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S C H E E P V A A R T
De vrachtenm arkt.

D e algem eene p ositie  der vrachtenm arkt is er sedert ons 
v o rig  overzich t n ie t op verbeterd. Integendeel valt aan ver
schillende voornam e m arkten teruggang van koersen te con- 
stateeren'. In  -hoo-fdzaak moet dit worden toegeschreven aan 
den m et het v ord eren  van den tijd toegenomen Engelschen 
k oten exp ort, w aard o or het aanbod van ballastruim te aan die 
m arkten  g ele id elijk  is vermeerderd.

In  ’t b ijzon d er de daling- der graanvrachten-, tijdens de 
Engels-che m ijm verk ersstak in g  zoo bevredigend opgeloopen, 
v orm t een nieuw e teleurstelling voor reeders, d ie gemeend 
m och ten  hebben, dat die koersen zich althans voor ccnige 
m aanden zouden handhaven. Van de La P lata  liepen deze 
sed ert begin  Ju li  te ru g  van1 55/- a 57/6 tot circa 30/- per ton 
n aar V e r. K o n ./ C o n t.; voor latere posities wordt thans 32/6 a 
33/9 genoteerd. V a n  M ontreal naar V er. Kon. daalde de koers 
van c irca  6/- to t 5/- per q r.; van de Gtilf naar het Continent 
van 2 7  lo t 2 1 c .  p er 1 0 0  11>. Voor thuisvrachten van A ustralië, 
A zië  en N ed er],-1 ndië hadden overeenkomstige verlaging-en 
plaats.

In  de bestaande omstandigheden van den wereldhandel kan 
in afzienb aren  ti jd  g'een verbetering worden verwacht. De 
E n g elsch e kolen p rod u ctie  is weder normaal geworden. In  de 
week, geëindig-d 2 0  Aug\, bedroeg- de productie 4 .3 3 4 .0 0 0  ton, 
tegen  5 .4 3 7 .0 0 0  ton de vorige week en 4 .6 9 7 .0 0 0  ton in de 
nvereenkomstig-e -periode van 1920. N aarm ate de kolenprijzen 
verlaagd worden —  en  in dit opzicht heeft men in Engeland 
veel vertrouw en —  zal het buitenland levendiger voor Engel- 
sche kolen in de m a rk t komen. Aldus zal de uitgaande scheep
v aart m eer gelegenheid  krijgen tot uitgaande kolenvrachten, en 
zal voor een -grootere tonnage de rondreis niet meer alleen dooi
de th u isreis  behoeven te worden gedekt.

B e tre ffen d e  gelegenheid tot g-raanvervoer in de komende 
m aanden diene de schatting van het „W ashington D epart
m ent o f A g ric u ltu re ” , opgemaakt tot 15 Aug. Volgens statis
tiek en , ingekom en van 16 landen, in-cl. Canada, welks normale 
p rod u ctie  50 p et. van den w ereld-tanve-oogst vertegen
w oordigt, kan de gezam enlijke tarwe-oogst geschat worden 
op 1 .9 5 3 .0 0 0 .0 0 0  b u sh els , d.i. 7 millioen bushels meer dan in het 
vorig e ja a r . D e Canadeesche oogst wordt voortreffelijk  ge
noemd.

I n  N oord-, M id d en - en West-Euro-pa zijn de vooruitzichten 
eveneens gunstig-, niettegenstaande de langdurige droogte. De 
stand van den oogst is in Indië door de droogte minder 
g u n stig ; d aarentegen  beter in N oord-A frika. Ook uil A ustra
lië en A rg en tin ië  kwam en goede berichten1.

D-e roggeproductie zal, voor zoover er door de verschillende 
landen ram ingen zijn opgemaakt, 2 2  pet. grooter zijn dan in 
1920 , de gerstproductie 2.4 pet. grooter; de havcrproductie 
12.3  pet. en de maïs,productie 6 .3  pet. kleiner.

D e graanoogst in Roem enië is teleurstellend. N aar werd 
medegedeeld zou aldaar niet meer dan 1%  m illioen ton vnor 
uitvoer beschikbaar zijn; en zou de R egeering in het belang 
van de binnenlandsche voorraden een uitvoerrecht gaan heffen.

V an R usland is natuurlijk geen graanex-po-rt te verwachten. 
Integendeel is derw aarts het graanvervoer begonnen; ook van
uit D elfzijl naar Petrograd.

Intusschen kwamen er alarmeerende berichten -uit Amerika 
betreffende de vooruitzichten van den katoenoogst, en zou de 
vermoedelijke productie w aarschijnlijk niet meer bedragen dan 
ruim  de helft van het vorige jaar.

Duitsche concurrentie.
N aast gebrek aan1 voldoende uitgaande lading doet: zich, al 

naarm ate Duitsc-hland zich door aanbouw van nieuwe ruimte, 
terugkoop van uitgeleverde schepen en de „pro form a” aan- 
koopen van Zweedsche schepen weder krachtiger in de groote 
scheepvaart heeft kunnen doen gelden, de D uitsche concurren
tie met de lage m ark-valuta gevoelen; in die mate, dat de 
leidende personen van de A tlantic Conference zich m et de 
D uitsche reederijen in verbinding .hebben gesteld, ten einde 
deze te bewegen weder toe te treden tot de A tlantische pool.

De Nederlandsche reederijen met diensten op N ederl.-Indic 
hebben zich, evenals de Holland-Oo-st-Azië L ijn , genoodzaakt 
gezien to t vrachtverlaging; althans voor enkele stapelartiikelen 
als: cement, kunstm eststoffen, rails, pijpen, onbew erkt en ruw- 
ij'zer. In aanmerking, genomen de. bijzondere levendigheid, die 
het Nederlandsch handelsverkeer met het Oosten heeft onder
gaan, is de D uitsche concurrentie van geen geringe beteekenis. 
Volgens het bulletin van de Suez-Kanaal Maatschappij heeft 
onder alle vlaggen het verkeer onder Nederlandsche vlag zich 
het sterkst ontwikkeld, en was dit in de eerste h e lft van dit 
ja a r  1 2 0 .0 0 0  ton grooter dan in het tweede h a lfjaar 1920.

H et verkeer door het Kanaal onder Duitsche vlag bedroeg in 
het eerste h a lfjaar 1921 4 0 .1 4 2  ton.

Intusschen mag gevraagd worden in hoever de Duitsche 
reederijen nog van het voordeel door hare m ark-valuta zullen 
blijven genieten. De zeer aanzienlijke belastingverhoogingen 
met den nasleep van hoogeren levensstandaard zal de -exploi
tatiekosten der D uitsche reederijen aanm erkelijk verho-ogen. 
D e vere-eniging van kapiteins -en stuurlieden besloot reeds een 
loonsverhü'Ogimg te eischen van 100 pet.; en het verdere dek
en machinepersoneel zal in dit opzicht niet achterblijven.



Lijndiensten.
De Koninkl. Hollandsche Lloyd heeft niet ingang van 1 dezer 

de havens van Southampton opgenomen in de mail- en passa- 
giersdiensten op Buenos Avres.

Met ingang van 11 dezer wordt Southampton eveneens aan
gedaan in de mail- en passagiersdiensten dezer reederij op 
West-Indië, M exico en New-örleans.

Ook op de thuisreizen zal Southampton worden aangeloopen.
De Spaansche reederij Companta Naviera Sota v Aznar, die 

sedert het vorige jaar een geregelden dienst onderhoudt van 
Hamburg en Rotterdam op Brazilië en Buenos Ayres, heeft 
dezen dienst in tweeën gesplitst, ril. in een driewekelijkschen op 
Montevido, Buenos Ayres en Rosario, en een maandelijksdhen 
op Pernambuco, Bahia, R io de Janeiro en Santos.

