. Van de 31 landen en stations&wvaap- 
• heen onder norm ale om standigheden kolen werden verzonden, w aren 
tegen einde Ju li de leveringen aan 25 dezer hervat. U itgezonderd 
w aren nog  R usland  (sedert eveneens w eder begonnen), de Azoren en 
M adera, F ransch  W est-A frika , Brazilië, Aden en Ceylon. De verdere 
on tw ikkeling  h ang t af van voldoende verdere daling  der prijzen, ge
tu ige de gunstige  gevolgen, die de jongste  verlagingen reeds voor 'de 
scheepvaart hebben gehad. W aren  de vorige week aan de Tync bunker- 
kolen verk rijgbaar voor 30 sh. per ton, sedert liep de prijs terug  tot 
26 sh. T e C ard iff hadden overeenkom stige prijsverlagingen plaats. 
H ierop hebben reeders het in verscheidene gevallen reeds aangedurfd 
g roote  schepen in ballast te laten vertrekken voor lange reizen, om de 
kosten  alleen d o o r de thuisreis m in of meer te doen dekken. 
j V oor de k u stv aa rt zijn van beteekenis de belangrijke uankoopen in 
de jongste  dagen van Engelsehe kolen door Fransche spoorw eg
m aatschappijen; w aarm ee de superioriteit dezer kolen hoven A m eri
kaan sche en D uitsche erkend wordt.

V oorts hebben A rgentijnsche spoorwegm aatschappijen belangrijke 
contracten  afgesloten voor W elsh-stoom kolen.

*

' H e t was onverm ijdelijk, dat de hervatting  van den Engelschen kolen
export en het spoedig herw innen van vroegere afnem ers een ge-vodigen 
terugslag  m oest hebben op den tijdens de Engelsehe m ijnw erkersstak ing  
zoo sterk  u itgebrcideu A m enkaanschen export. A m erikannsche afla
ders hebben, om  hiervan zooveel mogelijk te behouden, hun prijzen 
r.eeds verlaagd, O.a. w orden A m erikaansche kolen thans geleverd cif 
Ita lië  voor 9.50 a 10 dollar, te Buenos A yres voor 8.75 a 9.25 dollar, 
f f  hi E ngelsch  geld volgens den tegenw oordigen w isselkoers voor 
resp. 52 a 55 en 48 a 51 sh. Echter, W elsh-kolen kosten 28 a 30 sh. 
•en w orden geleverd cif Ita lië  voor 44 a 46 en in A rgen tin ië  voor 
4-2 a 44 sh. D e nabije tijd zal een scherpe concurrentie te zien geven 
tusschen de A m erikaansche en Engelsehe kolenexporteurs, van b ij
zondere beteekenis voor de vrachtvaart. De daling  der Engelsehe kolen 
heeft h aar lim iet nog niet bereikt. De productie der m ijnen overtreft er 
\fer den afzet en de Engelsehe industrieelen, als de staal- en ijzer
fab rikan ten , bew eren, niet m et het Continent en A m erika te kunnen 
concurreeren, zoolang de kolenprijzen niet gedaald zijn tot ca. 20 sh. 
De A m erikaansche exporteurs zullen mede to t het u iterste  gaan. De 
v raag  is m aar, w aar de grens zal zijn, w aarover niet anders dan met 
verlies kan w orden gew erkt.

; E rtsv aa rt.
M et g roo t verlangen w ordt naar deze door de Engelsehe staa l

fab rikan ten  noodzakelijk geachte prijsverlaging .der kolen tevens n it- 
gezien door de talrijke reeders. die in norm ale tijden in de gelegenheid 
w aren hun schepen in de e rtsvaart van Spanje en de M iddellandsche 
Zee te plaatsen. K olenladingen van Engeland voor de u itreizen en
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erts van genoemde centra voor de thuisreizen vorm den voor de kleinere 
schepen een zeer oude e n . bekende rondreis. W el begonnen de eerstê 
tcekenen der ertsvaart op het Vereenigd K oninkrijk  zich weder tg 
vertoonen; m aar, aldus w ordt in de Engelsche pers te kennen gegeven^ 
zoolang de kolenprijzen niet to t het noodzakelijk geachte peil zijn ge
daald, zullen reeders zich moeten vergenoegen m et de  ertsvaart op 
het C ontinent. Ook de jongste verlaging der cokesprijzen m et 15 sh. 
(tot 30 sh.) is nog verre van voldoende.

De hervatting  van den Engelschen kolenexport heeft reeds m erkbaren 
invloed gehad op de positie -der Scandinavische scheepvaart. Terw ijl 
eenige maanden geleden de haven van C hris tian ia  nog overvol lag 
van opgelegde schepen, bedroeg het aantal begin A ugustus slechts 23 
meer, met 37.000 br. ton. In  totaal w erd de helft der opgelegd! 
N oorsche tonnage weder in de vaart gebracht. a

In  Zweden heeft eveneens verbetering plaats gehad. T egenover 
132 schepen in Mei lagen te G othenburg begin A ug. nog ca. 100 schepen.

In  D enem arken is de positie m inder gunstig  tengevolge van de aldaar 
hoogerc loonen -der zeelieden dan in N oorw egen en Zweden.

D e moeilijke toestand, w aarin de Zweedsche reeders zich bevinden, 
w ordt verlicht door het besluit van de Zweedsche zeeliedènvereeniging 
tot aannem ing van de door de reeders voorgestekle loonsverlaging 
met 20 pet.

Nieuwe Lijnen.
De Seager S. C. te N ew -Y ork opent een geregelden wekelijkschejji 

dienst, passagiers en vracht, van N ew -Y ork v ia  Fhiladelphia, D anzip 
en Reval op H clsingfors.

Ravasse et Gilly te Rouaan hebben een geregelden maandelijkschen 
vrachtdienst geopend van Rouaan en Le H av re  op Sulina. en Galatz.

De D eutsche O riënt Lijn opent eind dezer m aand een geregelder! 
vcertiendaagschen dienst van S tettm  en H am b u rg  op N oord-A frikal 
P iraeus, Volo, Saloniki, P a tras , Beyrouth, H aifa , Ja ffa  en A lexandrië.

.De A ustralische Gemeenehest’ Lijn opent m idden Sept. een d rie- 
maandelijkschen dienst van G rbpt-B ritannië via P anam a op Suva efi 
Levuka (F iji-eilanden), Brishané, Sydncy, M elbourne. Deze maand 
is m et de Bulla de dienst v.v. al geopend.

T e Rio de Janeiro is opgericht de C om pania de N avegacao Lloyd 
B razileiro, ïvelke de zaken van de oude L loyd Braz.ileiro heeft over
genomen. Ze opent binnenkort een maandelijkschen dienst van B razilië 
op E uropa m et twee lijnen, t.w. de N oord-E uropeesche lijn van dg 
R io Grande v ia  Santos, Rio de Janeiro , Bahia, Pem am buco, SaO 
Vincente, Lissabon, Plym outh, Le. H avre  en A ntw erpen n aa r H am burg  
en de Middellandsche Zee lijn van Santos n aa r Genua.

H araklsen & Zn. openen een veertiendaagschen v rach td ienst tusschen 
Tondsberg, Sandufjord, L arv ik , Gothenburg, K openhagen en H am burg  

W . W ilhelm sen te T ondsberg zal, samen m et de K e rr lijn, een 
geregelden vrachtdienst tusschen D anzig  en N ew -Y ork openen. ) 

De Lithausche regcering onderhandelt met de W hite  S ta r over een 
dienst tusschen de Lithausche havens en N oord-A m erika.

Dc Y am ashita Kisen K aisha opent een geregelden d ienst tusschen 
San Francisco en A ustralië en N ieuw -Zeeland en ook een tusschen 
Seattle en Santos. "

De nieuw opgerichte China S.C. zal geregelde diensten  openen tu s
schen H ongkong en Chili via Shanghai, H onolulu, M exico, Panam a 
en P eru  en een van H ongkong op N ew -Y ork via Shanghai, Honolulu, 
Panam a en Cuba,

E r w orden besprekingen gevoerd . over een w ekelijkschen dienst 
van M ontreal, via Le H avre en Londen op L iverpool v.v.

De M exicaansche Sfaatslijn — een B ritsch concern — heeft een d ienst 
tusschen de West-Mexic.aansche havens en San F rancisco geopend.

V erkoop van schepen.
De K leven, 1367 bru to  ton, in N ederland gebouw d in 1918, m a

chines 1734, 29 en 46 bij 36 inch slag, afm etingen 238 voet 8 bij 
36 voet 5 en 16 voet 9, is voor 500.000 N oorsche k ronen  verkoch t’ ' 
aan O. D. Simonsen te Christiania.

V oor denzelfden prijs is de K annik, 1337 b ru to  ton, in  1917 in  N eder
land gebouw d, machines 14, 22 en 36 bij 27 inch slag, afm etingen 
237 voet 9 bij 36 en 18 voet 9, verkocht aan H . D. S im onsen aldaar.

De R otterdam sche Lloyd heefteen m otorschip .van circa 7000 ton d.w. 
gekocht, dat bij B urm cister och W ain te K openhagen op de helling  
staat. D e prijs moet ongeveer £ 12 per ton zijn,

De Teufonie, de beroemde oude W hite  S ta r w indhond, is aan eep 
N ederlandsche sloopersfirm a, Frarts .llijsdijk, verkocht. Gebouwd door 
H arland  & W olff 'in 1889, heeft ze het record voor Q ueenstow n-b 
New-Y ork gehouden in het begin der negentiger jaren , m et 5 dagen 
10A  uur — toen een wondcr-baarlijke prestatie. 1 

De Rotterdam sche Lloyd heeft in E ngeland gekocht de W a d  ai, 
7500 bru to  ton. Ze is in 1914 voor de D eutsch O st A frika  L ijn van 
stapel geloopen en was, toen de oorlog u itb rak , bijna k laar voor 
oplevering. N a den vrede is ze afgobouwd en aan E ngeland  uitgelevcrd.

Ook de ex-Duitsohe S  esos fris  is naar N ederland-' vérkocht, voor 
£ 77.000. Ze meet 7228 bruto, 4439 netto  ton en 1 1 .7 0 0 ;-ton d.w. 
In  1915 heeft de F lensburger Schiffbatt Ges. haar gebouw d-en tevens

de m achines gem aakt van 31'Jio, 504/r, en 84 bij 53'7io inch slag. 
Ze loopt 11 lA  knoop.

D c Sesoslris  blijkt door de V er. N ederlandsche Stoom schip Mpijen. 
te ’s-G ravenhage gekocht te zijn. Ze is verdoopt in Oldekerk.

D e ,,S tatendam ”.
Op hun  nieuwe M tisgrave C hannel-w erf hebben H arland & W olff 

de kiel gelegd van de Statendam , 32.000 ton, van de H olland-A m crika 
Lijn.

Plet is niet het eerste passagiersschip dezer Mpij., d a t de groote  
B elfaster firm a bouw t. De Rotterdam , de N iem sj-Am sterdam , dc  
N onrdam , de Rijndam  zijn al voorafgegaan en de eerste Statendam  
van 33,000 tori, met accom odatie voor 3000 passagiers, welke in Ju li 
1914 op Qtieen’s island van stapel liep, doch nooit aan haar eigenaars 
is afgeleverd. De regcering beval haar afbomv als vrachtschip. 2 c  
w erd verdoopt in Justicia  en aan de W hite S tar Lijn toevertrouw d. 
Tegen het einde van den oorlog tro f haar een Duitsche' torpedo en ze 
zonk ten Noorden van Ierland  aan de Donegal kust. Bij de n ieuw e 
Statendam  zullen alle verbeteringen aan casco en machines, welke sinds 
1914 zijn ingevoerd, toepassing vinden. Ze is het grootste schip, d a t, 
sinds de oorlog uitbrak , in G root-B ritannië op stapel is gezet en a ls  
ze in 1923 te w ater glijdt, zal ze nog  het grootste zijn van heel d ie  
periode.

H arland  & W olff bouwen intusschen een heel program m a voor d.: 
groen-w itte maatschappij. V oor rekening van haar w erf te G tasgow  
kom en twee schepen, elk van 18.000 ton, en te Belfast worden de  
m achines gemaakt yoor 12 kleinere schepen, welker casco’s op N ed er- 
landsche werven worden gebouwd. Van d it dozijn is de Bttrgcrsdiik  
te  Belfast al afgebouwd en de Blijdendijk, welke er van R o tte rd am  
heen gesleept is, w ord t op ’t oogenblik van haar machines voorzien, 
E r  komen er nog vier naar Belfast en voor de andere zes w orden de 
m achines van daar naar N ederland gezonden. H et zijn alle olie stokers 
m et B row n C urtis-turbines van 3000 P.K .

B U I T E N L A N D S C H  S C H E E P V A A R T N I E U W S
D U IT S C H L A N D

De u itbreid ing van de D uitsche handelsvloot toont een k rach tig en  
vooruitgang. In het eerste kw artaal 1921 stelden de H am burgsche 
reederijen 8 nieuwe stoom ers met tezamen 36.000 ton in dienst en in  
Mei, Jun i en Juli 16 schepen met 106.000 ton, n.l. H am burg -A m erika  
L in ie: Niederwald, 7800 t. en Adalia, 5300 t.; H ugo S tinnes: H in d e n 
burg, Ludendorf en T irp its , elk 12.000 t . ; D eutsch-A ustralische D am pf
schiffs-Ges.: H annover, H agen  en H anau, elk 9500 t.; Deutsche D am pf- 
schifffahrts-G es.: Hansa, Laut erf els en Frauenfels, elk 800 t . ; H a m 
burg-B rem er A frika-L in ie: W igbert, 5000 t.; Reederei A. K irs te n : 
Viola, 2000 t . ; Blunienthal & Böse: Ina  L otte  Blum enthal, 7700 
en voor kleinere reederijen schepen van 1200, 850 en 600 t.

V oor H am burgsche rekening zijn nog in aanbouw 18 scheper 
w aarvan 5 voor -de H am burg-A m erika-Lïjn .

T e Kiel zal van 15—18 Septem ber a.s. een „N ordische M esse ’ 
gehouden worden, om vattende scheepsbouw, scheepsmachines, scheeps
u itrustingen, instrum enten, yacht- en bootbouw, electro-techniek , 
baggerm achines, w arm te- en verhittingstechniek, waarbij in h e t  
bijzonder aan de verw erking van m inderw aardige b ran d s to ffen  
aandacht zal worden geschonken, algemeenc m achinebouw, w e r k 
tuigen, w erktuigm achines, vervoerm iddelen, landbouwmachines.

Gelijkertijd w ordt te K iel een „H erfstw eek voor K unst en W e te n 
schap” gehouden.
D EN EM A R K EN .

In  Juli is de vloot met 4.3 pet. w at aantal en 10.7 pet. w at to n n a g e  
betreft verm inderd ten opzichte van 1914. Ze telde 31 Juli 767 schepen  
van 887.981 ton. In  aanbouw  zijn 52 schepen van 102.175 ton.
ZW ED EN .

D e vloot telt 1309 schepen van circa 1.000.000 ton. D it is sinds 19 1 4  
een verm indering van 8.6 pet. w at aantal schepen en van 2.4 pet. w a t  
de tonnage aangaat.
N O O R W E G E N

De vloot telt nu 1854 schepen van 2.500.000 ton, d.vv.z. een v e rm in 
dering  niet 15.3 pet. qua aantal en van 5.9 pet. qua tonnage sinds 1914 .
IT A L IË

E r  liggen nu ru im  200 schepen van 215.000 ton op, w a a rv a n  
48 stoomschepen en 22 zeilschepen te Genua, 26 stoom schepen te 
Napels en 12 stoomschepen te Venetië,
R U SLA N D

Sovjet-R usland is bezig Zweedsche schepen te koopen. H et h e e f t 
de Brami van de Scheepvaart Mij. llra a tt te Sarpshorg gekocht v o o r  
I  32.000 en onderhandelt over den aankoop van nog 20 schepen.
ESTLA N D .