De Scandinavian East Africa Line opende 5 dezer een ca. 
zesvvekelijkschen dienst van Rotterdam en Antwerpen op 
Alexandrië, Tamatave, Majunga, Madagascar en Mauritius.

De Kawasaki S.C. te Kobe opent 15 Oct. een geregelden 
maandelijkschen dienst van Antwerpen op Penang, Singapore, 
Hongkong, Shanghai, Hankov, Nagasaki, Kobe en Yokohama.

Havenbeweging.
De statistieken der scheepvaartbeweging op de voornaamste 

continentale havens over de maand Augustus zijn, de tijdsom
standigheden in aanmerking genomen, tamelijk bevredigend.

Voor Rotterdam wijst Aug. tegenover de vorige maand ver
meerdering aan wat het aantal schepen, doch vermindering wat 
de tonnenmaat betreft; voor Amsterdam en Hamburg in beide 
gevallen vooruitgang; voor Antwerpen een vermindering van 
80 schepen, daarentegen nog eenige vermeerdering van inhoud. 
Het laatste bewijst, dat het na den oorlog op deze haven zoo 
druk geworden kleinverkeer begint te verminderen'om plaats 
te maken voor de groote zeevaart.

Aangekomen zijn:
te R  o 11 e r d a m ;

Aug. 1921 700 schepen met 938.403 n.
„ 1920 660 „ „ 794.461 „
„ 1913 920 „ „ 1.165 617

Jan./Aug. 1921 5487 „ „ 7.331.936
„ „ 1920 3428 „ „ 4.152.767
„ „ 1913 7038 „ ,, 8.710.169 „ „ „

te A m s t e r d a  m:
Aug. 1921 224 schepen met 1.155.384 M3. b ru to f

„ 1920 229 „ „ 865.050 „
„ 1913 212 „ „ 1.032.169 „

Jan./Aug. 1921 1503 „ „ 8.296.418 „
„ „ 1920 1241 „ „ 5.460.060 „ „ %
„ „ 1913 1632 „ „ 7.949.580 „

f  Voor herleiding in netto reg.tons te deelen docr 3.62 ,

r. t.
j j  j j  n

n j j ij
5) j i 5)
>j  )> ) J

te A n  t w e r  p e n :

Aug. 1921 612 schepen met 1.095.091 n. r. t *
„ 1920 648 n  n 933.469 „ J J J ï

„ 1913 584 J ?  j > 1.178.648 „ j j  j )  m
Jan./Aug. 1921 5350 n  J i 8.530.922 „ in  n  >;

„ „ 1920 5241 D  n 7.061 663 „ j  j  j ) .'f

„ „ 1913 4681 ) )  j ) 9.177.882 „ j j  j j

* Voor herleiding in Nederlandsche meting de Belgische
tonnage te verminderen met 15 pCt.

te H a m b u r
Aug. 1921 942 schepen met 955.220 n. r, t.

IJ 1920 410 11 11 402.846 „ „ „
11 1913 1352 J J )l 1.153.583 „ „ „

Jan./Aug. 1921 5188 ) J 11 5.714.047 „ „ „
j r  j j 1920 3021 ) J 11 2.478.189 „ „ „

1913 9819 V 11 9.352.895 „ „ „

Wereldtonnage en vrachtverkeer.

De vraag is meermalen opgeworpen waaraan de depressie 
in de scheepvaart het meest zou moeten worden toegeschreven, 
aan de aanzienlijke uitbreiding der wereldtonnage o f wel aan 
het mindere vrachtverkeer.

Hierop wordt een antwoord gegeven in het door de firma 
Furness, Withy & Co. gepubliceerd jaarverslag. In dit verslag 
wordt de meening uitgesproken, dat de geweldige daling der 
vrachten niet moet worden toegeschreven aan overproductie 
van nieuwe tonnage maar aan de ineenstorting van den inter
nationalen handel. De scheepsbouw is na den oorlog allerwege 
buitengewoon levendig geweest; niet alleen in Am erika en 
Europa, maar tevens in Japan, Canada, Australië, en zelfs in 
China. Het gevolg is geweest, dat de door den oorlog sterk 
geslonken wereldtonnage medio 1921 11 .703-000 ton groot er 
was dan medio 1914. Op het eerste oog lijkt dit een zeer 
aanzienlijke vermeerdering. Echter wordt dez£ van minder be- 
teekenis indien men zich afvraagt hoe groot de uitbreiding 
zou zijn geweest indien er geen vernietigende oorlog ware 
geweest, de daaruit voortgekomen geweldige uitbreiding der 
Amerikaansche handelstonnage niet had plaats gehad en de 
wereldhandel zich ongestoord, verder had kunnen uitbreiden. 
Naar schatting, aldus liet verslag, zou er in de zeven jaren 
15 millioen ton zijn bijgebouwd. Van dit standpunt beschouwd, 
zou er dus geen overproductie zijn. Voorts, de meerdere 
1 1 .703 .000  ton sluit in 5 -700 .000  ton aan schepen van meer 
dan 25 jaren oud, die onder normale omstandigheden reeds 
naar den slooper zouden zijn verwezen, benevens 2 .9 4 0 .0 0 0  br. 
ton aan groot ere tanktonnage, te zamen 8 .6 4 0 .0 0 0  ton. Alzoo 
is de bruikbare tonnage slechts 3 .0 0 0 .0 0 0  ton grooter dan in 
1914. En toch ligt er over de wereldhavens verspreid 
10.000.000 ton scheepsruimte opgelegd. H ieruit wordt de con
clusie getrokken, dat de depressie in de scheepvaart niet te 
wijten is aan overproductie van tonnage maar aan den ge- 
schokten wereldhandel.

Van andere zijde wordt geschat dat er aan lading thans 
40  pet. minder te vervoeren valt dan in 1913.

Het Suezkanaai.

In 1920 zijn 4009 schepen door het Suezkanaai gevaren, waarvan 
58.9 pet. de Britsche vlag voeren, 9.6 pet. de Japansche en 8.2 pet. de 
•V ederlandsche.

De volgende tabel geeft den stand:

schepen netto tonnag:
liritannië 2359 10.838.842
J apa-n 385 1.601.468
Nederland 330 1.425,808
Italië 188 605.564
Frankrijk 184 '“774.784
Amerika 152 723.716
Inter Allieerden 107 525.816
Zweden 58 230.175
1 )enemarken 53 230.831
Noorwegen 49 172.127
( iriekenland 44 119.975
Spanje 28 71.835
Brazilië 18 85.680
Rusland 18 46.328
België 12 29.865
Portugal 11 47.788
China 6 19.976
Duitsehland 3 14.777
T s j echo- S 1< > vvakij e 2 8.553
Argentinië 1 1.147
S i ani 1 402

'i otaal 4009 17.574.657



V E R V O E R  V A N  H O U T  A T S  D E K T A S T  
O P  Z E E S C H E P E N

DOOR IR . A .  M . S C H I P P E R S .
Op de dezer dagen te ’s-Gravcnhage gehouden vergaderingen 

van het M aritinie Law Committee heeft wegens ongesteldheid 
van den heer A. Temperley, voorzitter van de suib-commissie 
voor deklasten, de heer P ercy  Turner namens voornoemde su‘b- 
commisie de hieronder volgende besluiten betreffende het ver
voer van hout als deklast voorgesteld:

1. Alle schepen, die hout als. deklast medevoeren met een 
gewicht dat grooter is dan 5 pet. van de totale deadweight, 
moeten een certificaat hebben, w aaruit hun geschiktheid voor 
het ver voertal van zulke deklasten blijkt.

2. Door de verschillende zeevarende staten moet een uni
form  stelsel voor de u itg ifte  dezer certificaten van geschikt
heid worden aanvaard.

3. Ten einde zoo mogelijk tot een eenvormig stelsel in ne 
verschillende 'zeevarende stalen te komen, zal aan de ziens
wijze van internationale deskundigen moeten worden over
gelaten te beslissen o f in aansluiting met bovengenoemde ver- 
eischten, een uniform stelsel voor het bepalen van een speciale 
laadlijn en/of vaste regelen tot beperking van de hoogte en liet 
gewicht van deklasten wenschelijk zouden zijn.

4. In  ieder geval kunnen de Britsche regelen ten aanzien 
van lichte houtsoorten zonder bezwaar gewijzigd worden.

5. H et M aritinie Law Committee neme 'zoodanige stappen 
als vereischt worden om de regeer in en van de onderscheidene 
zeevarende landen aan te sporen om tot een internationale 
overeenstemming ten aanzien van de boven aangegevcn lijnen 
te geraken.

De heer Mr. YV. Roosegaarde Bisschop ondersteunde deze 
resoluties en wees er op, dat een internationale bijeenkomst 
van deskundigen zal moeten plaats hebben ter bespreking van 
de in de besluiten ontwikkelde denkbeelden. Men zal wellicht 
verwachten, dat de Britsche rcgecring hiertoe liet in itiatief zal 
nemen, doch de Board of Trade is overladen niet werk. Daarom 
wierp spreker de vraag op o f de Nederlandsclie rcgecring wel
licht bereid zou worden gevonden «loze zaak ter hand te ne
men. Thans is bet oogerfblik gekomen voor de invoering van 
zulke internationale regelen voor de veiligheid op zee en spre
ker hoopt dan ook, dal de Nederlandscbc rcgecring hel in itia
tief zou willen nemen tot bet bijeenroepen van een vergadering 
van deskundigen.

De lieer Pb. van Ommeren Jr . betuigde vervolgens eveneens 
zijn instemm ing met de besluiten, waarop de voorzitter aan 
hem de vraag stelde of de Nederlandscbc regeering bereid zou 
zijn een conferentie als bovenbedoeld bijeen te roepen. De heer 
van Ommeren verklaarde deze vraag- moeilijk te kunnen beant
woorden.

N adat nog van verschillende zijden ten gunste der besluiten 
was gesproken, werden deze met. algemeene stemmen naar het 

‘ M aritinie Law  Committee verwezen tot het doen van verdere 
stappen. De vierde resolutie onderging daarbij echter een kleine 
w ijziging in dezen zin, dat de in te stellen commissie van des
kundigen zal overwegen in hoeverre de Britsche regelen ten 
aanzien van lichte houtsoorten zonder bezwaar kunnen worden 
gewijzigd.

M et algemeene stemmen besloot de vergadering daarop, de 
Nederlandscbc regeering uit te doen noodigen, bet in itiatief te 
nemen voor de vereischte bijeenroeping van een conferentie van 
deskundigen.

De Nederlandsche regeering zal ongetwijfeld deze uitnoodi- 
ging aannemen, te meer omdat de bovengenoemde besluiten 
toch haar grondoorzaken vinden in het feit, dat Nederland het 
eerste land is geweest, dat meer ingrijpende wettelijke voor
schriften in zake het vervoer van hout als deklast met schepen 
in de Schepenwet van 1909 .heeft vastgelegd. Deze wettelijke 
voorschriften wijken geheel af van die der B ritsche Shipping

Act. Voor belangstellenden in dit onderwerp verwijs ik voor- 
loopig naar mijn artikel, gepubliceerd in „De Ingenieur” van 
7 Dec. 1918, No. 49, getiteld: B ijdrage tot de ken n is  d er  w et-  
telijke v oorsch r iften  b e tr e ffen d e  het v erv o eren  van  d ek lad in g en  
hout m et zeeschepen ” .

Daar thans door de besluiten van de M aritim e Law Com
mittee dit onderwerp weer in liet bizonder de aandacht trekt, 
zal ik in een volgend nummer van „Het Schip” een uittreksel 
van mijn 'bovengenoemd artikel geven.

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

A an koop  en sch ijn koop  van■ bu iten lan dsclie schepen.
ITt mag als bekend ondersteld worden, dat Duitsche reede- 

fijen  in vele gevallen in staat zijn, baar schepen nog met 'winst 
te laten varen, wanneer recdcrijen in landen met een z.g. hooge 
valuta 'zich genoodzaakt zien, haar schepen op te leggen. Zoo 
verluidt, dat de vaart met een stoomschip, waarvan de kosten 
per reis in Zweden 145.000 Kronen bedragen, door een D uit
sche rcedcrij onderhouden worden kan voor een bedrag gelijk
staande aan 25.000 Kronen per reis. H et tractc.ment van den 
Zweedschen gezagvoerder van een bepaald schip is bijna even 
hoog als het totaal der geheelc tractem ents- en loonregeling 

■ bedragen zou, indien het schip zich in Duitsche handen bevond. 
Ook steenkool is in Duitschland tegen geriiigeren prijs te ver
krijgen dan in de meeste andere landen. E n  de overige bedrijfs- 
onkostcn zijn doorgaans voor Duitschers, vergeleken bij die 
van buitenlandsclie. reeders, eveneens zeer laag.

Onder deze omstandigheden hebben Zweedsche scheeps
eigenaren in vele gevallen vaartuigen naar D uitschland ver
kocht. Voor schepen beneden de 2000 Urn en ouder dan 25 ja:u* 
is volgens een bericht in de Duitsche pers de verkoop zelfs mo
gelijk zonder Zweedsch uilvoerconsent. Men maakt zich echter 
in Zweden over deze verknopen bezorgd, omdat, men vreest, dat 
de Duitsche recderijen met de vroegere Zweedsche schepen de 
Zweedsche vlag verdringen zullen van roules, die van ouds 
door Zweedsche schepen bevaren worden. T alrijke protesten 
hebben zich dan ook daar te lande legen de bedoelde verknopen 
voorgedaan.

Een ander middel om builenlandsche schepen onder Duit
sche vlag te brengen met behoud van een zeker direct voordeel 
voor den buitenlandschen eigenaar, bestaal daarin, dat de D uit
sche maatschappij lijdelijk de rmlersbevoegdheden overneemt. 
Het schip wordt geroyeerd uit het buitenlandsclie register van 
schepen en komt in liet Duitsche register te staan, doch de 
Duitsche recder verplicht zich, de vaart uit te oefenen in liet 
belang van den buitenlandschen eigenaar, en zooveel mogelijk 

„..volgens diens aanwijzingen. Daartegenover ontvangt de D uit
sche reeder in den regel:

a. een vaste som voor beheer en onkosten;
■ b. een courtage a 3 pet. over vracht-, loon- en eventueelc 

bergingskosten;
c. een aandeel van 10 pet. in de netto-winst.
De buitenlandsclie eigenaar geniet 90 pet. van de netto w inst. 

Tn geval van verlies van bet schip draagt bij dit geheel. H ij kan 
de overeenkomst in sommige gevallen terstond, in andere na 
bepaalde tijden, opzeggen met inachtneming van zekeren op
zeggingstermijn.