Een crediet van 9.100.000 E. m ark is uitgetrokken om B altisch F o r t  
tot een vrijhaven te maken.
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(Special correspondence to ,tHet Schip”.)

London Underwriters organised weekly meetings in view to numerous fraudulent cases. — The Comité Maritime 
International proposed an international law providing for codification of bills of lading. — Shipyard joiners' 

strike ended, Messrs. Yarrow & Co. will close down their shipyard. — Shipping, Engineering and 
Machinery Exhibition-arrangements are proceeding very satisfactorily.

LO N D O N , A ugust 19th, 1921.
As wc have rem arked on various occasions considerable doubt has 

arisen in the m inds of underw riters w ith regard to various claims that 
have been put before them by the insured. In some cases during the 
past tw elve m ouths there has undoubtedly been fraudulent intent but 
also there have been num erous claims which owing to a negligence or 
oversigh t have been allowed although the subject m atter of the claim 
w as ex traneous to  the policy. I t can be quite understood that in the 
p ressure of business during  and after the war that this should he so 
and a certa in  lax ity  has g row n up in this m atter which it is high time 
should now  be corrected as otherwise heavy losses will continue to 
fall upon underw riters for which they are not legally respcmsilbe and 
which w ere never contem plated at the tim e of signing the policies. It 
m ay he said at once tha t there is no question of fraud upon a large 
scale though, as cases which have recently appeared in the law courts 
indicate, there has been a certain am ount in the past. The method 
which has been adopted by the Institu te of London U nderw riters for 
the correction  of th is laxity  and for the tightening up of the stringency 
w ith w hich claim s are scrutinised was announced last week and takes 
the form  of a weekly m eeting of the claim settlers of the various 
m em bers to  discuss doubtful claims and to investigate any eases of 
average ad ju s tm en t which appear to have been incorrectly drawn up. 
T he average ad ju s te r has obtained a somewhat entrenched position 
in ou r insurance system, largely ow ing to the m anner in which 
every th ing  has been left to them  and their word and accounts accepted 
w ithou t dem ur. On the o ther hand, this is not a practice to be entirely 
recom m ended because hum an fallibility is such that even an average 
ad ju s te r m ay m ake mistakes and it is no reflection upon their honesty 
and im partia lity  that the underw riters who eventually have to pay 
the loss should m ore carefully scrutinise the claims put before them. 
I t  is therefore w ith  this ob ject in view, not w ith the intention of 
evading the ir ju s t responsibilities that the London U nderw riters have 
a rranged  the weekly m eeting, and, in our opinion the result should 
be all to the good.

T he recent m eeting of the Comité M aritim e International at A n t
w erp discussed am ongst o ther im portant subjects the question of the 
negligence clause in bills of lading, a subject the interst of which is 
by  no  m eans lim ited to th is country or to B ritish Dominions. The 
p resen t position is that nearly every country in the w orld has diffe
ren t law s upon th is subject and it has been proposed that an international 
law  should be drafted and accepted by the signatories of the Conference 
p rov id ing  for the codification of the laws governing bills of lading 
so th a t all nations shall he upon the same footing. I t  seems to us a 
p ity  tha t so m any d ifferent bodies are discussing this im portant 
question and passing resolutions which m ay or may not coincide. The 
question of bills of lading and chartering, for if legislation is to be 
adopted charte r parties will have to he brought w ithin the scope of 
the proposed m easure, is .m atter of contract between the shipowner and 
the shipper and there is no good reason why that freedom of contract 
w hich is the basis of business and which has existed for so many 
hundreds of years should he interfered with to placate the views of 
a few people whose particu lar enthusiasm in life is the in ternatio
nalisation  of anything and everything. The proposal originates, of 
course, from  the side of the shippers who are doubtless in many cases 
w ith good reason, unw illing  to continue to trade to the restrictive 
clauses w hich now find their way into many hills of lading. The 
shipow ners, also, are not unwilling for the m atter to he discussed hut 
so fa r as th is country is concerned they strongly object to the m atter 
be ing  a sub ject o f legislation. In the present day the great m ajority  
of the liner services of the world are conducted by means of conferen- 

•ecs and the basis of the conference is mutual agreem ent between the 
shipper and the shipowner. The shipowner gives certain favourable 
term s to the shipper in return for favours to come — the favours 
consisting  of the continued carriage of his goods by the vessels of 
the conference. T he negotiations on each side are conducted by repre
sentative com m ittees and consequently it is open to either side at the 
m eetings between these two bodies to object to the term s of the bills 
o f lading as being  either too stringent or too favourable and after 
discussion m odify the term s accordingly. If legislation is introduced 
to cover th is question it will he impossible bills of lading to be varied 
from tim e to tim e to meet the wishes of the parties because under 
legislation a bill will become more or less an official national or 
in ternational docum ent, departure from which will only be possible 
a fter perm ission has been obtained from  the legislative authorities. 
Kveryone know how long it will take to obtain this permission. In 
th is country, for example, an amendement to the bill would have to 
be introduced into P arliam en t; unless it was supported by the Govern
m ent it m igh t never get any hearing at all and even if supported by

the Government it is liable to  be quillotined under the pressure of 
more im portant business. A t a conservative estim ate it would take a 
year at least for the bill to pass through the three readings in the 
House of Commons, and the one reading in Committee, the three 
readings in the H ouse of Lords and the one reading in Committee 
there. Supposing the bill to he international progress would be even 
more difficult because diplom atic com m unications w ith the govern
ments of the other signatories of the agreem ent would he necessary. 
The recent evidence given before the Sub-C om m ittee of Congress at 
W ashington in regard  to  the w orking of the H arte r Act gives full 
proof of the difficulties o f conducting shipping satisfactorily  by means 
of hard and fast legislation. A dmittedly the H arte r A ct works entirely 
in favour of the shipowner. Supposing a bill were introduced, imposing 
fresh restrictions upon the shipowner those restric tions would necessitate 
the employment of la rger staffs who in tu rn  w ould have to be paid 
and this would react upon the leval of freights and necessitate more 
freight money for the carriage of goods. Consequently shippers would 
to*a certain extent defeat their own object by the introduction of any 
such measure. There m ight he, and shipowners are w illing to make by 
discussion and m utual agreem ent an arrangem ent on general lines but 
in this country shipow ners will strongly object to legislation laying 
down hard and fast rules, specially rules which may o r inky not he 
accepted by  com petitors and which, if not accepted, would he 
extremely prejudicial to  our trade.

A t last the shipyard jo iners’ strike which has been in progress 
sirjee last Septem ber has come to an end. A s we pointed out last week 
the decision of the U nion 's Executive to reject the m asters’ offer was 
contrary to  the opinion o f the rank and file of the Union, Fortunately 
the E xecutive have decided to allow the men to return  to  w ork w ith
an im m ediate reduction of 6/- per week w ith  a further reduction of
3/1 per w eek in tw o months, time and another reduction of 31- at
the end of the year. T he settlement of the dispute will he beneficial
to shipbuilding in th is  country for there are no fewer than  57 steamers 
waiting on the Clyde for completion.

As we have repeatedly forecasted the situation  in the shipbuilding 
industry has .at last go t to the point where firm s are deciding to 
close down rather than  carry on under present conditions. An instance 
of this is the announcem ent by Messrs. Y arrow  & Co., the well known 
shipbuilders of Scotstoun, Glasgow that they have decided to close 
down their shipyard, engineering shops and boilers w orks at the end 
of Novem ber and will only keep open their experim ental and research 
departments. They have motified their employees that they will not 
reopen the ir w orks until business can be carried on w ith some 
prospect o f success. T he reasons which they give are the repeated 
strikes, the reduction of output and the dem arcation disputes which 
have made the cost of shipbuilding excessive and also made it im 
possible to prom ise dates of delivery. As we have repeatedly indicated 
excessive cost and uncertain delivery are death blows to the ship
building industry  and here  is a concrete exam ple.

The arrangem ents in connection w ith the Shipping, E ngineering and 
Machinery E xhibition  are proceeding very satisfactorily  and every
thing points to a s tr ik in g  success. The exh ib ito rs will include many 
famous firm s who have not previously shown their specialities in 
public, and we understand too, that the num ber of strik ing  British 
inventions on view will constitute a rccor-d. M uch credit is due to the 
able m anner in w hich the honorary committee of experts have per
formed the ir strenuous duties. Its constitution is quite representative 
of the g rea t sh ipbuilding .and engineering industries, seeing that its 
chairman is Dr. H , S. lie le  Shaw, and the vice-presidents Lord W eir, 
Sir . Archibald D enny, Sir Eustace H. Tennyson D ’Eyncourt, the 
A dm irality D irector of Naval Construction, S ir  Alexander B. W . 
Kennedy, S ir  A rchibald Ross, and Colonel R. Saxton W hite. All the 
technical institu tions devoted to shipbuilding and engineering generally 
are also associated w ith the exhibition. Cine of the engrossing and 
most instructive features of the exhibition will he that of machinery in 
motion. T h is  will include pumps of various types; divers w orking in 
a huge tan k ; dem onstrations of life-saving; the testing of metals for 
defects and practical examination of gears for accuracy; and oxy- 
acetelyne welding dem onstrations. There will he a rem arkable col
lection of superb models of all types of vessels, both naval and 
mercantile. V isitors will be able to despatch wireless messages and 
also enjoy the free cinem a displays illustrative of the exhibits and the 
processes involved in their manufacture. The exhibition offices are 
at 36, W hitefriars S treet, E.C., where Mr. F. W . Bridges, its enter
prising organiser, will ire pleased to furnish particu lars respecting the 
working arrangem ents. T he exhibition will be opened on the 7th prox., 
and will rem ain open until the 28th,



D E  T O E K O M S T IG E  N E D E R L A N D S C H E  O O R L O G SV L O O T  
EN DE PLANN EN  VO O R  DE M A R IT IE M E  VERDEDIGIN G V A N  NEDERLANDSCH-INDIE

EEN  V L O O T F O N D S  V A N  C IR C A  FJL. 2 0 0  M IL L IO E N  EN E E N  V L O O T B A S IS F O N D S  V A N  C IR C A  F E . IOO M ILLIO E N .

De zeer belangrijke plannen, welke bij. de Regeering In 
overweging zijn kot versterking van de vloot, vooral m et liet 
oog pp -de verdediging van Nederlandsch-Indië en to t ' liet 
aanleggen vani kustversterkingen aldaar, hebben hier te lande 
nog slechts weinig de aandacht getrokken. D it wekt te  meer 
verwondering, w aar deze plannen in Indië reeds zijn behan
deld 'door den Volksraad, die zich met overgroote meerderhéid 
daarmede heeft vereenigd en zelfs na de aanneming aange
drongen heeft op spoediger afwerking dan de Regeering voqr- 
stelde.

V an d ie  behandeling is hier door de dagbladen slechts mel
ding gem aakt in enkele „A neta”-telegrammen, doch een juiste 
omschrijving van de plannen is nog niet verschenen, waarom 
wij het wan belang achten in „H et Schip” daarom trent nauw
keurige mededeelingen te doen.

V ooraf ga een kort overzicht van het verloop der behandeling 
tot dusverre. i

Reeds in 1912 werd door de toenmalige Regeering eén 
Staatscommissie benoemd om voorstellen; te doen ten aanzijn 
van de verdediging van Indië, welke voorstellen aanleiding 
gaven to t  de voorbereiding van een vlootwet, welke arbeid ,in 
1914 echter moest wtorden gestaakt in verband met het u it
breken van den wereldoorlog. ,

In  he t laatst van 1920 werd een „interdepartementale copi- 
missie” benoemd, . bestaande u it vertegenwoordigers van de 
departem enten van Marine, Koloniën en Financiën, onder 
voorzitterschap van .den Chef van den M arinestaf, kolopel 
G o o  s z e n;, met opdracht om voor de eerstvolgende jaren een 
plan op te  maken van het materieel, dat nog zal moeten wordën 
aangebouwd, om te geraken tot een logisch samenstel dér 
vloot, daarbij rekening houdende met de tijdsomstandigheden 
en met de omstandigheid, dat de uitgaven to t het hoog noodige 
moeten worden beperkt, zonder nochtans, wat Indië betreft, 
dë urgentie  van de totstandkom ing van een belangrijke ver
sterking der maritiem e weermacht uit het oog te verliezen. 
Mede w erd  aan die commissie opgedragen de verdeeling der 
kosten o ver Indië en Nederland te overwegen en voorstellen te 
doen nopens de voorziening in bet noodige personeel.

N adat deze commissie liaar rapport had ingediend, werd 
vanwege de departementen van M arine en Koloniën een „Voor
ontw erp Vlootwet 1922” samengesteld, dat om advies werd 
gezonden! aan de Indische Regeering.

Die Gouverneur-Generaal benloemde daarop een „Defensie- 
commissie” om nopens de ontvangen plannen advies uit te 
brengen. Deze commissie bestond uit d'e heereri Sw art, vice- 
president van den R aad van Ned.-Indië, Dwidjosewojo, 
Hloutsma en Koesomo Joedo, leden van den; Volksraad, kolonel 
Gooszen, chef van den M arine-Staf in Nederland, die tijdelijk 
■ter beschikking van den Gouverneur-Generaal was gesteld, 
generaal-m ajoor Kroesen, chef van den Generalen Staf in 
N .-I. en Dahler, O .-I. am btenaar. Deze commissie bracht éën 
zeer uitvoerig  rapport uit, w aarin  zij eenstemmig haar oordeel 
uitsprak, „dat de verhooging der begrooting voor 1922 en de 
meerdere kosten in  volgende jaren voor leger en vloot te 
besteden, zullen mioeten morden aanvaard, omdat de voorge
stelde maatregelen vo'or een rationeele verdediging v a n 'N e d -  
In d i’é o-nverzvijld ten uitvoer moeten worden gelegd“. V oorts 
gaf de commissie eenige door haar wenschelijk geachte wijzi
gingen in  de plannen aan, w at betreft het aan te  schaffen 
materieel, terwijl zij mede adviseerde nopens de sterkte en 
samenstelling van het leger.

Ten einde een uitspraak van den Volksraad, ten  aanzien 
van het „Voor-ontwerp Vlootwet 1922” uit te  'lokken, heeft 
de Gouverneur-Generaal vervolgens, onder overlegging van 
dat voor-ontwerp en van het rapport der Defensié-Commissje, 
een voorstel ingediend to t verhooging van de Indische begroo- 
ting voor 1922 met het bedrag van ƒ  3.088.000, d a t bij to t- 
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standkoming van de Vlootwet, in dat jaa r meer noodig zal 
zijn.

N adat art. 1 niet 37 tegen 8 stemmen was aangenomen, 
werd liet gehcele ontwerp aangenomen zonder hoofdelijke stem
ming.

D at de Volksraad niet alleen uitbreiding der m arine urgent 
acht, doch de plannen zelfs sneller wtenscht te  zien uitgevoerd 
dan de Regeering zich heeft voorgesteld, deed hij blijken bij 
de volgende motie, die met 39 tegen 8 stemmen werd aan
genomen:

„De Volksraad, van oordeel:
le .  dat een behoorlijke maritieme weermacht voor N ed.-Indië  

onmisbaar is,
2e. dat de bestaande marine zelfs aan matige eischcn niet 

voldoet,
3e. dat door verwezenlijking van de aanhangige voorstellen 

de vloot de haar toegedachte taak zal kunnen vervullen 
en de bescherming ter zee van deze gewesten in belang
rijke mate zal verzekerd worden,

dringt aan op snellere afw erking van het vloot plan dan thans is 
voorgesteld, wanneer daartegen in verband nmt de per
soneelsvoorziening geen overwegende beswaren bestaan;

besluit deze motie ter kennis te brengen van het Opperbestuur, 
de Staten-Generaal en de Indische Regeering“.