Blijkens een en ander is het geldelijk voordeel aan D uitsche 
zijde bij dergelijke overeenkomsten slechts zeer m atig, doch de 
indirecte voordeelen zijn vele. De Duitsche zeelieden en scheeps- 
leveranciers profiteeren in alle gevallen; veelal ook de 
haveninrichtingen, lichterdiensten en loodsen. E n  bovenal: de 
Duitsche vlag verspreidt zich weder langs de zeewegen, het
geen op den duur aan de Duitsche scheepvaart moet ten gxiedc 
komen en niet minder aan den Duitschen goederenhandel.

(M cdcdeelin g  van d e  H a tu ielsa fd celin g  van  I Ir . .1 Is.
G ezantschap te Berlijn  in „ H a n d c lsb c r ich ten ”.)



SH IPPIN G  AND SHIPBUILDING IN  ENGLAND
(Special correspondence to „Het Schip".)

Fu rth er reduction of steel prices. — 90 u/o of the workpeople in the steel trad e out of employment. — 
German tenders in shipbuilding and repairs more than 50 °/o below English prices.

LONDON. August 31st 1921.

F re ig h t- and C harterm arket.
H om ew ard' m arkets during the past week have adopted a very 

quiet tone. T h e requirements of shippers and merchants being 
distinctly restricted tonnage is in more than ample supply for what 
is required. T h e R iver P late business has slightly expanded owing  
to better inquiry for maize cargoes and rates have been firm, 
especially for later positions. Steam ers to load heavy grain up river 
prom pt were no better than 3 0 /- , Scpt./O ct. 32/6, and O ctober/Novem
ber 3 5 /- . N orth A m erica has experienced a moderate inquiry for grain  
principally to near Continental ports hut business from M ontreal 
is 'handicapped by the serious congestion ruling at that port where 
there are now from 70  to 80 vessels waiting their turn to load. This 
congestion is due to American shippers diverting their cargoes to 
nearest w aters instead of taking advantages of the new all water route 
to  the A tlantic Coast. N orth Pacific is firm at 58/9 to 60 /- for 
wheat flour with 1/3 extra  for barley. Virginia coal has collapsed 
almost entirely, there being no inquiry on European account arid 
very little for South American. Cuban sugar is quiet with business 
on a basis of 15  cts. per 100 lbs. to New York. Cotton and pitch pine 
from the Gulf are both nominal and nitrates inactive. Eastern markets 
are quiet with Bombay and Karachi dropping to 27 /6  on dw. Saigon 
is offering 601- for rice whilst Dalny beans are 70/- to U .K. Australia 
has eased off to 68/9  with a fair amount of tonnage offering to come 
out in ballast. Danube grain is in better request at 22 /6  fur large 
vessels and 2 5 /-  for smaller ones but this market has been affected 
by the restriction  on the export of wheat whilst further developments 
may take place in consequence of the Soviet threat to Roumania.

S teel-m arket.
A further reduction has been made by the Scotch steel manufac

turers who reduced steel last week by f  1 a ton with sheets and bar 
iron proportionately lowered. Jt is announced, too, that a further cut 
in prices may be expected next week. The steel makers are doing 
everything they can to assist shipbuilders to reduce the cost of new 
construction but so far without much success. The trouble is that 
so long as there is the existing great surplus of tonnage shipowners 
are in no way desirous of obtaining new vessels. It is no use their 
having ships built which they cannot operate at a profit and profits 
will be limited during the next two or three years as tonnage is far 
in excess of the cargoes to be carried. There is, however, a better 
feeling in the industry with regard to cooperation beween employers 
and employed. The joiners’ strike which had lasted for about nine 
months has fortunately come to an end, the men returning to work 
practically upon the terms offered to them nine months ago. The 
cause of the better tendency is without doubt the wave of unemploy
ment resulting from the industrial slump. The leaders on both sides 
have come to the same conclusions which, briefly stated, are that the 
world has been left so impoverished by the war that unless costs of 
production can be reduced to a price at which goods may be offered 
in consonance with the buying capacity of the world industry will

have to be closed down altogether. The return of norm al industrial 
and commercial conditions, says M r. W . A. Appleton, S ecretary  of 
the General Federation of T rade Unions ill his annual report, has 
been accompanied by m ore serious unemployment than any sim ilar 
form of industrial disturbance within the recollection or even of the 
historical cognizance of the British  people. In the steel trade no less 
than 90 % o f  the work people are out of employment and steel output 
probably is one of the basic industries of the U nited K ingdom . 
M r. Appleton adds the- significant forecast that industrial unemploy
ment and stagnation will continue so long as the price of British coal 
rem ains higher than the price of finished steel imported from  G er
many or the United States. Indeed, the situation from  the trade union 
point of view is most serious. Many of the unions have been compelled 
to suspend their benefit payments, their funds are seriously depleted 
and their ability to resist trouble largely diminished. Ill the opinion  
of many trade union leaders the whole system of unions requires to be 
recast and at the bottom  of any reorganisation m ust be a clear re 
cognition of the relationship of trade unionism, not only to the indi
vidual industrial group but to the whole trade and com m erce and life of 
the nation.

In a speech at Sheffield by M r. W illiam  Clerk, the M aster Cutler and 
D irector of Messrs. Vickers, some expectation was given of a revival 
in the steel trade. He based his opinion on the fact that the govern
ment will shortly lie placing orders for the construction of warships 
and this will create a demand for steel which will affect all ship
building by absorbing a proportion of the unemployed both in the 
steel works and in the shipyards and engineering shops. I t  is note
w orthy that this opinion coincides with one expressed but a short 
while previously by M r. Joseph J .  Tynan, the D irector of the B eth 
lehem Shipbuilding Corp. who was of the opinion that the world is 
on the point of a boom in steel and also in other industries without 
parallel in history. Unfortunately the world has heard these optim istic 
forecasts so often that it pays but little attention to them. The  
general opinion of the public is that they will believe in a boom when 
they really see it and feel it but that there cannot be a boom , o r even 
normal industrial activity until prices in every line are brought ap
preciably below what they are today. So far as this country is con
cerned the position is worsened by the exchange situation. M essrs. 
Y arrow  recently tendered for a vessel for India but their price of 
£  25 .000 , the lowest of all the B ritish  tenders, was £  6 ,000  m ore than 
the lowest Dutch tender which took the contract. Recently a 5 ,0 0 0  ton 
steamer was at Newport, M onmouthshire, requiring extensive survey  
and overhaul. The lowest B ritish  tender was £  15 ,000  whilst that of 
Messrs. Blohm & Voss at H am burg was for £  8 ,000 . Of course the 
shipbuilding industry of this country has a reputation for finish which 
perhaps is not to be obtained elsewhere but the great m ajo rity  of 
ships built in the world do not require super-finish and for what may 
be described as this ordinary class of work Continental shipbuilders 
and repairers can do just as well as we can do in this country. Design  
and detail may differ in a vessel built abroad but if built by a first 
class Continental builder she will be just as suitable a vessel for 
trading purposes as a superfinished Clyde steamer.

H e t  N a ttr d -0 n stseekan aa l.

In 1 9 2 0  zijn 12321 schepen van 142.000 netto ton in Oostelijke 
richting door het Noord-Oostzeekanaal gevaren, een 13556  van
4 .9 2 0 .0 0 0  ton in Westelijke richting. In totaal dus 25.877 schepen van
9 .0 6 2 .0 0 0  ton. D it nadert langzamerhand het verkeer van 1913, dat
1 0 .3 5 0 .0 0 0  ton bedroeg, doch verdeeld over 53 .382 schepen, een bewijs 
dat de schepen thans grooter zijn.

Van de vreemde vlaggen was de Zweedsclie miiimier één met 1609  
schepen, dan volgen N ed erlan d  1183 schepen, Denemarken 1141, 
Noorwegen 784, G root-Britannië 533, Ver. Staten .375, Finland en 
Rusland 2 7 2 , België 224 , Frankrijk 152, Japan 35, andere vlaggen 92.

14 3 8 0  schepen van 6 .558 .000  ton waren niet steenkolen en hout 
geladen.

BELGIE.
H et aantal zeeschepen, dat tengevolge van de malaise te Antwerpen 

opgelegd is, bedroeg op 1 Augustus 145, (105 Belgische, 27  Engelsdie), 
waarvan 5 zeilschepen.

F R A N K R I J K

Bij Afdeeling Handel van het Departement van Landbouw, Nijver
heid en Handel, ligt ter inzage een exemplaar van het „Journal 
Officiel” van 19 Augustus j.1., w aarin vervat zijn twee ministerieele 
besluiten, betreffende wijziging van de rechten, welke ten bate van de

K am ers van Koophandel te Marseille en '1-oriënt geheven worden van 
■vaartuigen, welke die havens aanloopcn, van passagiers, die aldaar in- 
of ontschepen en van koopmansgoederen, welke daar gelost en geladen  
worden.

E N G E L A N D

Men 20 stoonivtiartmpijeii onder directie van H. T hom as, Radcliff ■ 
& Co. te Cardiff worden opgeheven. Ze hebben in den oorlog, speciaal 
van 1914 tot 1918, op een paar uitzonderingen na, prachtige zaken ge
daan en de aandeelhouders, die al die jaren hooge dividenden hebben 
uitgekeerd gekregen, krijgen nu van £ 260 tot £ 500  voor een aan
deel van £ 100. Het totaal dat te verdoelen valt beloopt I 2 .6 6 2 .0 0 0 , 
en daarvan komt 1214 pet. aan de directie voor het verlies van haar 
betrekking.

A M E R IK A

lti de havenplaatsen van de Atlantische kust worden onderliandelingcn  
gevoerd tussehen cargadoors en bootwerkers over een aanzienlijke 
loonsverlaging. Die verlaging zal —  indien partijen het eens kunnen 
worden —  ingaai) op 1 O ctober, wanneer de huidige loonovcrecnkom st 
afloopt. Het uurloon —  thans 80  Amer. ets. per uur —  zou dan met 
15 pet. worden verminderd. Ook de luimen van gewone zeelieden en 
scheepsofficieren zijn onlangs met hetzelfde percentage verminderd.



E E N IG E JU R ID IS C H E  GEVOLGEN VAN H E T  F E IT , D A T  D E A M ER IK A A N SC H E  
S T A A T  A L S  EIG EN A A R  VAN H A N D E L S S C H E P E N  O P T R E E D T

D O O R M R . A .  J .  M . V A N  W E S S E M .
De oorlog deed in de verschillende landen nieuwe instel

lingen en staatsorganen ontstaan. Enkele zijn verdwenen, 
andere hebben zich onder verschillende vormen weten te 
handhaven. Deze nieuwe instellingen geven soms aanleiding 
tot geheel nieuwe problemen op economisch en ook op ju ri
disch gebied.

Een der zeer m erkwaardige verschijnselen gedurende den 
oorlog was de schepping van de Amerikaansche handelsvloot, 
welke in eigendom toebehoort aan den Amerikaanschen 
staat. H et was n:.l. voor het eerst, dat een staat als eigenaar 
van zeevarende handelsschepen op groote schaal optrad en het 
merkwaardige is, d at de Amerikaansche regeering ook na 

den oorlog gemeend heeft ■—  in tegenstelling met de Engelsche 
regeering —  om zelf de betreffende schepen in eigendom te 
behouden.

Zoo zien wij clan ook, dat op het oogenblik op bijkans alle 
zeeën ter wereld handelsschepen varen, die het eigendom zijn 
van den Amerikaanschen staat en daar het zeeverkeer herhaal
delijk aanleiding geeft tot vorderingen, b.v. ten gevolge van 
aanvaring, hulploon, enz., ontstaan herhaaldelijk geschillen 
tusschen den Amerikaanschen staat en niet-Amerikanen, die 
in andere landen wonen.

.Het is niet te verwonderen, dat gedurende de laatste maan
den herhaaldelijk vonnissen gewezen zijn, waarbij de Am eri
kaansche staat in verband met de hem toebehoorende handels
schepen betrokken is en zoo vinden wij, dat in Duitschland 
met zijn fijn ontwikkeld economisch en rechtsleven en snelle 
wetstoepassing herhaaldelijk de juridische vragen/w elke met 
het eigendom van den Amerikaanschen staat verbonden zijn, 
zijn besproken en beslist.

De vragen:, die met het onderwerp samenhangen, zijn even
wel niet alleen voor den Duitschen rêeder en voor den Duit- 
schen koopman van het. allergrootste belang, maar zij zijn even 
belangrijk voor den Nederlandschen koopman en. Nederland- 
schen reeder. H et belang springt in1 het oog naar aanleiding' 
van het volgende geschil:

In den aanvang van 1920  had tusschen het Amerikaansche 
s.s. Sea K in g  en het in Flensburg thuis behoorende s.s. Johan
nes Sell in Nederlandsche territoriale wateren een aanvaring 
plaats. De reeder van de Johannes Sell was van oordeel, dat 
deze aanvaring te wijten was aan de schuld van den kapitein, 
althans van de bemanning van de Sea K ing  en toen het s.s. 
Sea K in g  te Brem  en aankwam liet de reeder van de Johannes 
Sell op de gebruikelijke wijze op de Sea K ing  beslag leggen 
en stelde voor de rechtbank te Bremen een vordering tot 
schadevergoeding tegen den eigenaar van de Sea K in g  in. 
Onder normale voor-oorlogsche omstandigheden zou te Bremen 
dan beslist zijn over de vraag, aan wien de schuld van de aan
varing' te wijten was en zou de Duitsche reeder de gelegenheid 
gehad hebben om een eventueel voor hem gunstig vonnis ten 
uitvoer te doen leggen op het in beslag genomen aanvarende 
schip o f op het bedrag, dat als zekerheid in: plaats van het in 
beslag genomen schip gesteld was.

Voordat evenwel de rechtbank te Bremen aan het onder
zoek over de schuldvraag kon beginnen, moest zij over een 
punt van het. allergrootste belang beslissen naar aanleiding 
van het verweer van gedaagde. Deze bleek n.1. te zijn de United 
States Shipping Board te W ashington en wierp o.a. als ver
weer op, dat de rechtbank te Bremen niet .bevoegd was van 
deze zaak kennis te nemen en wel op grond van het feit, dat 
de United States Shipping een volgens de Amerikaansche wet 
in het leven geroepen orgaan is van den Amerikaanschen 
staat, zoodat de onderhavige vordering tot schadevergoeding' 
in den grond gericht was . tegen den Amerikaanschen staat. 
Gedaagde wees voorts op de in het volkenrecht algemeen 
erkende regel, dat een buitenlandschc Staat, tenzij met zijn 
toestemming, niet gedagvaard en veroordeeld kan worden- 
voor en door de rechtbank van een anderen staat en wel op

grond van de overweging, dat de vordering, welke tegen een 
bepaalden Staat gericht is, slechts berecht kan worden dooi
de organen van dien staat; m.a.w., de gedaagde beweerde, dat 
de Duitsche reeder zijn vordering tot schadevergoeding niet 
kon instellen voor een Duitsche rechtbank, maar dat hij zijn 
vordering slechts kon aanbrengen bij een Amerikaansche 
rechtbank, een orgaan van den Amerikaanschen Staat.

De Duitsche reeder verzette zich hiertegen met kracht en 
wees er op, dat, waar de Amerikaansche staat geheel als ge
woon reeder optreedt, deze ook ten aanzien van de procedure 
op één lijn gesteld moet ..worden met den gewonen reeder.