Intusschen is in de Regeering hier te lande verandering ge
komen door het optreden van den heer Van Dijk als m inister 
van Oorlog, tevens m inister van M arine ad interim  en den 
heer De Geer als minister van Financiën.

Welke plannen de gewijzigde Regeering ten  aanzien van 
liet tijdens bet bewind van de ministers Pop en De Vries 
ontworpen „Voor-ontwerp Vlootwet 1922” heeft, zal kunnen 
blijken bij de indiening van de Staatsbcgrooting van dat jaar, 
tenzij een ontwerp-Vlootw-et reeds eerder bij dc Staten-Gene
raal mocht worden ingediend. Wellicht ook zal de Troonrede 
bij de opening van de nieuwe zitting daarom trent eenige mede
deel ing bevatten.

* * *

Wij laten thans den volledigen tekst van het „Voor-ontwerp 
Vlootwet 1922” volgen, benevens een uittreksel uit de Memorie 
van Toelichting, terwijl wij tevens de door de Indische Rcgce- 
ring wenschelijk g e a c h te  wijzigingen vermelden.

V O O R -O N T W E R P  V L O O T W E T  1922.
W ij W IL H E L M IN A , enz.
Alzoo Wij in overw eging genomen hebben, dat het noodig is Onze 

zeem acht te versterken, in het bijzonder met het oog op de verdediging 
van N ederlandsch-Indië, en aldaar voor de vloot enkele steunpunten 
in te richten;

V oorts, dat het wenschelijk is, hij de wet, voorshands voor een be
perkten  termijn, de daartoe noodige m aatregelen v ast te stellen en 
daarbij de sterkte en sam enstelling der vloot voor dien term ijn, zoo
mede de  wijze van .voorziening in de kosten van evenbedoeldc m aat
regelen te bepalen;

Zoo is het, da t W ij, den Raad van State gehoord, en m et gemeen 
overleg der Staten-G eneraal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk 
W ij goedvinden en verstaan bij deze, vast te stellen de navolgende 
bepalingen:

A r t i k e l  1. Sterkte en samenstelling van de Koninklijke  Marine.
De sterkte en de sam enstelling van de K oninklijke M arine worden 

voor het tijdperk van zes jaren , aanvangende met 1 Januari 1922, 
vastgesteld als volgt;

A. lo . 16 onderzeebooteu, met een grootste w atcrverpluutsing aan 
de oppervlakte van ongeveer 800 ton;

2o. dc kruisers Java en Sumatra;
3o. 12 torpedobootjagers, met een w atcrvcrplaatsing  van ongeveer 

1000 ton, bewapend met ten  m inste drie snelvuremlc kanonnen van
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ongeveer 12 c.M . en ten m inste tw ee lanccer-in rid itingen  en met 
een snelheid van ten  m inste  30 m ijlen;

4o. 2 onderzeebont-m ijnenlcggers, m et een w aterverplaatsing  aan 
de oppervlakte van ongeveer 8Ö0 to n }

B. lo . 10 onderzeebooten, m et een grootste w aterverplaatsing  aan 
de oppervlakte van ongeveer 550 to n ;

2o. 2  onderzeeboot-inijnenlcggers, m et een w aterverplaatsing  aan 
de oppervlakte van ongeveer 550 ton ;

C. M aterieel in  het bijzonder bestem d voor plaatselijkc verdedi
g ing , te  w eten:

a . lo .  4 m oderne flo ttie ljevaartu igen , bewapend m et ten minste 
3 kanonnen van ongeveer 15 c.M ., voorzien van een pantserdek en
m et een snelheid van ten hoogste 14 mijlen;

2o. ten  m inste 9 m ijnenleggers;
3n. een d oo r O ns te bepalen aan ta l vaartuigen voor het lichten en 

vissehen van m ijnen ;
4(i. een m oederschip  voor onderzeebooten;
5o. het door o n s  te bepalen m aterieel voor hulpdiensten.1)
b . lo . 4 pan tserhooten , bewapend m et ten minste 3 kanonnen van 

ongeveer 15 c.M . en m et een snelheid van ten hoogste 14 mijlen;
2o. 13 m ijnen leggers;
3o. een d oo r O ns tc bepalen aan ta l vaartuigen voor het lichten en 

v issehen van m ijnen;
4o. 2  m oederschepen voor onderzeebooten;
5o. het door O ns tc bepalen m aterieel voor hulpdiensten.1)
D.. De bij de inw erk ing tred ing  dezer wet aanw ezige pantser- en

pantserdekschepen, pantserhooten, torpedobootj agers, torpedobooten, 
kanonneerboot«! en d e  ondcrzeebootm ijnenlegger, een en ander voor 
zoover en voor zoo lang  nog b ru ik b aa r voor den dienst.

E. L uch tvaartm aterice l, te w eten:
a . lo . 72 verkenningsv lieg tu igen ;
2o. 18 jach tv lieg tu igen ;
3o. 18 gevechtsvliegtuigen;
4o. een door O ns tc  bepalen aan ta l lecrvliegtuigen;
b . lo . 45 verkenningsv lieg tu igen ;
2u. 15 jach tv lieg tu igen ;
3o. een door O ns te bepalen aantal lecrvliegtuigen.

A r t i k e l  2. Materieel voor den dienst in Nederlandsch-Indië  
en voor  den dienst in Nederland.

(1) lie t in a rtike l 1 sub A, sub C a en sub E  a bedoelde materieel
is bestem d voor den d ienst in N ederland .

(2) Het in a rtike l 1 sub B, sub C b en sub E  b bedoelde materieel
is bestem d voor den  d ienst in N ederland.

A r t i k e l  3. Tijdelijke a fw ijk ing  van de bestemming  
van hel materieel.

D oor Ons kan aan bepaalde v aartu igen  tijdelijk een andere bestem
m ing  w orden gegeven dan in artike l 2 bepaald.

A r t i k e l  4, Voorziening in den dienst van nog  niet 
beschikbaar materieel.

Zoolang het in de artikelen 2 en 3 bedoelde m aterieel nog niet vol- 
ledig  beschikbaar is, w ord t mede in den dienst voorzien door mate
rieel, bedoeld in a rtik e l 1, sub D.

A r t i k e l  5. Aanschaffing  en vernieuwing van materieel.
(1) Voor zoover het in artikel 1 bedoelde materieel bij de inw erking

tred in g  van deze w et ontbreekt, zal d aa rin  in den k o rts t mogelijken 
tijd w orden voorzien , ten  laste van een daartoe in te stellen Vloot- 
fonds, nader bedoeld  in artikel 8.

(2) M aterieel, als bedoeld in artike l 1, dat binnen den daar ge
noem den term ijn verloren  gaat o f voor den dienst onb ru ikbaar w ordt 
door bu itengew one om standigheden, zal onverwijld door nieuw mate- 
sieel worden vervangen, indien zulks moodig is voor het bereiken of 
behouden van de ste rk te  genoemd sub A, B, C en E , w aartoe de 
m iddelen besch ikbaar zullen w orden  gesteld bij afzonderlijke wet.

A r t i k  e 1 6. Personeel in Nedcrlandsch-Indië.
(1) In  N ederlandseh-lnd ië  zal voor het materieel bedoeld in artikel 2, 

in verband m et a rtike l 4, zoomede voor de staven, de kustw acht en 
de m aritiem e in rich tingen  aan den wal bij m obilisatie  aldaar, het 
voltallige personeel, verm eerderd m et een reserve van tien  ten honderd, 
besch ikbaar m oeten  zijn. -)

(2) Voor de in het eerste lid bedoelde diensten zal beroepspersoneel 
d e r  K oninklijke M arine, voor zooveel doenlijk te betrekken uit de 
bevolking van N ederlandsch-Ind ië , te allen tijde a ldaa r beschikbaar 
m oeten  zijn to t de  in d a t lid bedoelde sterkte, verm inderd met het 
aantal der personen, die bij m ob ilisatie  aldaar k rachtens op hen rus
tende verplichtingen onder de w apenen komen.

_ ')  (Naar de mcenvng van da Indische Regcering kannen de sith 
C a 5o en C b 3o bedoelde mijnenvisschcrs worden  gemist. — 
„H et Sch ip”.)

-) (Naar de m centng  van de Indische Regcering zal de personeel- 
reservu niet 10, maar 10 iï 13 procent moeten bedragen. —  „Het Schip".)

j A r t i k e l  7. Personeel in Nederland,
(1) In Nederland zal voor het materieel, bedoeld in artikel 2 , in ver

band met artikel 4, benevens voor de staven, de kustw acht en de 
maritieme inrichtingen aan den wal bij m obilisatie hier te lande het 
voltallige personeel, vermeerderd met een reserve van tien ten honderd, 
beschikbaar moeten zijn.

, (2) Voor de  in het eerste lid van d it artikel bedoelde diensten zal 
beroepspersoneel der Koninklijke M arine te allen tijde hier te lande 
beschikbaar moeten zijn tot de daar bedoelde sterkte, verm inderd m et 
het aantal der personen, die bij mobilisatie krachtens op hen rustende 
verplichtingen onder de wapenen komen.

(3) De in het tweede lid van dit artikel bedoelde sterkte van het 
beroepspersoneel kan met ten hoogste tien ten  honderd worden over
schreden, indien d it noodig is in verband met de sterkte van het voor 
den dienst in Nederlandsch-Indië vercischte personeel volgens artikel 6, 
of ter voorziening in den vredesdienst in Nederland.

b A r t i k e l  8. Vlnotfonds 1922.
(1) De kosten van aanschaffing van het in  artikel 5, eerste lid, be

deelde materieel, behoudens het materieel bedoeld in artikel 1 sub 
C a, 5a en sub C b, 5o, worden gelijkelijk verdeeld over een tijdperk 
van tw aalf jaren , ingaande met 1 Januari 1922.

(2) Ter bestrijding van de in de eerste alinea bedoelde, kosten w ordt 
een fonds ingesteld, genaamd „Vlootfonds 1922”, w aarvan  de begroci- 
tiijig van inkom sten en uitgaven jaarlijks bij de wet w ord t vastgestekl.

(3) H et Vlootfonds 1922 w ordt beheerd door Onze M inisters van 
Mtirine en van Koloniën en is onderworpen aan dezelfde regelen als
het beheer van de algemeene staatsuitgaven.

A r t i k e l  9. Uitgaven ten laste van het Vlootfonds 1922.
. jTen laste van de in artikel 8, tweede lid, bedoelde begroeting  w or

den gebracht:
ii. de  kosten vim aanschaffing van het materieel, w aarvan de kosten 

ingevolge artikel 8 over twaalf jaren verdeeld worden, zoomede van 
de daarvoor benoodigde munitiën, torpedo's, mijnen en verdere oorlog - 
bij'jToodigdheden;

b. een uitkeering ten bedrage van 6 ten honderd van het voorschot, 
bddoeld in artikel 10 sub 4o;

x .  in de jaren , da t dc stand van het fonds zulks zal toelaten, een 
uijkeering to t terugbetaling van het in het vorige lid bedoelde voor
schot tot zoodanig bedrag als daarvoor kan worden verstrekt uit de
inkomsten van het fonds volgens artikel 10 sub lo , 2o en 3o.

j  A r t i k e l  10. Middelen van het Vlootfonds 1922.
iTot dekking van de uitgaven van het V lootfonds 1922 worden 

bestemd en bij de wetten tot vaststelling van de begrooting, bedoeld- 
in, art. 8, tweede lid, aangewezen:

Jo. jaarlijks gedurende twaalf achtereenvolgende jaren , ingaande m et 
1 'Januari 1922, een bedrag van ƒ 18.100.000, w aarvan:

a. ƒ  9.050.000 ten laste van de begrooting van N ederlandsch-Indië;
b. ƒ9.050.000 ten laste van het V ide hoofdstuk der S taatsbegrooting; 
2o. een mogelijk batig slot van de rekening van ontvangsten en u it

gaven wegens de begrooting van het V lootfonds 1922 over het vooraf
gaande ja a r ;

;3o. toevallige bat en;
4o. voor het geval, dat het totaalbedrag van dc posten van uitgaaf, 

bedoeld in artikel 9 sub a en b, meer bedraagt dan de hierboven be
doelde inkomsten sub lo , 2o en 3o een voorschot, voor de helft u it
’s Rijks schatkist en voor de wederhelft u it de Indische middelen, zoo 
nabij mogelijk aan het bedrag, dat noodig zal blijken to t voorloopige 
dekking der uitgaven,

! A r t i k e l  11. Aanschaffingen rechtstreeks ten laste van de 
r  Staatsbegrooting en Indische begrooting.
-De kosten van aanschaffing van het m ateriaal voor hulpdiensten,

bedoeld in artikel 1, sub C <7, 5o. en sub C b, 5o. komen, naar gelang
\an  dc bestemming, ten laste van het V ide  H oofdstuk der S taats
begrooting, dan wel ten laste van de begrooting van Nederlandsch- 
Indië.

A r t i k e l  12. Bedrijfskosten der Koninklijke Marine.
Van de bedrijfskosten der Koninklijke M arine, voor zoover m ilitaire 

uitgaven betreffende, komen, behoudens het geval voorzien in artikel 3: 
fl. ten laste van de begrooting van N ederlandsch-Indië: 
io . die, welke uitsluitend betreffen het deel dier m arine, in artikel 2 

bestemd voor den dienst aldaar, -nader om schreven in artikel 13;
;2o. een uitkeering aan ’s Rijks middelen ten bedrage van 

ƒ ,4.000.000 's jaars als aandeel in dc kosten van dc m ilitaire pensioenen 
van bet Europcesche personeel der Koninklijke M arine;

b. ten laste van het Vide Hoofdstuk der S taatsbegrooting; alle 
overige kosten.

A r t i k e l  13. Bedrijfskosten van de Koninklijke Marine ten laste van  
de Indische begrooting.

'Onder de in artikel 12, sub a, lo . bedoelde bedrijfskosten, uitsluitend 
betreffende het deel der zeemacht in artikel 2, bestemd voor den dienst 
in Nedcrlandsch-Indic, worden verstaan:



lo . de kosten verbonden aan het beheer, bet onderhoud, de h e t-  
stellingen en <le .bewegingen van dat m aterieel, zoomede de kosten van 
de aanw ezige en nog op te richten inrich tingen  aan den wal, ten be
hoeve van dit m aterieel en van het personeel;

2o. de kosten voor het personeel, dienende op het m aterieel en bij 
de in rich tingen  aan den wal bedoeld sub lo .

A r t i k e l  14. W erken  ten behoeve van  de marit ieme verdediging  
van N ederlm dsch-Indië .

T en behoeve van de m aritiem e verded ig ing  van N ederlandsch- 
Ind ië  z a l :

lo . te T an d jo en g  P rio k  een steunpunt worden opgcrieht;
2o. S o e rab a ja  als hulpsteunpunt w orden ingericlit;
3o. in  den R iouw -A rchipel een hulpsteunpunt w orden opgericht;
4o. te M akasser een batterij, bew apend m et kanonnen van  m iddel

baar kaliber w orden opgericht.

A r t i k e l  15. Vlootbasisfonds 1922.
(1) De kosten  der w erken bedoeld in artikel 14, w orden gelijkelijk 

verdeeld over een tijdvak van dertig  jaren , ingaande met 1 Januari 
1922.

(2) T e r  bestrijd ing  van de in  de eerste alinea bedoelde kosten 
w ord t een fonds ingesteld, genaam d „V lootbasisfonds 1922”, w aar
van de begroo ting  van inkom sten en u itgaven jaarlijks bij de w et 
w ord t vastgesteld.

(3) H e t V lootbasisfonds 1922 w ord t beheerd door O nzen M in is te r  
van K oloniën en is onderw orpen aan dezelfde regelen als bet beheer 
van de algem eene uitgaven ten laste van N ederlaridsch-Indië.