Hij wees bovendien op sec. 9 van de Shipping A ct van 1916, 
luidende als volgt: Such vessels, while employed solelv as 
merehant vessels »hall be subject to all laws.

De rechtbank te Brem en stelde den eischer ten aanzien van 
dit vraagpunt in het gelijk en. verklaarde zich bevoegd om van 
deze' vordering kennis te nemen. De Amerikaansche Shipping 
Board legde zich evenwel bij deze beslissing niet neer en 
teekende hooger beroep van dit vonnis aan. Inderdaad besliste 
h e t, Hanseatische Oberlandesgericht bij vonnis van 28 Febr. 
1920, dat de rechtbank te Bremen niet bevoegd was geweest 
om van den eisch tot schadevergoeding tegen den Am erikaan
schen staat kennis te nemen, daar, naar de meening van het 
Hanseatische Oberlandesgericht,. in het volkenrecht vaststaat, 
dat een tegen een bepaalden staat gerichte vordering niet be
recht kan worden door een rechter vair een vreemden staat, 
tenzij de andere staat zich vrijwillig onderwerpt aan de recht
spraak van den rechter van dien vreemden staat.

Het Oberlandesgericht .wees erop, dat d it beginsel uitdruk
kelijk erkend is in Duitschland door het Reichsgericht bij zijn 
beslissing van 1905, terw ijl het overwoog, dat ook in Engeland 
dit beginsel in de rechtspraak van den laatsten tijd gehuldigd 
wordt.

Ten aanzien van de bepaling van sec. 9 sloot liet Oberlandes
gericht zich aan bij de opvatting dienaangaande van gedaagde, 
dat deze wetsbepaling uitsluitend van toepassing is voor het 
Amerikaansche territoriale gebied en dat het geenszins in de 
bedoeling van den Amerikaanschen wetgever gelegen heeft om 
den: Amerikaanschen staat te onderwerpen aan de vonnissen 
van rechtbanken van andere staten.

Het Oberlandesgericht ging' nog eens uitdrukkelijk na de 
rechtspraak in Engeland over dit punt. H et eerste vonnis over 
dit onderwerp is in de Engelsche rechtspraak te vinden over 
een schip, hetwelk het eigendom was van den souvere-inen 
Vorst, den Khedive van Egypte- H it schip werd niet alleen 
gebruikt voor den openbaren dienst, maar het vervoerde behalve 
de post ook personen en goederen.

In 1873 stelde de High Court zich op het standpunt, dat een 
Souverein, die als handelsman optreedt, afstand doet van de 
rechten en aanspraken, welke hij als souverein zou kunnen 
doen gelden.

Van dit standpunt week evenwel de Engelsche rechter in 
1880 af en wel naar aanleiding van een vordering, welke ge
richt was tegen den eigenaar van het s.s. L e Parlement Beige. 
D it Belgische schip was in; aanvaring gekomen met een 
Engelsch stoomschip en toen Le Parlement Beige in een 
Engelsche haven kwam, liet de Engelsche reeder er beslag 
op leggen en stelde voor den Engelschen rechter een- vordering 
in tegen den eigenaar er van:, die de Belgische staat bleek te 
zijn. ' -

Voor den Engelschen rechter stond ■ derhalve als eischer een 
Engelsche reeder en als gedaagde de Belgische staat. L e P ar
lement Beige werd niet alleen gebruikt voor het vervoer van 
personen en goederen, maar ook voor het vervoer van de post.

In verband met het vonnis van 1873 meende de eischer, dat 
de rechter bevoegd was, maar de Belgische staat hield vol, dat 
het gebruikt werd „for a national purpose” en dat het schip 
behoorde tot de „public property” van den Belgischen staat



cjti beweerde, dat daarom de Engelsche rechter niet bevoegd 
was om een tegen den souvereinen Belgischen staat als zoodani 7 
gerichte vordering te berechten en inderdaad besliste in 1910 
(ie Uourt: of Appeal, dat, waar liet hier betrof een sdiip,

le. dat het eigendom was van een vreemden souvereinen 
staa t;

2e. dat behoorde tot deszelfs „public property”,
3e. dat gebruikt werd voor „national purposes",
de Engelsebe rechter niet bevoegd was om ten aanzien van 

een dergelijk schip een vonnis te vellen. In 1919 kwam 
de vraag wederom voor den Engelschen rechter naar aan
leiding van liet s.s. Porto Ale.eandrc, een s.s. dat Portugal van 
Duitschland gekaperd had en dat toen als eigendom van den 
I 'orUigeescheu staal als gewoon handelsschip dienst deed.

De .Engelsche rechter besliste toen, dat, onverschillig of het 
schip al dan niet dienst deed voor „national purposes”, de En
gelsche rechter niet bevoegd was om van de vordering kennis te 
nemen, daar de vordering gericht was tegen een vreemden 
souvereinen slaat. Hieruit is derhalve de gevolgtrekking te 
maken, dat de beslissing van het Reiclisgericlit van 1905 on 
de High Court in 1919 op denzelfden grondslag staan en dat 
men derhalve zou kunnen volhouden, dat zoowel in Duitsch
land als in Engeland als in het volkenrecht algemeen erkende 
regel aangenomen wordt, dat een vordering tegen een staat 
slechts berecht kan worden door de organen van dien staat 
en dat derhalve een tegen een staat gerichte vordering niet 
aangebracht en berecht kan worden bij en door het rechterlijk 
orgaan van een vreemden staat, tenzij de andere staat zich 
vrijwillig aan die rechtspraak onderwerpt.

Men kan vaststellen, dat het vonnis van bet Oberlandes- 
gericht zich geheel richt naar de beslissingen van het Reichs- 
gericht van 1905 en van het High Court van 1919.

Terstond zij evenwel gewezen op een ander vonnis, dat ook 
een dez.er dagen gewezen is in. Duitschland en dat eveneens 
betrof een geschil naar aanleiding van een schip, dat toebe- 
boorde aan den Amerikaanschen staat.

Aan een Duitsch koopman toehehoorende goederen waren 
vervoerd met het Amerikaansche s.s. JPest Chatala. Bij aan
komst van het schip te Hamburg bleek, dat de goederen geheel 
of gedeeltelijk niet uitgeleverd werden en de Duitsche koopman 
legde beslag op de [{'est Chatala.

Hij stelde voor de rechtbank te Hamburg een vordering tot 
schadevergoeding en tot van waardeverklaring van het beslag 
o p  het schip, althans op de inplaats van het schip gestelde 
zekerheid in.

De West Chatala bleek het eigendom te zijn van den 
Amerikaansclien staat, terwijl de „American Line” de 
exploitante was. Op grond van deze laatste omstandigheid 
beweerde de eiscliende Duitsche koopman, dat hij zijn vorde
ring lot schadevergoeding niet richtte tegen den Amerikaan- 
schen Staat, maar tegen de „American Line", die als reeder 
van het schip aansprakelijk was voor de handelingen van den 
kapitein en voor de behoorlijke uitvoering van de vervoerover- 
cenkomst.

Van de zijde van den gedaagde werd beweerd, dat wel is 
waar dc nautische en technische exploitatie geschiedde door 
de „American l.ine” , maar dat de „American Line" uitsluitend 
optreedt als agent van de „United States Shipping Board”, 
zoodat de* vordering in den grond gericht was tegen den 
Amerikaanschen Staat.

Dc rechtbank stelde een onderzoek in en liet bleek, dat de 
cognossementen in liet hoofd den nnam vermeldden van de 
„American Line", terwijl deze onderteekend waren door de 
betreffende tiissclienpersonen „as agents for the American 
1 .ine".

Uit de overeenkomst, welke betreffende dc West Chatala 
üisschen den „United States Shipping Board” en de „American 
Line” afgesloten was, bleek voorts 0.111., dal de benoeming en 
bel ontslag van -den kapitein in handen was van de „American

Line”, dat ook diens gage door de „American L :«e" werd uit
gekeerd, dat voorts de uitrusting en het onderhoud van hei 
schip hij de „American Line” lag.

Voorts werd nog gewezen op het feit, dat de „Cosmopolitan 
Line” uitdrukkelijk in hare cognossementen opneemt „as agent 
for the United States Shipping Board” . Diens volgens was de 
vordering tot schadevergoeding gericht niet tegen den Ameri
kaanschen staat, maar tegen de „American Line” .

In verhand hiermede werd, zoowel door den rechter in 
eersten aanleg als door den rechter in hooger beroep, aange
nomen, dat de „American Line” als reeder van het schip en 
niet. als agente van de „United States Shipping Board” 
optrad en dat de rechter bevoegd was kennis, te nemen van de 
vordering tot schadevergoeding tegen den. reeder.

Hier was dus een geval, waarbij reeder en eigenaar van 
het schip twee verschillende personen zijn.

In een vorig nummer van „H et Schip” is behandeld 
de Nederlandsche rechtspraak in verband met schade ten
gevolge van aanvaring, wanneer het schip niet gereed wordt 
door den eigena; r. Volgens het Duitsche recht heeft op 
grond van art. 754 lid 7 in verhand met liet artikel 710  van 
het Deutsche Handelsgesctzbuch de ontvanger van een be
schadigde partij goederen, behalve zijn aanspraak op den 
reeder, bet recht om de hem toekomende schade eventueel op 
het schip zelve te verhalen. (Schiffsglaeubigersrecht).

Het. merkwaardige is, dat zoowel de rechter in eersten aanleg 
als in hooger beroep van oordeel waren, dat het in dc beslissing 
van het Reiclisgericlit van 1905 neergelegde beginsel niet belet, 
dat onder deze omstandigheden door den beschadigde toch zijn 
verhaal kon genomen worden op het aan den Amerikaansclien 
staat toehehoorende schip.

Daartegen was door den Amerikaanschen staat aange
voerd, dat de vordering tot van waardeverklaring' van hét 
beslag toch in ieder geval tegen den Amerikaanschen Staat 
als zoodanig gericht was en dat de Duitsche rechter misschien
wel bevoegd was om kennis te nemen van de vordering tot
schadevergoeding tegen cle „American Line”, maar dat hij
niet bevoegd was om kennis tc nemen van de vordering tot
van waardeverklaring van het beslag, welke vordering tegen 
den Amerikaansclien Slaat is gericht.

Wij hebben deze laatste vonnissen 'betreffende cle West 
Chatala vermeld, omdat hieruit blijkt, dat, niettegenstaande 
derhalve deze vonnissen, door een zeer gewrongen, m.i. on- 
juisten gedachtengang, tot een voor den benadeelden lading- 
eigenaar gunstiger resultaat komen, deze vonnissen toch ook 
uitdrukkelijk principieel op het standpunt staan, dat wanneer 
de vordering tot schadevergoeding tegen den Amerikaanschen 
staat gericht zoude zijn, de Duitsche rechter niet bevoegd zou 
zijn en derhalve kunnen wij als slotsom vaststellen, dat in 
Duitschland evenals in Engeland als volkenrechterlijke regel 
bijkans algemeen wordt aangenomen, dat, tenzij met deszelfs 
toestemming, een tegen een staat gerichte vordering niet aan- 
gebnicht voor en berecht kan worden door de rechtbank van 
een anderen staat.

Interessant is, dat Duitscliland bij bet verdrag van Versaillcs 
zich verplicht heeft, zich niet op deze souvereiniteitsrcclilen in 
dergelijke gevallen te beroepen.

Hoe de Nederlandsche rechter over deze quaestie zal oor- 
deeleii is niet geheel zeker, ofschoon met groote waarschijn
lijkheid kan worden aangenomen, dat hij hetzelfde standpunt 
in zal nemen als cle Engelsche rechter in 1919 in de zaak Porto 
.■Uexandre en het Deutsche Reichsgericht in 1905, zulks in 
verband met artikel 13a van cle wet op de algemeene bepalin
gen, welk artikel luidt als volgt: „de rechtsmacht van den rech
ter en de uitvoerbaarheid van vonnissen en van authentieke 
akten worden beperkt door de uitzonderingen in bet volken
recht erkend” .

De geschiedenis van dit artikel is vrij algemeen bekend. 
Het werd opgenomen naar aanleiding van een geval, hetwelk



zich heeft voorgedaan voor den rechter te R otterdam .
Een schipper, wiens schip door de Duitsche R egeering in 

Antwerpen in beslag was genomen, had op aan de Duitsche 
regeering toebehoorende goederen in R otterdam  beslag ge
legd en had vervolgens voor de rechtbank te R otterd am  een 
vordering tot schadevergoeding en to t van w aardeverklaring  
van het beslag ingesteld. De D uitsche regeering stelde zich 
op het standpunt, dat een tegen den Duitschen S taa t gerichte  
vordering volgens het volkenrecht niet berecht kon worden 
door den Nederlandschen rechter. De Duitsche S ta a t verscheen 
derhalve niet en verwachtte, dat de Nederlandsche rechter zich 
uit eigen beweging onbevoegd zou verklaren om van deze vor
dering kennis te nemen. Edoch, zulks geschiedde niet; in
tegendeel, de Rotterdam sche rechter verklaarde zich bevoegd 
en wees een vonnis ten nadeele van den D uitschen Staat.

Wij zullen niet de zorgen vermélden, die dit geval aan den 
Nederlandschen Minister van Justitie veroorzaakt heeft. Ten 
slotte is het vonnis van den: Rotterdanischen rechter buiten 
werking gesteld en om verdere moeilijkheden van dien aard 
te vermijden, is een nieuwe bepaling opgenomen, welke hier
boven vermeld is.

Wanneer derhalve een aan den Am erikaanschen staat toe- 
behoorend schip door Nederlandsche bergers uit den nood ge
holpen wordt en in IJm uiden binnen gebracht is en wanneer 
dan de Nederlandsche bergers ter verzekering van hunne aan
spraken op het Amerikaansche schip beslag leggen en de vor
dering tot schadevergoeding en tot van w aardeverklaring bij 
den Nederlandschen rechter aanhangig maken, zal ook door 
hem de vraag beoordeeld moeten worden of de Nederlandsche 
rechter zonder uitdrukkelijke goedkeuring van; clen A m eri
kaanschen Staat toch bevoegd is over een dergelijke vordering  
uitspraak te doen. De Nederlandsche rechter zal hebben uit te 
maken of zich. hier een geval voordoet, dat hij op grond van 
het in het volkenrecht algemeen geldende beginsel onbevoegd 
is van 'deze vordering kennis te nemen en gezien de beslissing 
in Engeland en Duitsehland 'is zulks alleszins te verwachten.