A r t i k e l  16. Uitgaven ten laste van  het Vlootbasisfonds 1922.
T en  laste van  de in artikel 15, 2de alinea, bedoelde begrooting van 

het V lootbasisfonds 1922 w orden gebrach t:
a. de u itgaven  voor kazernebouw , aanleg van v liegterreinen, opslag 

van  m unitiën  en andere w erken voor de in rich tin g  van het te T and joeng  
P rio k  te vestigen vlootsteunpunt en van het hulpsteunpunt in den 
R iouw -A rchipel, zoomede verbetering  en u itb re id ing  van de m aritiem e 
in rich tingen  te Soerabaja, met u itzo n d e rin g , van de u itgaven voor de 
m arin ew erv en ;

b. de u itgaven  voor de verdedigingsw erken noodig voor liet be
veiligen van b e t steunpunt te T and joeng  P rio k  en het hulpsteunpunt 
in den R iouw -A rchipel, de kustversterlcingcn te S oerabaja  en h;et 
aanleggen van een batterij te M akasser;

c. een u itkeering  aan de middelen van N edcrlandsch-Ind.iê tgn 
bedrage  van zes ten honderd van bet voorschot, verstrek t volgens 
artikel 17, sub 4o.;

d. in  de ja ren , w aarin  de stand van het fonds zulks zal toelaten, 
een u itkeering  aan de middelen van N ederlandsch-Indië tot terugbeta
ling van het in  het vorige lid bedoelde voorschot. Deze terugbetalingen 
zullen eerst p laats hebben, wanneer geen uitgaven als sub a en (b 
bedoeld ten laste  van de begrooting van het fonds m eer p laats hebben, 
o f  de u itgaven , tezamen m et de sub c bedoelde, in cenig ja a r  m inder 
vereisclien dan het bedrag, dat bet fonds in  het betrokken jaa r vol
gens artikel 17, sub lo ., 2o. en 3o. ontvangt. 7

A r t i k e l  17. Middelen van  het V lootbasisfonds 1922.
T o t dekking van dc uitgaven van het V lootbasisfonds 1922 w orden 

bestem d en bij de wetten to t vaststelling van dc begroo ting  van dat 
fonds aangew ezen:

lo . jaa rlijk s  gedurende dertig  achtereenvolgende jaren , .ingaande 
m et 1 Jan u a ri 1922, een bedrag  van ƒ 4.644.000 ten laste van de 
b eg roo ting  van N ederlandsch-Indïë; t

2o. een m ogelijk ba tig  slot van de rekening van ontvangsten en 
u itgaven  wegens de begrooting vail liet V lootbasisfonds 1922 over het 
voorafgaande ja a r ;

• 3o, toevallige baten;
4o. voor h e t geval, dat liet to taalbedrag  van de kosten van u it

gaaf, bedoeld in artikel 16, sub a en b, m eer bedraag t dan  de h ie r
boven bedoelde inkom sten sub lo ., 2o. en 3o., een voorschot u it de 
m iddelen van Nederlandsch-Tndië, zoo nabij mogelijk aan het bedrag, 
dat noodig  zal blijken tot voorloopige dekking van dc uitgaven.

A r t i k e l  18. Inw erk ing tred ing  en titel.
Deze w et treed t in w erking m et 1 Jan u a ri 1922 en kan  w orden 

Utangehaald onder den titel „V lootw et 1922” , m et verm elding van het 
Staatsblad,  w aarbij zij is afgekondigd.

U IT T R E K S E L  U IT  H E T  V O O R -O N T W E R P  M E M O R IE  
VAN T O E L IC H T IN G . 

G rondslagen van het ontw erp.
Is het ter verzekering van de verdediging, zoowel van N ederland 

als van  Tndië, noodzakelijk over te gaan tot vers te rk ing  van de vlopt 
en tot het aanleggeil van de te haren  behoeve in  Ind iê  onm isbare s teu n 
punten en versterkingen aan den wal, aan den anderen k an t nopijin 
de algem eene economische toestand en de s taa t van ’s R ijks financiën 
en die van N cderl.-Ind ië  er toe dc te treffen  m aatregelen tc beperken 
to t het s tr ik t noodige.

D aarom  zal in de eerste plaats nauw keurig omlijnd zijn vast te
stellen met welke middelen voor de m aritiem e verdediging kan en
m oet worden volstaan; ten tweede zal voor de uitvoering van de als 
m inim um  noodig geachte m aatregelen een uitgew erkt plan zijn op te 
m aken, en eindelijk zullen de kosten volgens een vast plan over m eer
dere .jaren  zijn te verdeden.

'Pen einde de tenuitvoerlegging m inder afhankelijk te stellen
van de wisselende inzichten van het oogenblik, w ordt vaststelling bij
de w et in overw eging gegeven.

T a a k  der vloot.
In  N ederland: bet verleenen van steun aan dc landm acht in hoofd

zaak door het afsluiten en versperren van zeegaten en rivierm onden, 
terwijl door onderzeebooten voor het bij de verdediging van het zee- 
fron t onm isbare offensieve elem ent zal zijn te zorgen.

Tn Ind ic : door actie in zee te beletten, dat een vijand m et betrek
kelijk geringe middelen in  den A rchipel vasten voet verkrijgt, zijn 
doordringen daarin tc vertragen, zijn transportvloot verliezen toe te 
brengen, zijn verbindingen te bedreigen en eindelijk deel te nemen 
aan dc locale verdediging der steunpunten.

Zoow el in Nederland als in Indic aal zijn te volstaan met klein 
materieel. (Cursiveering van ons. „H et Schip".)

S am enstelling  der v loot.
A. voor den dienst in NederlandscH-lndië:
4 kruisers, 24 jagers, 32 onderzeebooten, 4 ondcrzeebpotmijnenleg- 

gers, 4  'm oderne flo ttieljevaartuigeu, 4 mijnenleggers type Siboga, 1 
mijnenlegger, gewijzigd type Medusa, de mijnenlegger Hercules, 2 
kleine mijnenleggers, 1 .als m ijnenleggcr getransform eerde stoom er, 1 
onderzccboot-m oederschip, de noodige ' vaartuigen voor hulpdiensten 
en de luchtvloot, bestaande u it: 72 verkenningsvliegtuigen, 18 jacht
vliegtuigen en 18 gevechtsvliegtuigen.

11. voor den dienst in N ederland:
18 onderzeebooten, 4 onderzeebootmijnenleggers, 5 pantserbooten,

3 mijnenleggers m et 200 mijnen, 4 mijuenlcggers type H ydra, 2 
m ijnenleggers type Vulcanus, 6 kanonneerbooten-m ijnenlcgger, 4 
mijnenvegers (als kern  der oorlogsorganisatie), eenige kanotinecr- 
booten voor de Zuiderzee, 1 der nog aanwezige pantscrschcpen, de 
noodige vaartuigen voor hulpdiensten en de luchtvloot bestaande uit:

45 verkenningsvliegtuigen en 15 jachtvliegtuigen.
V an liet in d it algemeene vlootplan begrepen m aterieel zullen óp 

1 Jan u a r i 1922 reeds beschikbaar zijn:
A. voor Indië:
7 onderzeebooten, 6 m ijnenleggers, 20 w atervliegtuigen en vaartuigen 

voor hulpdiensten;
B. voor Nederland:
1, pantscrschip, 7 onderzeebooten, 3 pantserbooten, 12 mijnenleggers,

4 mijnenvegers, 2 moederschepen voor onderzeebooten, eenige kanon- 
neerbooten, 32 w atervliegtuigen, 19 jachtvliegtuigen en vaartuigen 
voor hulpdiensten.

B eperking van  den aanbouw  v o o r de eerste  6 jaren .
Op 1 Januari 1922 zullen in aanbouw zijn 2 kruisers, Java en 

Sum atra, 6 onderzeebooten, 1 onderzeebootmoederschip en 1 mijnen
legger, alle voor N ed.-Indië, terwijl voor Nederland 3 onderzeebooten 
op stapel zullen staan.

H et overgroote deel van het volgens het algemeene plan benoodigde 
m aterieel zal dus nieuw moeten worden aangeschaft. H et is echter 
ongew enscht reeds dadelijk een regeling vast te stellen voor de aan
schaffing van al dit m aterieel. D e daarvoor noodige termijn zou tc 

. landurig  zijn om behoorlijk te kunnen worden overzien.
D aarom  is het wenschelijk de aanschaffing voorshands te beperken 

tot een deel van hetgeen in  het algemeene plan als totaal voor den 
eindtoestand is aangegeven. De term ijn voor dc afw erking van dit 
beperkte plan w ordt gesteld op 6 jaren. H et in  dezen termijn aan te 
schaffen gedeelte van het m aterieel moet zoodanig worden gekozen, 
dat aan liet einde van dat tijdvak een logische verhouding bestaat tus- 
schen het aantal der verschillende schecpstypen en tevens ook organ i
satorisch een systematisch geheel verkregen is, zij. het ook op een 
kleiner schaal dan het algemeene plan.

De kosten van aanschaffing zijn voor beide zesjarige termijnen 
.schematisch aangegeven.

E isch en  voo r het m ateriee l voo r Indië.
D e o n d e r z e e b o o t e n  zullen de kern der zeestrijdkrachten 

yormen.
Zij moeten aan de volgende eischen voldoen:
Snelheid: hoven w ater 15 mijl, gcruiiucn tijd vol te houden; artil- 

leriebew apening: 1 kanon van 7,5 a 10 e.M. tevens luchtafw eer
geschut; torpedi.ibewapening: groot-afstand torpedo's; 6 lanceer-
jnrichtingen, 18 torpedo's; w ater verplaatsing: ongeveer 800 ton (aan 
de oppervlakte). Bestand tegen w aterdruk op ten minste 60 M. diepte.

V an de onderzeebooten zullen op 1 Januari 1922 gereed zijn de 
Jv. 1. t/m K. V il. In  verband m et de bedragen, die reeds voor de



K . VUT t/m K. X I I I  zijn verw erkt, moet voor den afbouw der 
K . V II I  t/m K . X V I nog worden gerekend op 35,376 milliocn gulden.

De k r u i s e r s  Java  en Sumatra,  welke voorzien zijn van 10 
kanonnen van 15 c.M. en 30 mijl moeten loopcn, zijn bru ikbaar in het 
verdedigingssysteem , dat den grondslag vorm t van de hier ontwikkelde 
plannen. De in  den tweeden termijn aan te bouwen kruisers zullen 
voorzien moeten zijn van km ceerinrichtingcn; het aantal kanonnen zal 
kleiner kunnen zijn; snelheid 30 mijl. Hun w aterverplaatsing zal 
kleiner zijn.

In verband m et de bedragen, die reeds aan de Java  en de Sumatra  
zijn verw erkt, m oet voor den af bouw nog gerekend w orden op een 
bedrag van 12,6 millioen gulden.

Zij zullen aan de volgende cischen moeten voldoen:
J a g e r s :  V oortbew eging: turbines, vloeibare brandstof, vaart

30 mijl.
W erkingssfeer: 5000 m ijl.'
A rtilleriebew apening: 3 kanonnen van 12 c.M., volledige vuurlei

ding. 1 kanon van 7,5 c.M. luchtafweer.
Torpedobew apening: 2 dubbellanceerinrichtingcn van 53 c.M.

Bom m enwerper en zooveel mogelijk dieptebommen. 
W aterverp laatsing : 1000 ton.
Kosten 4,5 m illioen per stuk, totaal dus 54 millioen. 
O n d e r z e c b  o o t - m ij n e n l c g g c  r s. Snelheid: 15 mijl.
40 mijnen, d roog  opgesteld; 2 boeg-lanceerinrichtingen. 
W ate rverp laatsing : 800 ton.
Kosten 5,5 m illioen per stuk, totaal 11 millioen. 

F l o t t i e l j e v a a r t u i g e n .  A rtilleriebew apening: 3 kanonnen 
van 15 c.M. 1 kanon van 7.5 c.M. luchtafweer.

Bescherm ing: P an tserdek  van 25 tot 50 m.M.
. Snelheid: 12 mijl d ienstvaart; 14 mijl m axim um vaart. 

W aterverp laatsing : 1400 ton.
Kosten 3.5 m illioen per stuk, totaal 14 millioen.
Voor 9 m ijnenleggers w ordt nog 5,224 millioen noodig geacht, 

voor het onderzeeboot-m oederschip nog 2.5 millioen.
M a r i n e l u c h t v a a r t d i e n s t  72 verkenningsvliegtuigen; 18 

jachtvliegtuigen; en 18 gevechtsvliegtuigen.
Kosten 5 millioen.

Eischen voor het materieel voor Nederland.
O n d e r z c e b o o t e n :  W aterverplaatsing  550 ton. N og nocd'g

8.95 millioen. ...
O n d e r z e e b o o  t - m i j n . e n l e g g e  r  s: 550 ton, 25 mijnen. 

Kosten 3.25 m illioen per stuk, totaal 6.5 millioen.
P a n t s e r  b o o t :  K anonnen van 15 c.M. Kosten 3.5 millioen. 
M i j n e n l e g g e r :  200 mijnen. K osten 3.25 millioen. 
L u c h t v l o o t :  60 gevechtsklare verkennings- en jachtvliegtuigen, 

w aarvan nog 13 m oeten worden aangeschaft. Kosten ƒ 650.000.

V lootsteunpunten.
I. S teunpunt T and joeng  P riok  ........................................... ƒ  62.015.000

II. H ulpsteunpunt S oerabaja  ...............................................  „ 17.480.000
III . H ulpsteunpunt in den Rtouw-Archipcl ........................ „ 14.621.000
IV. Batterij te M akassar.  ........................................................  2.420.000

Totaal ............  ƒ  96.536.000

Voor In d ië : Personeel.
Bij m obilisatie  7174 man
In  v re d e s t i jd ..........................  ......................................................  5924 man

Voor N ederland:
Bij m obilisatie ........................................................................... 5362 man
In  v re d e s t i jd .................................  ................................................ 4000 man

. V lootfonds 1922.
V erm its de levensduur der schepen op 12 jarcn w ordt gesteld, w ordt 

het rationeel geacht den belastingdruk te verdeden over een 12-jarig 
tijdvak, door de vo rm ing  van een fonds, w aarin gedurende 12 jarcn 
telken jare  een bedrag  van 18,1 millioen w ordt gestort, w aarvan de 
helft ƒ  9.050.000 ten laste van Nederland en de andere helft ten laste
van Indië. De kosten der mijnen zijn hierin begrepen.1)

W ord t aan het einde van den eersten zesjarigen term ijn besloten 
om de u itb re id ing  verder te voltooien, dan zal daarvoor nog circa 
231.9 millioen gulden noodig zijn, hetgeen, aangenomen, dat genoemd 
bedrag wederom  over 12 jaa r zal worden verdeeld, zou neerkomen

op cene nieuwe annuïteit van 23.6 millioen, waarbij nog gedurende 
de eerste 6 jaar de annuïteit van 18.1 millioen over den eersten termijn 
komt.

Vlootbasisfonds 1922.
De kosten van de steunpunten in Indië zullen door vorm ing van een 

vlootbasisfonds over 30 jarcn worden verdeeld; annuïteit ƒ4,644.000.2)

Bedrijfskosten der vloot.
A. Indië: aan liet einde van den eersten termijn vati 6 jarcn, per 

jaar ƒ  32.285.425.
Voor 1922: ƒ  16.200.000.
B. Nederland: gedurende <lc eerstvolgende 6 jarcn  ƒ  34.550.000 

per jaar.

Verdeeling der kosten tusschen N ederland en 
Nederlandsch-Indië.

1. Voor de geheele Staatsniarine moet worden vastgehouden aan 
gelijke verdeeling van de kosten van aan bouw over de S taatsbcgrooting 
en die van Ned.-Indië.

2. De bedrijfskosten van de schepen bestemd voor den dienst in 
Indië, komen ten laste van de kolonie, die van bet overige deel der 
vloot moeten door Nederland worden gedragen, behoudens de kosten 
der pensioenen van liet Europeesche personeel, welke gelijkelijk zijn te 
verdeden.

3. De kosten vaii de steunpunten in  Nederland moeten komen ten 
laste van de S taatsbcgrooting; die van steunpunten in  Indië ten laste 
van Indië.

Recapitulcerende zullen de jaarlijksche uitgaven voor de S taats- 
marine gedurende het 6 -jarig  tijdvak bedragen:

Voor Nederland:
A nnuïteit V lootfonds 1922 ....................................ƒ  9.050.000
Bedrijfskosten ..................................................................   34.500.000

ƒ  43.550.000
. Aandeel van Ned.-Indië in den pensioenslast . .  „ 4.000.000

totaal ƒ  39.550.000

Voor Nederlandsch-Indië:
A nnuïteit V lootfonds 1922  ƒ  9.050.000
Bedrijfskosten oploopend t o t .........................................   32.300.000
A nnuïteit Vlootbasisfonds 1922   „ 4.644.000
Aandeel in den pensioenslast   „ 4.000.000

Voor Nederland 1921: 
Kosten van aanbouw 
Bedrijfskosten

totaal ƒ  49.994.000

ƒ  7.532.000 
„ 29.534.322

totaal ƒ  37.066.322 
waardobr het eindcijfer, met inbegrip van de stijging der pensioenen 
met ƒ  3.262.000, w ordt ƒ 40.328.322.

In totaal zullen volgens deze gegevens de kosten der M arine, die ten 
laste der S taatsbcgrooting komen, ƒ  778.000 minder dan thans be
dragen.

Indië zal ten hoogste 22.3 millioen gulden per jaa r meer moeten be
talen, welk m axim um  echter eerst na ongeveer zes jaa r bereikt zal 
worden.

-) (Volgens een door de Indische liegt'ering herziene ram ing zal 
hel voor de steunpunten benoodigde bedrag bedragen:

voor Tandjoeng P r i o k  ƒ  61.306.000
„ Soerabaja  ...................................  17.496,000
„ liiouw  .................................................................   14.320.000
„ Makasser  ....................................................... „ 2.720.000

*) (D e Indische Regeering is van meening, dat voor mijnenleggers 
ƒ  1.130.000 m eer noodig is, omdat op 1 Januari niet 6 maar 3 mijnen- 
leggers gereed zullen  zijn. Voorts acht zij onderseeboat-netversperringen 
ongewenscht, w elker gem is gecompenseerd kan worden door ruimere 
toepassing van m ijnen; w ijders wenscht zij het bedrag voor vliegtuigen  
te verhangen van 5  tot 7  millioen. Door een en ander sou het bedrag 
van hel v loo tfonds 1922 verhoogd moeten worden m et ƒ  3.700.000 
en dus in totaal m oeten bedragen ƒ  188.385.000. De annuïteit zou dan 
worden f9 .2 3 1 .0 0 0 . „ H e t  S c h i p ”).

totaal ƒ  95.842.000
welk totaal bij het voor-antwerp geraamd is op ƒ  77.896.000. Volgens 
de raming der Indische Regeering aal de annuïteit niet ƒ 4.644£00  
bedragen, doch ƒ  5.895.000. „H  e t  S c h i p”).



GECOMBINEERDE ERTS- EN KOLEN SCH EPEN
D O O R I R . J . C. A R K E N B O U T  S C H O K K E R

Bij dc Beschrijving van de gecombineerde erts- en tankschepen 
Mar ore en Steelore, welke door mij werd gegeven in „H et 
Schip” van 20 Mei 1921, aan de hand van gegevens in de 
„Marine Engineering” verstrekt, werd aan liet slot mede
gedeeld, dat laatstgenoemd tijdschrift een beschrijving zou  
laten volgen van twee andere schepen, die,, in tegenstelling 
met de eerstgenoemde, bestemd zouden zijn om afwisselend 
■erts en kolen te vervoeren. Deze beide schepen, de Chilore 
en de Lcbore, zijn dan ook beschreven in de „Marine Enginee
ring” van Mei 1921. Ze zijn bestemd voor de vaart ,yan 
New-York of Baltimore naar Cruz Grande in Chili, op wélke 
route kolen naar liet Zuiden en erts naar het Noorden-! zal 
worden vervoerd.

De hoofdafmetingen zijn, blijkens de beschrijving, dezelfde 
als van de erts- en tankschepen, n.h:

Lengte .........................................  550’
Breedte ..................................... 72’
Holte .........................................  44’
Diepgang ................................. 32’—4”
Waterverplaatsing .................... 29600 ton

Een algemeen plan wordt bij dit tweede stel niet gegeven; 
dit wordt echter vervangen door de mededeeling, dat de 
iiulecling en inrichting wat betreft verblijven, luiken, laad- 
en losinrichting en machinerie dezelfde is als bij de Mar ore, 
zoodat flus ook hier kan verwezen worden naar liet algemeem 
plan in „Biet Schip” van 20 Mei 1921, blz. 162.

Het groote verschil tusschen de beide typen zit in de dwars

doorsnede, welke in de hier gegeven figuur te zien is. De 
binnenbodem ligt hier blijkbaar op normale hoogte. Verder is 
gelet op een zelftrimmenden vorm voor liet lossen, door de 
schuin-oploopende wanden der zijtanks. Wat echter, de grootste 
eigenaardigheid vormt, zijn de langsscheepsdie verticale wan
den, die in elk ruim van schot tot schot loopen en boven en 
ouder een communicatie tusschen de gedeelten in het midden 
eu in de zijden overlaten. De eerste hoeveelheden g-estorte ■ 
lading vullen zoodoende het ruim op de manier zooals in de 
linkerzijde der figuur is aangegeven. Bij een ertslading is' in 
den hier geteekenden toestand het schip zeker al o p ’ zijn 
maximum diepgang, zoodat niet verder kan worden geladen. 
De langs wanden veroorzaken dus, dat de lading zich minder 
over de breedte en des te meer over de hoogte van het laadruim 
verdeelt, hetgeen een overmatige stabiliteit tegengaat. Laadt 
men kolen, dan kan natuurlijk een veel grooter deel van het 
ruim gevuld worden. Vanuit het laadhoofd stort de lading 
weer eerst tusschen de ertsschotten, doch zoodra de ruimte 
.daartusschen gevuld is vallen de kolen over den bovenkant 
dezer schotten in de zijden van het schip, zoodoende eindelijk 
liet geheele ruim vullend, zooals rechts in de figuur te zien is. 
Alleen zal de kolenlading, zonder dat deze wordt bijgeschept, 
waarschijnlijk de bovenhoeken onder het dek niet zoo ver 
vullen als hier geteekend staat. De gepubliceerde cijfers wijzen 
er echter op, dat toch niet 'het geheele laadruim met kolen zal 
kunnen worden gevuld zonder dat liet schip te diep gaat. De

totale laadruimte bedraagt 912000 kubieke voeten. De benoo- 
digde laadruimte voor 1 tón steenkolen is meestal niet g roo ter 
dan 45 kubieke voeten. Met dit cijfer rekenende, zouden de 
laadruimen 20200 ton steenkolen kunnen bevatten. B edenkt 
men nu hierbij, dat h e t draagvermogen 20700 ton bedraagt, 
doch dat dit cijfer met de brandstof- en zoetw atervoorraden 
verminderd moet worden om het gewicht der lading te krijgen, 
dan is het duidelijk, dat men het ruim  nooit geheel zal kunnen 
vullen, daar er dan voor genoemde voorraden slechts 500 ton 
zou overblijven, en dit terwijl de bunkerruim te (stookolie) 
berekend is op 3500 ton en de zoetwatertanks op 600 ton. 
Bovendien bedenke .men, dat zwaardere koolsoorten, die b.v. 
41 tot 44 kubieke voeten per ton behoeven, veel voorkomen. 
In  die gevallen blijft een nog grooter deel van het ruim  vrij’. 
De hoeken onder het dek zullen dus slechts bij uitzondering 
gebruikt behoeven te worden. H et is hier wellicht de geschikte 
plaats om er even op  te wijzen, dat in verschillende kolen
schepen deze ruim ten onder het dek benut zijn tot het aan-, 
brengen van ballasttanks (de zoogenaamde „topzijtanks”). Deze 
tanks hebben het voordeel, dat ze de stab ilite it in ballast- 
toestand zeer verbeteren, terwijl ze tevens eenige verm indering 
van den netto-inhoucl veroorzaken. De gewichtsver.meerdering 
is natuurlijk eenigszins nadeelig. D at ze in dit geval niet zijn 
gebruikt heeft waarschijnlijk zijn oorzaak in het feit, dat deze 
schepen — naar men verwacht — zoowel op de heen- als 
terugreis lading vervoeren, zoodat de eigenschappen in 'ballast 
hier van veel minder belang zijn dan bij schepen alleen voor 
kolenvervoer bestemd.

Dan nog 'het volgende over de stabiliteit; D e figuur, welke 
de ligging in het ruim  der beide ladingen aanduidt, geeft 
gelegenheid de hoogte van liet zw aartepunt dier ladingen 
benaderend vast te stellen. Deze hoogten bleken te zijn onge
veer 16’ voor erts en 24’ voor kolen. Met een ertslading is het 
schip dus aanmerkelijk stijver dan de gecombineerde e r ts 
en .tankschepen.

Indien het erts zoo hoog kom t te liggen als in de figuur 
geteekend, is hieruit 'verder de conclusie te trekken, dat het 
volume per ton grooter moet zijn dan 12 kubieke voeten, 
zooals in mijn vorig artikel werd gerekend. De doorsnede der 
hier geteekende ertslading, is'ti.l. ongeveer .730 vierkante voeten, 
de lengte van het laadruim  volgens de oorspronkelijke publi
catie 358’; dit geeft dus een inhoud van ongeveer 262 duizend 
kubieke voeten, hetgeen, a 12 vt.3 per ton gerekend, gelijk zou 
staan met 22000 ton.

Behalve de hier gereproduceerde figuur geeft het artikel in 
.de „Marine Engineering-” nog een bewerkt grootspant. D aar 
het mij te doen was om het geven van een inzicht in het 
scheepstype, kwamen mij voor dit doel de verschillende con
structieve bijzonderheden niet van voldoende belang voor om  
deze teekening lii'er te doen overnemen. H et voornaamste, he t
geen er uit blijkt, is, dat het schip volgens het langsspanten- 
systeem gebouwd is  zoowel wat huid, dek als binnenbodem 
betreft.

Aan liet slot der publicatie in de „M arine Engineering”



komt nog een tabel voor, welke voor deze en voor verschillende 
andere schepen het draagvermogen aangeeft per ton van het 
staalgew icht van den romp. Deze tabel komt me interessant 
genoeg voor om hier te worden overgenomen. Zeer terecht 
w ordt in een korte beschouwing over deze cijfers erop gewezen, 
dat het 580’ lange ertsschip van de Amerikaansche meren met 
een abnormaal geringen diepgang vaart. Zou men d it schip 
willen gebruiken op een diepgang, die meer in overeenstemming 
met zijn holte was, dan zou het misschien wel w at sterker — 
dus zw aarder —  gebouwd moeten zijn, doch daartegenover 
zooveel aan draagvermogen winnen, dat liet toch een veel hooger 
verhoudingscijfer vertoonde.

W at mijns inziens meer de aandacht verdient, is, dat de 
beide laatste schepen der lijst, welke gewone vrachtschepen zijn, 
een opvallend gunstiger cijfer vertoonen dan de 'overige, te r
wijl verder de drie zuivere tankschepen voordeeliger cijfers 
vertoonen dan het gemiddelde der gecombineerde tank- en 
ertsschepen. M et andere woorden:,hoe meer men schepen gaat 
bouwen naar de eischen van één speciale vaart, zooveel te 
onvoordeeliger worden ze, wanneer ze in concurrentie met 
meer normale schepen moeten worden gebruikt.

O ver het cijfer „draagvermogen per ton staalgew icht” nog 
het volgende: behalve door de omstandigheid o f de romp al

rif niet zw aar geconstrueerd is, w ordt het bovendien beïnvloed 
le  door den blokeoëfficient, 2e door het gewicht der machinerie. 
Vandaar, d a t een laag- draagvermogen per ton staal op zichzelf 
nog niet op  een onvoord'eelig schip behoeft te wijzen, daar het 
mogelijk is, dat 'het nadeel in draagvermogen wordt gecom
penseerd door een snellere reis. In  de schepen van bovenstaande 
lijst echter loopen de blokcoëfficienten, behoudens een uitzon
dering, w einig uiteen, zoodat het waarschijnlijk is, dat men, 
w at de snelheid betreft, m et eenzelfde scheepstype te doen 
hfeft. In d a t geval is het staalgew icht maatgevend —  hoewel 
nog niet alleen beslissend —  voor het kapitaal, dat men in 
het schip gestoken heeft, en het draagvermogen voor de nuttige 
lading-, die m en in één re is  kan vervoeren, zoodat voor ver
schillende schepen, in de algemeene vaart gebruikt, het schip 

' m et het hoogste draagvermogen per ton staal in het algemeen 
hét voordeeligste zal zijn. P as de eischen voor een bijzondere 
vaart kunnen de verhoudingen doen veranderen. H et is dus bij 
het bestellen van zulke abnormale scheepstypen gewenscht zoo 

' goed mogelijk te  overwegen of werkelijk in de speciale vaart, 
waarvoor het schip bestemd is, steeds voldoende vracht zal 
zijn te verkrijgen, zoodat men niet la te r . gedwongen zal zijn 
het sdhip in de algemeene vaart in concurrentie met andere 
te gebruiken. ,
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B e th o r e ....................... E , P 550’ 72' 4 4 ’ 3 2 ' - 4 ” 0,815 29600 7300 20320 2,78
S te e lo r e ....................... ■ E, P 550’ 7 2 ’ 44 ’ 32’- 4 ” 0,815 29600 7100 20500 2,88
C h i l o r e ....................... E , K 550’ 72' 44 ’ 3 2 ’—4 ” 0,815 29600 7000 20700 2,95
B e t h o r e ....................... E , P 500’ 6 6 ’ 42’ 3 1 — 1” 0,807 23723 5200 17200 3,30
Cubore ....................... E , K 450’ 5 7 ’ 37’ 2 7 '— 3 ” 0,795 15865 3273 11669 3,56

—  ....................... E  3) 580’ 5 8 ’ 32’ 19’— 3 ” 0,868 16060 3929 11451 2,91
— P 550' 7 5 ’ 43’— 3” 30 ’—0 ” 0,800 28270 6025 20300 3,36

San Fernando . . . P 530’ ' 6 9 ’ 42’— 3”

00öco 0,805 25800 5666 18550 3,27
F. W . W oller . . . P 500’ 68’— 6 ” 38' 27 '— 3 ” 0,800 21275 4663 15000 3,21
W ar Knight V 410’ 56' - 41 ’ : 30’—6 ” 0,799 15925 3082 11823 3,83
E c l i p s e ....................... V 440’ 56 ’ 38’ 28 '—7-f ” 0,797 16000 2800 12000 4,28

*) E  beteekent erts.
P  beteekent petroleum  of olie.
K  beteekent kolen.
V beteekent algem eene vrach tvaart.

G ew ichten in tonnen van 1016 K.G.
3) . V aart op de groote m eren  van N oord-A m erika.

P R O E F N E M IN G E N  M E T  T A L K  *)
M en zou deuken dat de na tuurkundige eigenschappen van de talk, 

vooral in verband m et liet gebruik  dat h iervan  gem aak t w o rd t bij 
het afloopen van schepen (men bedenke w elk een belangrijke rol 
de talk hierbij speelt), in allen deele nagegaan en beschreven zouden 
zijn, hetzij in w erken over scheepsbouw, hetzij in andere. V oor zoover 
is na te gaan is d it onderw erp echter nergens u itv o e rig  behandeld en 
vind t m en h ierom tren t alleen iets verm eld in verband  m et de k aarsen 
en zeepfabricage.

In  E ngeland kom en hooge tem peraturen  slechts bij u itzondering  
voor, en de scheepsbouwers vinden bij, de handelaars in da t artikel 
ruim schoots gelegenheid zich talkm engsels aan tc schaffen, die aan de 
om standigheden aldaar beantw oorden. In  A ustralië evenw el w as het 
n ie t mogelijk plaatselijk talkm engsels aan te koopen, doch alleen zuivere 
talk en daar de talkleveranciers niet op de hoogte w aren  van de eischen, 
die h ieraan  gesteld moeten w orden m et het oog op het geb ru ik  bij het 
afloopen van schepen en de tem peratuur daar vrij hoog  is, kw am  het 
raadzaam  voor een onderzoek in te stellen naar deze eigenschappen.

*) V oordracht gehouden voor T he Institu tion  of N aval A rchitects, 
door J . J. K ing  Salter.

De h ie ronder volgende proeven zijn genom en met „natuurlijke" 
talksoorten, behalve in  één 'geval w aarbij aan de talk  zuivere handels- 
stcarine w as toegevoegd; to t het nem en van m eerdere proeven ontbrak 
helaas de tijd. F irm a ’s, die in  E ngeland zich op de levering van talk 
vopr bovengenoem d doel toeleggen, leveren gcw oonlijk een artikel, dat 
verm engd is  m et andere sto ffen  b.v. stearine en/of parafine, welke 
mengsels v rij aanzienlijke belastingen, zelfs to t 7 ton per v ierkanten 
Eng. voet, k unnen  w eerstaan, bij een tem peratuur van ongeveer 80° F . 
Blijkens de h ierna  verm elde proeven kan geen enkele zuivere talk  bij 
die tem p era tu u r een zoodanige belasting verdragen.

De ideaal-toestand  bij, het afloopen van een schip is een laag  talk  te 
hebben op de vaste  helling, een dunnere laag op de slee en daar tus- 
schenin een sm eerm iddel en wel zóó, dat de tw ee talklagen stevig 
genoeg zijn om  de aan te brengen  belasting te kunnen w eerstaan 
en m et he t sm eerm iddel glij-vakken te vorm en, terw ijl v e r
meden m oet w orden, d a t de ta lk  het voornaam ste sm eerm iddel wordt. 
H e t ideaal zou dus zijn, dat de talk lagen in tac t bleven w anneer het 
schip zich d aarover beweegt. Als een bewijs da t d it practisch te be
reiken is, w o rd t een geval verm eld, w aarbij d it werkelijk gebeurde 
en verschillende andere w aarbij gedeeltelijk dezen toestand bereikt 
werd. H et eerstbedoelde geval betrof een schip van ongeveer 2300 ton.



gewicht; het vaartuig gleed van de helling en liet het talkoppervlfk
absoluut intact, to t dat het zich oprichtte.

Om zulle een resultaat te verkrijgen is klaarblijkelijk noodig:
a. dat de talk de belasting kan weerstaan;
b. dat zij een behoorlijke vastheid (consistentie) moet bezitten;
c. dat zij. goed op de vlakken is aangebracht;
d. dat zij intact blijft, d.w.z. niet onderhevig is aan barsten Iff

scheuren.
Eveneens moet aandacht geschonken worden aan de hoedanigheid 

en de hoeveelheid van het toegepaste smeermiddel daar deze factoren 
van veel invloed zijn op de geheele quaestie.

Nader zal worden aangetoond, dat de eigenschappen genoemd onder 
a en h min of meer met elkaar samenhangen en dat dit eveneens
het geval is met c en tl

.S. '25 tbs. (exact)

F ig . . 1. Hardheidsmeter.

In haar natuurlijken staat is talk een vet dat afkomstig is van de 
lichamen van verschillende dieren. De voornaamste hiervan zijn: het 
rund, het schaap en de beer. Het is een samengestelde scheikundige 
verbinding, hoofdzakelijk bestaande uit stearine- en olie-zuren, bene
vens kleine hoeveelheden andere organische zuren, waaronder glycerine; 
het stearinezuur maakt de talk hard, terwijl de glycerine haar zachtheid 
verleent. De qualiteit hangt voor een groot deel af van het deel van 
het dier, w aaruit het vet genomen is, den algemeenen toestand van het 
dier en den tijd van het jaar, waarin het gedood is. De goede taak
soorten; worden verkregen uit bepaalde lichaamsdeelen, zooals het 
nierbekken, de mindere kwaliteiten van deelen als ingewanden, efiz.

In den handel, die hoofdzakelijk talk levert aan kaarsen- en zeep
fabrikanten, w ordt de kw aliteit en de prijs — ten minste in Australië 
— bepaald door wat men daar noemt „the titre”. H ieronder verstaat 
men de tem peratuur, waarbij de talk na eerst te zijn gesmolten, weder 
vast w ordt (sto lt); men bepaalt d it punt niet van de talk in ■ haar 
natuurlijken staat, doch nadat deze eerst een chemisch proces heeft 
ondergaan; van het uit deze bewerking ontstane product w ordt dan 
zeer zorgvuldig het „titre punt” bepaald. De wijze van bepalen w ordt 
aan het slot afzonderlijk beschreven; uit de daarbij gevoegde tab e l'is  
te zien, dat het gehalte aan stearinezuur practisch het „titre punt” be-

heerscht. Dit punt varieert van 40° C.—50° C. en ligt dus binnen vrij 
nauwe grenzen.

G etracht werd nu een antw oord te vinden op de volgende vragen.

(1) Kan het stolpunt (titre) van een bepaalde talk beschouwd 
worden als een m aatstaf voor de kw aliteit voor scheepsbouwdoel- 
einden?

(2) Hoe verandert het draagvermogen van talk  bij w ijziging van 
tem peratuur en stolpunt (titre)?

(3) Welken invloed heeft de oorsprong van de talk, d.w.z. m aakt 
het verschil van welk dier de talk afkom stig is?

Beschikbaar waren rund- en schapentalk; hiervan w erd het stolpunt 
nauw keurig bepaald, w aarna van iedere soort bij verschillende tempe
raturen samendrukkingsproeven werden genomen. De hiermede ver
kregen uitkomsten zijn grafisch weergegeven in fig. 2.

Voor dat met deze proeven werd aangevangen, w erden eerst de 
giootte en de soort der te gebruiken proefblokken vastgesteld. D aartoe 
werden proeven genomen met vierkante blokken te r dikte van K Eng. 
duim in het vierkant; deze laatste afm eting was de grootste, die bij 
de beproevings-inrichting, w aarover beschikt werd, te gebruiken was. 
Bevonden werd, dat blokken van elke grootte, binnen bovengenoemde 
grenzen, dezelfde belasting gaven per vierkanten voet. M en besloot 
echter de grootste afm eting aan te nemen, daar men hiervan de meest 
betrouwbare resultaten verwachtte en om zooveel mogelijk de om stan
digheden bij liet afloopen na te bootsen, werden de blokken aange
bracht in vormen zoo dicht mogelijk bij de m aat van 9 Eng. dm.; de 
bodems dezer vormen waren blokken teakhout van 1 Eng. dm . De 
bovenkant van de talk werd vervolgens zoo zuiver mogelijk vlak ge
maakt op een uniforme dikte van ¥i Eng. dm. Ten einde de proeven zoo 
veel mogelijk gelijk te doen zijn, bleek het noodig, dit vlak m aken m et 
de grootste zorgvuldigheid te doen geschieden en ook, dat steeds voor 
iedere proef nieuwe talk werd gebruikt. U itgieten van de gesmolten 
talk in de vormen was het beste middel om scheuren en n iet hechten 
te voorkomen. Doch ook m et in achtneming van deze voorzorgen 
werden nog wel eens afwijkende uitkomsten verkregen, welke moeilijk 
te verklaren waren. Als resultaat van vele proeven verkreeg men ten 
slotte eenige krom men, waarop voldoende vertrouw d kon worden.

De temperaturen, lager dan die van de buitenlucht, w erden verkregen 
door de blokken in een ijskist te plaatsen. Middelen om een zeer 
lage temperatuur te verkrijgen, ontbraken.

De eerste proeven deden reeds zien, dat talk met een hooger stol
punt (titre) bij een gelijke tem peratuur meer belasting kon verdragen; 
gezien evenwel de zeer nauwe grenzen, waartusschen het stolpunt zich 
beweegt en de lastige wijze waarop dit punt bepaald w ordt en ook 
de moeilijkheid om dit laatste met een voldoenden graad van nauw 
keurigheid te verrichten, werd het wenschelijk gevonden de waarde 
van talk t.o.v. het „dragend verm ogen” met andere middelen vast te 
stellen.

N adat verschillende methoden overwogen waren w erd besloten om 
slagproeven te nemen: hierbij w ordt gemeten tot welke diepte een stalen 
bol, die met een bepaalde kracht het oppervlak tr e f t, ' in de talk  w ordt 
gedreven. Men koos hiervoor een stalen kogel van 5/s Eng. dm. diam eter 
en een valgewicht van /  Eng. pd., dat van een hoogte van 6 Eng. 
dm. op den kogel viel. De diepte van den indruk werd gemeten zonder 
den kogel te verwijderen.

Het instrument, waarmede men deze slagproeven uitvoerde en dat 
voorzien was van een m eet-inrichting, is weergegeven in fig. 1. Men 
kan hiermede tot 1jmn> Eng. dm. meten, terwijl de schaal zóó verdeeld 
is, dat het merk 100 overeenkomt met een indruk in de talk  van 
Vio Eng. dm.

Met dezen „hardheidsm eter” werden opmetingen verricht op ieder blok 
vóór dat dit op druk beproefd w erd; de verkregen resultaten waren 
zeer bevredigend en zijn in fig. 2 aangegeven als „hardness factors” . 
Men lette er op, dat een hardheidscijfcr =  0 een „oneindige hardheid" 
voorstelt, zoodat hoe hooger het hardheidscijfcr, hoe zachter de talk  is. 
De getrokken lijnen van fig. 1 geven de resultaten aan van de proeven.

E r werden proeven genomen m et: le . schapentalk; 2e. rundertalk ; 
3e. een mindere kw aliteit ru n d e rta lk ; 4e. een mengsel van de twee soorten 
rundertalk en 5e. een mengsel van schapentalk en zuivere handels- 
stearine.

U it de tem peratuur-belastingkrom m en van fig. 2 is te zien, welken 
invloed het stolpunt van de verschillende soorten heeft op het d raag
vermogen. Het antw oord op vraag (1.) kan nu gegeven worden, n.L: 
H et stolpunt is ongetwijfeld een goede aanwijzing voor de waarde van  
talk voor het hierbesproken doel, maar tengevolge van de moeilijk
heden verbonden aan de bepaling ervan is het niet voor algemeen ge
bruik geschikt.

U it de tem peratuur-hardheidskrom m en ziet men, dat talksoorten m et 
verschillend stolpunt opvallend verschillen wat betreft de w aarde van 
den hardheidsfactor en dat deze waarden voor iedere soort m et het 
stolpunt op en neer gaan.

Op grond van de overeenstemmende uitkomsten, die met den hard
heidsmeter zijn verkregen en het duidelijk verschil in w aarde van elk 
der onderzochte talksoorten, ben ik overtuigd, dat de proef op hardheid 
een eenvoudig en- handig  middel is om het draagverm ogen van 
natuurlijke talk en zelfs van talk vermengd m et stearine te bepalen 
en dat het een practische en betrouwbare werkwijze is.



De in fig. 2 gegeven krom m en geven het antw oord op vraag  (2).
De hardheidsproet kan genomen worden met een onbekende talk- 

soort, w aarna door interpolatie van de gegeven krom m en een vrij juist 
oordeel kan worden gevorm d over de kwaliteit van de talk, zoowel wat 
betreft het draagverm ogen, als het stolpunt. .Men behoeft slechts een 
m onster talk te nemen, dit te smelten en uit te gieten in een blok van 
H  Eng. dm. dikte, het vlak te maken, zorgvuldig de tem peratuur op 
te nemen en twee, drie of meer valproeven te nemen en deze uitkomsten 
in een krom m e te vereenigen. Bij het gebruik van den hardheidsmeter 
vervalt de noodzakelijkheid om op groote schaal belastingproeven te 
nemen.

Als een voorbeeld hoe men de krommen kan gebruiken, diene het 
volgende: Veronderstel dat u it de proef blijkt, dat een bepaalde talk- 
soort hij 50" F. een hardheid heeft van Ó0. W e zoeken dan in de 
schaal het snijpunt van de tcm peratuurlijn lnj 50" en de hardheids- 
faetorlijn van 60 en vinden het punt A. Zooals men ziet, ligt dit punt 
tussehen de hardheidskrotnm en van rundertalk (beef) met een stolpunt 
van 45,1" C. en die van het mengsel rundertalk met een stolpunt van 
43,25" C. De kw aliteit van de beproefde talk ligt dus tussehen die van 
laatstgenoem de twee. Door interpolatie tussehen de belastingskrom men 
van deze twee soorten vindt men het punt B, zoodat de onderzochte

ktlijk van dit stearinezuurgehalte. D it punt springt duidelijk in het 
oog bij vergelijking van de schapentalk en het mengsel schapentalk en 
stearine. Er is evenwel een grens voor de toevoeging van stearine, 
daar geconstateerd werd. dat een mengsel van 70 %  schapentalk en 
3$% stearine zoo broos was, dat het zich niet leende to t het nemen 
v«n proeven.

Schapentalk heeft dezelfde algemeene eigenschappen als. rundertalk, 
rfjfcar hij hongert* temperaturen neemt, haar draagvermogen minder snel 
af dan van rundertalk. De kromme voor den hardheidsgraad loopt 
viel steiler op dan die van rundertalk, terwijl deze hij lagere tem peratuur 
nipt veel hiervan verschilt, hoewel schapentalk, dank zij het hoogere 
stfdpunt, meer belasting kan verdragen. De krommen voor het mengsel 
vi|n de twee soorten rundertalk vallen, overeenkom stig de samenstel
ling, ten naaste hij evenredig tussehen die v m de samenstellende 
sdprten, wat er op wijst, dat een talksoort w aarvan de hardheidsfactor 
ligt tussehen twee gegeven krommen, ten opzichte van de bij die 
krommen beboerende soorten, een gemiddelde waarde heeft. Men ziet 
voorts, dat onvermengde talk bij matige tem peraturen volkomen kan 
voldoen aan de voor het gebruik bij afloopen van schepen te stellen 
eiichen en dat het dus niet bepaald noodig is ze met andere stoffen te 
vermengen. .Bovendien toonden andere proeven aan, dat onvermengde
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Toelaatbare druk in tonnen per vierk. voet.

Kig. 2. K rom men aangevende het draagvermogen ( toelaatbare druk) en de hardheidsfactoren bij verschillende temperaturen.

talk bij 50" E. een belasting van ongeveer 5 ton kan verdragen. Trekt 
men de denkbeeldige belastingskrom m e van deze soort, dan volgt hier
u it dat het stolpunt ongeveer ligt bij 111 K>" F. (44,1" C.) Evenzoo kan 
men door het interpoleeren van belastings- en hardheidskrom m en 
tussehen de gegeven lijnen, V»ij benadering vaststellen hoe de talk zich 
bij andere tem peraturen zal gedragen.

Als resultaat van deze proeven zou men dus, om  de juiste kwaliteit 
talk te krijgen, aldus te werk te moeten gaan: Bepaal eerst de w aar
schijnlijke tem peratuur, waarbij liet afloopen zal plaats hebben. Ga 
dan uit de krommen na, binnen welke grenzen de belasting per vier
kanten voet bij die tem peratuur kan liggen en bepaal vervolgens, in 
verband m et de grootte der glijvlakken, de meest geschikte belasting, 
waarbij men veiligheidshalve een ruime speling toelaat; zoek dan uit 
de krom m e het stolpunt, behoorende hij de gekozen soort en bestel 
hij de leveranciers talk van dat stolpunt. Controleer bij ontvangst de 
kw aliteit door het bepalen van den hardheidsfactor.

A lvorens over te gaan tot de beschouwing van de punten c en d 
volgen hieronder eenige gevolgtrekkingen, die gemaakt kunnen worden 
uit de krom m en van fig. 1 en de tabel aan liet slot van dit artikel.

Moe hooger het stolpunt ligt, des te grooter is bet gehalte aan 
stearine (s tearinezuur); het „draagverm ogen” is in hoofdzaak afhan-

talk minder neiging had om te scheuren of niet goed te hechten en 
ook, dat het niet raadzaam is talk te bezigen met een hooger stol
punt dan noodig is om met inachtneming van een redelijken zekerheids- 
factor de belasting te verduren.

W elken invloed de toevoeging van parafine zou hebben is niet nage
gaan. Dftar parafine een smeltpunt heeft van 52,6" C. (126,7" F.), is 
het waarschijnlijk dat liet een niet onaanzienlijker! invloed zal hebben 
op de hardheid voor het gebruik bij tem peraturen boven 80" F.

In verband met de vraag sub (3) blijkt uit het voorgaande, dat 
schapen- en rundervet in het algemeen veel overeenkomst vertoonen, 
doch dat goede schapen talk een hooger percentage stearinezuur bezit 
dan goede rundertalk en daardoor bij hoogere tem peraturen meer be
lasting kan verdragen. Monsters berentalk. of zooals die gewoonlijk 
genoemd wordt Russische talk, waren niet beschikbaar, terwijl door 
gebrek aan tijd ook geen proeven werden genomen met een mengsel 
van rundertalk en stearine.

'1 en einde eenig inzicht te krijgen om trent de sub t en d ge
noemde punten, werden een belangrijk aantal uitvoerige proeven ge
nomen. Hiertoe gebruikte men 2 vaste banen ter breedte van 1 Eng. vt. 
en een lengte van 20 Eng. vt. en een slee van 8 voet lang, die met 
ballastschuitjes bezwaard kon worden om de vereisehte belasting per



vierkanten voet te verkrijgen. Bevredigende resultaten werden niet 
bereik t; den cenen dag bleef een bepaalde talk goed hechten en 
scheurde niet, terwijl ze een anderen dag juist tegenovergesteld was. 
Gesmolten talk  krim pt bij het afkoelen en dit is een der oorzaken van 
de neiging- van groote vlakken om te scheuren. Het opbrengen van de 
talk geschiedde door - opeenvolgende lagen aan te brengen, het er in 
kluiten tegen aan te smeren of het in vloeibaren toestand uit te gieten.

H et eerste voldeed in  het geheel niet daar de lagen niet op elkaar 
hechtten; de tweede methode gaf betere resultaten, doch het beste vol
deed liet uitgieten. Deze manier was echter moeilijk uitvoerbaar iti 
verband m et de helling van de banen, zoodat liet meest gebruik werd 
gem aakt van de tweede methode. Er moet bijzonder op gelet worden, 
dat de talk bij het verw annen niet verbrandt.

Een ding is bij deze proeven duidelijk gebleken, n.1. dat liet niet 
raadzaam  is om dezelfde talk voor meer dan één tewaterlating te 
gebruiken, d aar ze na zuivering en omsmelting broos en brokkelig 
w ordt. Bij een gelegenheid werd dergelijke talk gebruikt en ofschoon 
oppervlakkig alles in orde scheen, bleef liet schip op den dag vatj 
tew aterlating een half uur hangen en toen het eindelijk in beweging 
kw am , ging d it gepaard met liet breken en afsduiiven van de talk- 
lagen.

E r werden eveneens proeven genomen om langs statischen weg de 
belasting te bepalen, die verschillende talksoorten kunnen verdragen, 
waarbij tevens de smeermiddelen werden onderzocht. Hiervoor ge
bruikte men oppervlakken van 12 Eng. dm. breed en 3 lA  voet lang. 
Het stuk, dat de helling voorstelde, droeg een talklaag ter dikte van 
’/* Eng. dm., welke op verschillende manieren, zooals hierboven om
schreven, w as opgebraclit; op het gedeelte dat de slagbedding voor
stelde had de talk een dikte van */" Eng. dm. Beide stukken werden 
goed vlak gem aakt, waarna achtereenvolgens verschillende smeer
middelen tussehen de vlakken werden gebracht voordat zc belast werden. 
De belasting bleef er dan op gedurende een tijd als gewoonlijk ver
loopt tussehen het opzetten van het schip en het te water loopen, d. i. 
ongeveer 16 tot 20 uur. W erd de belasting met succes verdragen, dan 
werd het bovenstuk verwijderd en kon de meer of mindere deugdelijk
heid van het smeermiddel worden nagegaan.

Een groot aantal dergelijke proeven werden genomen; hierbij kwamen 
vooral de volgende feiten naar voren: 

lo . 'de neiging van alle smeermiddelen om weggeperst te worden; 
2o. de moeilijkheid om een smeermiddel te vinden, dat de talk- 

oppervlakken niet aantast;
3o. de algemeene neiging van de talkoppervlakken om door smeer

middelen aangetast te worden, d. w. z. zich hiermede te vermengen.
W aren de lagen goed gevlakt dan werd steeds opgemerkt, dat -er 

bij liet losnemen slechts weinig van het smeermiddel was over gebleven; 
het grootste gedeelte was weggeperst. De meeste der gebruikte smeer
middelen, zooals traan en zachte zeep, hebben de eigenschap om op de 
talk in te werken en ze zacht te maken, waardoor de bovengenoemde 
verm enging wordt veroorzaakt.

Bij. iedere proef, waarbij zachte zeep met traan werd gebruikt, trad 
d it verschijnsel in sterke mate op; veel minder was dit bet geval lüj 
het gebruik van enkele zeep, m its deze goed vlak op de lagen werd 
u itgesnieerd; geschiedde dit laatste niet doch werd de zeep tegen $e 
talk „gekletst”, dan was het resultaat veel minder goed en trad Ie 
verm enging plaatselijk op. In de practijk zal het mogelijk zijn om de 
vaste baan goed effen te maken, maar met do slagbedden is dit nipt 
liet geval, tenzij men hieraan bijzonder veel moeite ten koste lc^t. 
H et gevolg zal dus zijn, dat de oppervlakken niet goed op elkaar 
ilragen, zoodat er punten zijn die extra zwaar belast worden, waardoor 
de neiging tot „vermenging” bevorderd wordt.

De wenschelijkheid om een smeermiddel te vinden, dat geen affini
teit heeft voor talk, deed zich in hooge mate gevoelen. Verwacht wei^d 
dat m inerale oliën de meeste kans gaven op een goede oplossing, waar
om proeven werden genomen m et een „petrolcum-eonipound” genaamd 
V axel. D it bleek zulke goede resultaten te geven, dat men aanvankelijk 
meende dat dit mengsel aan alle eisclien beantwoordde; latere proeven 
gaven echter minder goede uitkomsten, daar het niet standvastig 
bleek: de zeepachtige base scheidde zich van de minerale olie. Ten 
slotte verkreeg men de beste resultaten bij gebruik van gelijke deelen 
Vaxel en zachte zeep, tezamen gekookt. Vaxel is een kalkolic-liars- 
zeep, zacht gemaakt met minerale olie. Het begint pas bij een tempe
ra tuur van 135* F. zacht te worden, verzeept niet inel water en heeft 
geen affiniteit voor talk.

A antasting  van de talklagen is het ergste dat kan geschieden en moet 
voor alles vermeden worden. Van invloed hierop was ook de tijd, ge
durende welken men de oppervlakken onder belasting liet staan; naar
m ate dit langer duurde w erd de amalgamatie erger.

Bij verschillende schepen werd het Vaxel-zeepmengsel gebruikt en 
steeds met zeer bevredigende resultaten. Deze tewaterlatingen kwamen 
het vooropgezette ideaal zeer nabij, daar de talk op de glijvlakken over 
een groot deel van de lengte practisch intact bleef. Minerale vetten 
hebben bovendien nog het voordeel, dat zij veel goedkooper zijn dan de 
gebruikelijke smeermiddelen, als zachte zeep, traan e.d„ daar een veel 
kleinere hoeveelheid er van noodig is, In een bepaald geval waren de 
kosten f  IQ inplaats van •£ 50. *

T en  slotte w ordt opgemerkt dat geen proeven zijn genomen met 
een mengsel van talk met andere stoffen, behalve de reeds genoemde 
n.1. stearine. Vermeld wordt nog, dat natuurlijke talk door ze gedu

rende 4 uren te koken, harder w ordt en wel in die mate, d a t de liard- 
heidsfactor bij 73° F, afneemt van 101 tot 71. U it de drukkrom m e bij 
die temperatuur ziet men evenwel dat het draagverm ogen daardoor 
niet zoo heel veel grooter wordt.

P ercen tag e
G raden Celsius S tea rin e -zu u r 01ie-7.mii'

40.0° 35.15 59.85
40.5“ 36.30 58.70
41.0° 37.60 57.40
41.5° 39.10 55.90

' 42.0" 40.70 54.30
42.5° 42.30 52.70
43.0“ • 44.00 51.00
43.5° 45.60 49.40
44.0" 47.20 47.80
44.5“ 48.80 46.20
45.0° 50.40 44.60
45.5“ 52.25 42.75
46.0“ 53.90 41.10
46.5° 55.85 39.15
47.0" 58.00 37.00
47.5“ 60.50 34.50
48.0“ 63.00 32.00
48.5“ 65.90 29.10
49.0° 69.00 26.00
49.5“ 72.10 22.00
50.0“ 75.05 19.95

Bepaling van het stolpunl.
Th een geëmailleerde kom van ten minste een lite r inhoud wordt 

50 gram  van de taik -verhit to t dat er damp afslaat (ongeveer 200° C.) 
Onderwijl w ordt een mengsel, bestaande uit 40 c.c. zuiver causbic soda 
oplossing van 3554° Beaumé en 30 c.c. alcohol van 95—96° Gau Laus- 
sac (s. g. 0.815), gereed gemaakt.

D it mengsel w ordt geleidelijk aan de heete talk toegevcicgd, onder 
voortdurend roeren, to t dat het geheel vast is gew orden ; daarna wordt 
1 liter water toegevoegd en laat men de massa 45 m inuten  koken. De 
zeepoplossing w o rd t' dan ontbonden door er 60 c.c. zw avelzuur van 
2434 Beaumé bij. te doen; he-t geheel w ordt dan gekookt to t dat de 
vetzuren volkomen helder zijn en vrij van klonters. V oor liet titreeren, 
w at eigenlijk niets anders is dan een zorgvuldige bepaling van het 
smeltpunt, neemt men een reageerbuisje van ±  12 c.M. lang en 134—2
e.M. wijd, vult d it voor “/a m et de vetzuren, die bij een zoo laag 
mogelijke tem peratuur zijn gesmolten en hangt deze m et behulp van 
een geperforeerde kurk  in  een flesch. In  de buis w ord t een zuiver aan- 
ivijzende thermometer gezet, welke een verdeeling heeft in vijfde graden 
Celsius. W anneer de vetzuren beginnen te kri-s-tallisecre-n geeft men den 
thermometer een draaiende bew eging,. drie maal naar rechts en drie 
maal naar links. D e therm om eter zakt dan een weinig en rijst daarna 
tot een punt, waarop hij m instens twee m inuten blijft staan. De laatste 
aanwijzing wordt nu aangenomen als „titrc” van dc talk ; soms noemt 
men dit smeltpunt, m aar het is ju ister te spreken van stolpunt.

BEZOEK V A N  NEDERLANDSCH E SC H E E PSB O U W  - 
TECHNICI A A N  DUITSCH LAND

Tn deze maand hebben 32 Nederlandschc hoogleeraren en leden van 
dc Studcntenverceniging „W illiam  Froude" der Technische Hooge- 
sehool te Delft onder leiding van dc hoogleeraren Cop en Vossnack, 
Prof, Biezeno en Baron van Hacrsolte, d irecteur van het Nationaal 
Technisch Scheepvaartkundig Museum, een bezoek aan Bremen en 
H amburg gebracht. T e Bremen werden zij door de A.G. Wes.-r, 
Bremer Vulkan en Atlas Werkt* op de meest voorkom ende wijze ont
vangen en te H am burg door de Vulkan Werkt-, de D eutsche W erft, 
de Ocrtz-W erke, de Schiffhau-Versuchsanstalt en de W asserban- 
direktion, welke laatste o.m. technische verzamelingen van haar archief 
(leed bezichtigen.

T o t slot verzamelden de deelnemers zich met de vertegenwoordigers 
der bezochte bedrijven en instellingen op een door het „Archiv fiir 
Sehiffbau und Sehiffahrt” goorgitniseerden ontvangst»vond. Bij deze 
gelegenheid noodigdc de voorzitter van „W illiam  Froude" meerdere 
bekende I lamburgsehc vakgenooten uit, tot het houden van voor
drachten te Delft, w aar Duitschen scheeps- en havenbouw ers en 
technici gelegenheid geboden zal worden om mededeclingen te doen 
over het Duitsche productievermogen en energie ten opzichte van 
scheepsbouw en scheepvaart. De Nederlandschc gasten hebben hun 
erkentelijkheid betuigd over hetgeen hun was geboden en het ver
trouwen uitgesproken, dat de Duitsche scheepvaart en scheepsbouw 
zich in niet te langen tijd weer tot vroegere grootheid zullen ontwikkelen 
en dan steeds de vriendschapsbanden met Holland zullen onderhouden.

Door de ontvangst, die den jongen voelbclovenden N ederlanders hier 
ten deel viel, is ongetwijfeld weder een der niot-politiekc intellectueel»; 
bruggen geslagen, w aarover de waarheid om tren t het veelgesmade 
Duitschland marchecren kan, (S c h iftban.)



D IEPG AN G - EN T A N K M E T E R

Fig , 3. Tank  m et complete m eterinstallatie,

m oet worden, is een gesloten helm geplaatst, die d ich t bij de basis 
een opening heeft m et scherpen rand ; deze rand vorm t de z.g. „datnm - 
level”, de basis van w aaraf gemeten wordt. V anal den top van den 
luchthelm leidt een pijpje naar den kw ikm eter. In  d it pijpje de.nke men 
zich een verdeelkraan als aangegeven in fig. 2, w aarop een luchtleiding 
is aangesloten. Men kan hiermede dus den helm bf m et den kw ikm eter 
of m et de luchtpomp c.q. luchtreservoir in gem eenschap stellen.

Veronderstel nu, dat de vloeistof in den helm tot een zekere hoogte 
boven den „datum level" gerezen is, Men begint dan m et de 'verdeelkraan

F ig . 4. IV ij ze van  plaatsing van den 
luchthelm  voor een diepgangnietcr,

a
'H e t is nood ig  om vóór iedere aflezing eerst lucht in de pijp toe te 

laten (doorb lazen), om zeker te zijn, d a t in den helm de vloeistof ju is t 
tot aan den scherpen rand staat. Doet men d it  niet, dan loopt men kans, 
b.v. hij tem pera tuu rsda ling  sinds de laatste meting, dat de vloeistof 
iiii- den helm tengevolge van het krim pen van de' lucht, honger slaat, 
w aardoor de m eter te w einig zal aanwijzen. Dit zal ook het geval zijn, 
y^anneer de tank  sedert de laatste opnem ing is bijgevuld; in overeen
stem m ing  m et de g roo tere  vloeistofhoogtc zal de lucht in de pijp

D e bepaling van de w uterverplaatsing van een schip u it den 
gem iddelden diepgang, het vaststellen van de in tanken of dubbele 
bodem s aanwezige hoeveelheden olie, w ater en dergelijke, zijn door 
de wijze waarop zulks aan boord veeltijds geschiedt, m oeilijk anders 
te qualificeeren dan als ruw e schattingen. De diepgangm erken op 
voor- en achtersteven zijn als regel aangebracht op afstanden van

_______  cén voet of één decim eter;

F ig . 1, Schem atische voorstelling  
van een tankm eter.

de stand tusschen twee 
m erkstreepen w ord t gew oon
lijk m aar op het oog geschat, 
terwijl zulks, w anneer het 
schip op zee is, n iet of 
hoogst m oeilijk kan geschie
den, om de eenvoudige reden, 
dat de diepgangm erken in de 
meeste gevallen, van binnen
boord af n iet z ich tbaar zijn. 
Ook het opmeten van de in 
tank of dubbelen bodem  voor
radige hoeveelheid, door de 
hoogte van de vloeistof te be
palen met behulp van een 
peilstok, is n iet altijd  mogelijk 
en kan ook al geen aanspraak 
maken op nauw keurigheid .

De behoefte aan een middel 
om dergelijke m etingen nauw
keurig en op ieder gewenscht 

oogebl'ik u it te voeren, doet zich, hu in den laatstcn tijd steeds meer 
schepen worden ingericht voor het stoken van olie en het aantal
tankschepen zich aanzienlijk uit breidt, meer dan oo it gevoelen. Tiet
leek ons daarom van belang, de lezers kennis te doen m aken met 
een instrum ent, dat in de laatste ja ren  op verschillende buitenlandschc 
schepen, w aaronder vele van de A'meriknansche M arine, w ordt

toegepast en w aarm ede het 
naar mogelijk is op eenvoudige

m eter en ju iste wijze m etingen als
jjjf bovenbedoeld te verrichten,

g |y |jg  D it toestel, door de fa.
Kelvin Boltom ley & B aird  te 
Glasgow in tw ee vorm en in 
den handel gebracht, aange
duid, als „Pneumercator 
Draught Ind ica tor” en „Pneu
mercator tank gauge",  be
rust op het m eten van  dc 
hoogte van een vloeistof- 
kolom door m iddel van  een, 
met dien v loeistofkolom  even
wicht m akende kw ikzuil, Zoo- 
als dc naam aa-nduidt, dient 
eerstgenoem de inrichting  
meer speciaal om  den diep

g an g  en daaru it de w aterverplaatsing  van het schip te bepalen, terwijl 
de tweede dient voor het opmeten van de in tanks e.d. aanwezige
hoeveelheid w ater, olie of andere vloeistof.

D e w erking van beide is het eenvoudigst te verklaren  aan de hand
van het schema in fig. 1.

O p den bodem van dc tank, w aarvan de vloei sto f hoogte bepaald

naar
luchthelni

tiaar
luchtpom p

Fig. 2. Verdeelkraan.

op „lucht" te zetten en laat in de pijp samengeperste lucht toe. Deze 
lic h t zal eerst de vloeistof u it den helm wegdrukken to tdat het niveau 
daarin  to t den scherpen rand gedaald is, w aarna zij door de vloeistof 
heen zal ontsnappen. De luchtdruk in deii helm m aakt dan evenwicht 
m et' den d ru k  door den vloeistofkolom  uitgeoefend. V ervolgens w ordt 
de kraan  op „raéter" gezet; het kw ik  u it het bakje zal dan in het lange

n e e o l e
VALVE 
7 0  AIR 
RESERVOIR

CONTROL
V A LV E ,
AFT

M EA N
DRAFT
AND

.T O N S
DISPLACED

Fig. 5. Meterkast,

been opgestuw d w orden to tdat de kw ikkolom  evenwicht m aakt mel
den luch td ruk  en dus m et den vloeistofkolom .

De schaal verdeel ing van den kw ikm eter kan nu zoo ingerirh t w o r
den, da t m en onm iddellijk  de vloei stof hoogte in de tank af leest Bij 
bekende afm etingen is daarnaast een verdeel ing aan te brengen die 
de (volum e) hoeveelheid van de vloeistof aangeeft.
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S E A C O C K

D IM EN S IO N S  
O F  B A L A N C E  
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samengeperst en de vloeistofspiegel in den helm dus gerezen zijn tut 
boven den scherpen rand.

Uit het voorgaande volgt, dat men voor ieder ruim of tank een 
afzonderlijke inrichting, als aangegeven in fig. 3, moet hebben, d.w.z. 
een helm met pijpleiding en kwikmeter met schaal; de luchtpomp kan 
gemeenschappelijk gebruikt worden voor de verschillende leidingen. 
Op schepen, w aar men de beschikking heeft over samengepérste lucht, 
kan deze laatste geheel vervallen; men sluit dan de leidingen, met 
tusschenschakeling van een reduceerklep, op de luchtreservoirs aap. 
De verschillende meters kunnen in een centraal punt op een gemeen
schappelijk bord worden opgesteld. Voor ruimen, die slechts tot een 
bepaalde hoogte leeggepompt of gevuld mogen worden, b.v. olieruimen, 
kan men boven den meter nog een verklikker-inrichting aanbrengen, 
die waarschuwt wanneer het bepaalde niveau bereikt is. Ook is het 
mogelijk op deze wijze automatisch een pomp in werking te stellen 
of te doen stoppen,

*

De diepgangm eter werkt op geheel overeenkomstige manier als de 
tankmeten, alleen moet hierbij in vóór- en achterschip een afzonderlijk 
gesloten vat worden geplaatst, dat in gemeenschap staat met buiten
boord en waarin de helm wordt aangebracht. De plaats van ctoee 
vaten wordt zoodanig gekozen, dat zij zoo dicht mogelijk bij de einden 
van het schip zijn en hij „leeg schip” nog onder de waterlijn ligge,n. 
Fig. 4 geeft hiervan een voorstelling; men ziet hier de verbinding 
van het vat met buitenboord en de luchtpijp, die boven de waterlijn 
uitkomt. Het effect op den helm is dus hetzelfde alsof hij buitenboord 
op die hoogte was aangebracht. De kwikmeters en contróle-kranen eijz. 
zijn aangebracht in een eenvoudig houten kastje, dat geplaatst wordt 
in de kaartenkam er, kajuit van den kapitein of op een andere ge- 
wenschte plaats. De bij de meters behoorende schalen, welke volgens

de verstrekte gegevens van het schip door den fabrikant van de toe
stellen worden vervaardigd, geven de w aterverplaatsing aan in voeten 
of decimeters (en onderdeden); u it den diepgang van vóór en achter 
w ord t de gemiddelde diepgang van het schip en de daarm ede overeen
komende w aterverplaatsing afgeleid. Een duidelijk beeld van zoon  
„m eterkast” geeft fig. 5. Men ziet hier de contrólekranen van vóór- en 
achter helm en daarboven de schalen van vóór- en achterdiepgang, 
terwijl tusschen deze heide een derde schaal is aangebracht, die de 
gemiddelde waarde hiervan en de daarbij behoorende w aterverplaat
sing in tonnen aangeeft. De aanwijzing op deze laatste geschiedt auto
matisch door de verstelbare wijzers (in de figuur aangeduid als knife 
edge”), bij vóór- en achterschaal gelijk te zetten met het kwikniveau.

Bij de hier weergegeven inrichting ontbreekt de luchtpomp; de lucht, 
noodig voor het „doorblazen” van leiding en helm, w ordt onttrokken 
aan een of ander lucht-reservoir.

U it de voorgaande beschrijving volgt, dat het geheel is samengesteld 
uit elementen, die uit een constructief oogpunt zeer eenvoudig zijn te 
noemen. De afwezigheid van bewegende deelcn of licht kw etsbare 
eleetrische geleidingen e.d. brengt de kans op averij tot een minim um 
terug.

In de practijk heeft de inrichting haar bruikbaarheid bewezen, in 
het bijzonder als contröle-middel van den kant van den gezagvoerder 
op het juiste gewicht van de aan boord genomen lading, zooals b.v. 
bij het overnemen van kolen en dergelijke. Men behoeft dan niet alleen 
af te gaan op door de afladers verstrekte opgave. Evcnzoo kan door 
g regelde opneming gedurende de reis een nauw keurig beeld verkregen 
worden van de uit de bunkers verbruikte steenkool. Zooals reeds ge
zegd, vindt het instrum ent uitgebreide toepassing in de Amerikaansche 
marine, waar het volgens een artikel in het „Journal of A m erican 
Society of Naval Engineers” zelfs met succes gebruikt w ordt om het 
brandstofolie-verbruik bij proeftochten te bepalen.

N IE U W SB E R IC H T E N
T E W A T E R L A T IN G E N .
R O T T ER D A M SC H E  DROOGDOK M IJ. T E  ROTTERD A M : 
het stoomschip Streefkerk, in aanbouw voor de Stoomvaart Mij. „De 
M aas” te Rotterdam. Lengte (1.1.) =  421’—0” ; breedte (mld.)
55’—3” ; holte (mld.) =  31’—6”. Op een diepgang van 25’—10K ” 
heeft het een laadvermogen' van 9300 ton. Klasse Lloyds Register. 
Stoommachine-installatie van 2700 I.P.K . en 3 Schotsche stoomketels 
eveneens te leveren door de Rott. Droogdok Mij.

SOUTH W E ST E R N  SH IPBL’I EDI NG GOMT’. T E  SAN RED RH; 
het stoomschip Sik'anits, in aanhouw voor de Nederl. Indische Tank- 
stoomboot Mij. Grootte bruto 5800 reg. ton.

N. V. IJSEL W E K K  TE G O R IN CH EM :
het stoomschip Perseus, in aanhouw voor de Kon. Ned. Stoomboot Mij. 
te Amsterdam. Lengte over alles =  68.90 M .; lengte (1.1.) =  65.53 M.; 
breedte (mld.) — 10.20 M.; holte (inkl.) =  7.01 M. Laadvermogen 
op 15’—6” diepgang — 1700 ton. .

KON. M IJ. DE SC H ELD E T E  V LISSIN G EN :
Ned. kruiser Java. Hoofdafmetingen: lengte 153 M., bij een grooM e 
breedte op buitenkant pantser van 16 M., holte 11.10 M. In geheel 
uitgerusten toestand; diepgang 5.50 M. en waterverplaatsing 7050 ten. 
Bewapening: 10 kanonnen van 15 c.M. snelvuur, lang 50 kaliber, en 
4 kanonnen van 7.5 c.M., tevens anti-luchtvaartgeschut, lang 55 kalibér. 
Bescherming: pantserdek over nagenoeg de geheele lengte van den 
romp, in het middengedeelte horizontaal, dik 2.5 c.M., in d . zijden

schuin afloopend, dik 5 c.M. en een pantsergordel d ik 7.5 c.M. P an t
sering commando-toren 12.5 c.M. dik. M achines: 8 dubbele uitsluitend 
met olie gestookte waterpijpketels en 3 turbines, te zamen m et 65.000 
as-P.K. vermogen. Snelheid: 30 Engelsche zeemijl of knoopen =  
5534 K.M. per uur, bedoeld als volgehouden snelheid gedurende een 
6-uurs proeftocht. Bemanning: commandant en officieren 30, onder
officieren 50, korporaals en minderen (matrozen, stokers, m ariniers) 
400, totaal 480 man.

SC H E E PSB O U W  M IJ. N IE U W E  W A TE R W E G  T E  S C H IE D A M : 
het stoomschip Gemma, in aanbouw voor Van Nievelt, G oudriaan 
& Co.’s Stoomvaart Mij. te Rotterdam . Lengte (1.1.) =  450’—0"; 
breedte (mld.) =  60’—0 ” ; holte (mld.) tot shelterdek =  39’— 6”. 
Laadvermogen =  11.500 ton. Klasse Lloyds Register. Een stel Curtis 
turbines met een vermogen van 4000 AsP.K., vier stoomketels 
17’—0”X 12’—0”.

N. V. B O ELE’s S C H E E P S W E R V E N  & M A C H IN E F A B R IE K  
T E  SL IK K E R V E E R : 

het stoomschip Triton, in aanbouw voor de Mij. Zeevaart te R otter
dam. Lengte (1.1.) =  230’—0” ; breedte (mid.) =  36'—0” ; holte (mld.) 
=  22’—6".

N. V. S C H E E P S W E R F  & M A C H IN E F A B R IE K  „D E K L O P ”
T E  S U  EI) R EC H T: 

het stoomschip Maraglo, in aanbouw voor de N. V. van der E b & 
Dresselhuys’ Scheepvaart Mij. te Rotterdam. Lengte (1.1.) — 359’— 0” ; 
breedte (mld.) =  50’—0"; holte (mld.) tot shelterdek =  32’— 6”. 
Laadvermogen =  7000 ton. M achine-installatie van 1800 I.P .K .,
3 stoomketels, totaal 540 M-. verw, oppervlak.
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UITBREIDING VAN  DE FIRMA W m . MULLER & Co.
Naar wij -vernemen heeft dc firm a W m . Miiller & Co, beslag 

gelegd op de geheele productie van de Gutehoffnungshütte, 
welke ongeveer 30.000 'ton ijzer en staal per maand bedraagt. 
Wij hopen in een volgend num m er hierom trent nadere mede- 
deelingen: te kunnen doen.

RECLAME-BIJLAGE.
Bij dit nummer is  gevoegd  een in legve l van de N .V , „N EM A ”, 

Bezuidenhout 76 B, D en  H aag, verm eldende de door haar vertegen
woordigde fabrieken.

N.V. Van der Kuy & Van der Ree s 

Machinefabriek en Scheepswerf

Schepen tot 12000 ton

WERF MAASDIJK - SCHIEDAM
T elegram -A dres t M A A SD IJK
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GUTEHOFFNUNGSHÜTTE
OBERHAUSEN RHLD.

DRAAIKRAAN BREM ERHAVEN

ONZE A F D E E L IN G  ST E R IÖ R A D E  L E V E R T i
e-t

B R U G C O N S T R U C T I E S  I N  I J Z E R .  Spoor- en luchtbruggen, zoowel vast als draaibaar, luchttransportbanen, taadsteigers.

H O O G E  C O N S T R U C T I E S . Volledige schacht- en walswerkinrichringen, stationsoverkappingen, hellingen, pakhuizen, kranen, vlicgtuigloodsen, torens voor draadlooze
telegrafie en polen voor clectrische Inchtleidingen,

W A T E R B O U W . Drijvende dokken, dokdeuren, sluizen en waterkceringen, schictsluizen voor binnenwateren. Voorts rivierschepen, sleepprouwen, pontons, caissons,



N.V. TECHNÉMA
ROTTERDAM

„  A 'V  A N  C  E ”
RUW  OLIEMOT OREN

6—400 P.K.

2 5 0 0 0  STUK S IN  GEBRUIK

Schitterende getuigschriften — Gegarandeerd 
3000 bedrijfsuren zonder noodzakelijke reiniging 

Taag brandstofverbruik

Leveringuitvoorraad — Concurreerende prijzen

Naamlooze Vennootschap

INTERNATIONALE SCHEEPSBOUW-MIJ.
„ D E  M A A S ”
SLIKKERVEER

Brief« en T elegram -A dre# i Telefoon In terlocaal t
IN T E R M A A S , S likkerveer No. H , S likkerveer.

1

Vracht- en Passagiersschepen
IN ALLE AFMETINGEN j,
TOT 15000 TON DRAAGVERMOGEN

U C D A  H_muidE-N_ . ■
n  E l  I V  AM STERDAM

PRIMA HUIDVERVEN 
P A K K IN G S T O F F E N  

NAADLOOZE EN KOPEREN BUIZEN 
OPWALSFLENZEN ..  W ITM ETAAL 

MACHINEKAMERBEHOEFTEN

N aam looze Vennootschap

Utrechtsche Chemicaliën Handel
OUDEGRACHT 32, UTRECHT
T elephaon 1132 — T elegram -A dres > D A L N A G

Chemicaliën voor alle industrieën 
Oliën en Teerproducten, Verfwaren
LEV ERA N CIERS V A N  R IJK S - EN  G E M E E N T E W E R K E N

E lectric iteit , H. C R O O N  6  C'-., R o t te r d a m
ONZE AFDEELING SCHEEPSINSTALLATIES INSTALLEERDE RUIM 70 SCHEPEN