H et groote belang van deze quaestie springt van zelf in het 
oog. Wanneer iemand uit hoofde van aanvaring of op grond  
van hulpverleening, of voor geleverde goederen, of voor aan 
den gezagvoerder geleende voorschotten een vordering" heeft 
tegen den Amerikaanschen Staat, dan kan hij niet in Holland, 
in Duitsehland of in Engeland, waar liet betreffende schip 
door hem in beslag zou genomen kunnen worden, een proces 
tegen den Amerikaanschen .Staat beginnen, m aar dan zal hij 
zijn vordering aanhangig moeten maken bij deni door de 
Amerikaansche wet aangewezen rechter, een der gerechts
hoven te Washington, D it kan als gevolg hebben, dat de 
rechtbank in Washington: m oet beslissen over het bedrag der 
schadevergoeding, hetwelk betaald moet worden door den 
Amerikaanschen Staat in verband met een aanvaring  of eeii 
hulpverleening op -de Noordzee of aan onze kusten.

Afgezien van de vraag, welke wet door den rechter te 
Washington zal worden toegepast, brengt het feit, -dat de 
Nederlandsche koopman of de Nederlandsche belanghebbende te 
Washington moet procedeeren, de grootste moeilijkheden, 
kosten, enz., met zich mede.

Maar niet alleen staat de Nederlandsche reeder en de 
Nederlandsche belanghebbende bloot aan moeilijkheden te 
dien aanzien betreffende Am erikaansche schepen', dezelfde 
moeilijkheden kunnen ontstaan met schepen, die aan andere 
staten toebehooren b.v. de schepen van de Russische Sovjet 
Republiek. Im m ers, nu de handelsverdragen tussehen Sovjet 
Rusland en Engeland en Duitsehland afgesloten zijn en nadat 
de Engelsohe rechter de door de Russische Sovjet-regeerin g  in 
Rusland verrichte inbeslagname van particulier vermogen 
de facto en de jure erkend heeft, is het zeer waar
schijnlijk, dat binnen afzienbaren tijd schepen onder de 
Russische Sovjet Republiek de N oordzee en andere zeeën 
zullen bevaren en terwijl iemand bij het aangaan van. overeen

komsten een zekere vrijheid heeft met wien hij de overeen
komst zal aangaan, Is van vrijheid geen 'sprake in geval van 
aanvaring of van hulpverleening, daar de verplichting tot 
schadevergoeding niet voortspruit uit een overeenkomst maar 
uit de wet.

E n  ofschoon de Nederlandsche reeder een contact hetzij 
met de Amerikaansche, hetzij met de Russische Regeering 
vermijden wil, toch staat hij bloot aan de mogelijkheid, dat hij, 
in verhand met de aan zijn schip door een Amerikaansch of 
Russisch schip toegebrachte schade, in Washington of Moskou 
moet gaan procedeeren met het onaangename vooruitzicht, dat, 
zelfs indien hij een vonnis te zijnen gunste verkrijgt, de execu
tie van een dergelijk vonnis ook nog wel moeilijkheden, met zich 
zal kunnen brengen.

Bij deze quaestie hebben belang de reeder wiens schip door 
een Ameriikaanscli schip kan worden aangevaren, de lading- 
'eigenaar, die zijn goederen met een Amerikaansch schip doet 
vervoeren , en die zijn eventueele schade in Washington zal 
moeten trachten te verhalen, de verzekeraar, hetzij van het 
schip, dat door een Amerikaansch schip wordt aangevaren, 
hetzij van het goed, dat door. het Amerikaansche schip wordt 
vervoerd. V oorts diegenen, die hulp verleenen aan een Ameri
kaansch schip.

Deze laatste groep zal zich misschien in zooverre nog' kunnen 
dekken, indien het schip lading aan boord heeft, door beslag 
te leggen op de lading. De lading-eigenaar, op wiens goederen 
■het bulploon verhaald zal worden, moet ,dan maar zien, dat hij 
het van de Amerikaansche regeering terug krijgt.

V oor de eerste groepen blijft de toestand zeer ongewenscht 
en het zou inderdaad voor de hand liggen, indien deze zaak 
door de Nederlandsche Regeering ter hanjd zou worden ge
nomen, teneinde te trachten met de Amerikaansche Regeering 
over dit punt een regeling te treffen. Ongetwijfeld zou een 
algemeene regeling van dit vraagstuk verre te verkiezen zijn 
boven; een bijzondere Nederlandsch-Amerikaansdbe regeling. 
Immers, het is niet uitgesloten, dat sommige staten het voor
beeld van Amerika ten aanzien van een staats vloot zullen 
volgen en dan is de instelling van, een internationale zeerecht- 
bank de meest juiste en de meest gewenschte oplossing. 
Ofschoon men het van de Amerikaansche Regeering klein
geestig en bekrompen zou kunnen vinden, dat zij weigert zich 
te onderwerpen aan dc beslissing van Engelsche, Duitsche en 
Nederlandsche rechters, zoo moet men toch niet uit het oog 
verliezen, dat wel is waar in deze drie landen de rechtspraak 
zeer lioog staat, maar dat toch in zeer veel andere landen de 
rechtspraak van zeer twijfelachtig gehalte is en dat de Ameri
kaansche Regeering terecht weigert zich toe te vertrouwen 
aan een: rechtbank van zeer twijfelachtig allooi. E n  zeer zeker 
f.ou b.v. de Sovjet Regeering met groote bezorgdheid een uit
spraak van een Fransche rechtbank tegemoet zien.

Daarom zal Amerika niet licht bereid zijn om het principe 
prijs te geven en zal misschien; gestreefd moeten worden naar 
een internationale regeling, die voorloopig gevonden zou kun
nen worden in een regeling tussehen Amerika, Engeland, 
Duitsehland, Nederland, de Skandinavische landen en Rusland, 
door welke landen dan een gemeenschappelijk internationaal zee- 
gerechtshof, met als zetel Den H aag, ingericht zou kunnen 
worden, teneinde de geschillen te beslechten, welke oprijzen 
naar aanleiding van de aan deze staten in eigendom toebehoo
rende handelsschepen.

L ater zal dit internationaal zeegerechtshof dan nog verder 
uitgebreid kunnen worden tot een algemeener gerechtshof, 
zulks in verband met de omstandigheid, dat meerdere Staten  
als koopman optreden;. Immers, verschillende Staten treden 
ook nu nog, als koopers van granen enz. op.

De nieuwe ontwikkeling .in het economische leven geeft aan
leiding tot nieuwe juridische vraagpunten en hoe sneller het 
rechtsleven de ontwikkeling van het economisch leven volgt, 
hoe beter en lioe biilijker zulks is.



UITWATERING
DOOR IR . A . V A N  D R I E L .

ITT. (Vcivolg van bis. 238, Na. 15.)

H O O FD STUK III.

T E G E N W O O R D IG  G E B R U IK E L IJK E  M E TH O D EN .
De grootte der uitwatering van een schip kan liepaald worden 

volgens verschillende methoden, i'e voornaamste zijn die van 
den Board of Trade, die van de Seeberufsgenossenschaft en 
het: nog niet in gebruik zijnde voorstel van de in 1913 door den 
Voorzitter van den Board of Trade benoemde commissie voor: 
liet ontwerpen van nieuwe uitwateringsvoorschriften. De in 
gebruik zijnde voorschriften zijn óf geheel gelijk aan tdc beide 
eerstgenoemde voorschriften, óf ze wijken daarvan in enkele 
hierna te noemen onderdeden af. Behalve de hier bedoelde 
uitwateringsvoorschriften heeft men, zooals reeds hiervóór is 
vermeld, voor passagiersschepen nog een andere wijze van be
paling nier uitwatering in verband met de plaatsing der water
dichte schotten. De eerstbedoelde voorschriften gelden intus- 
schen algemeen, dus ook ivoor passagiersschepen. De speciale 
regels voor laatstgenoemde schepen kunnen dus wel een ver
groot ing, nimmer echter een verkleining van de uitwatering 
wilgens de gewone, algetneene voorschriften geven. Waar de 
uitwatering van passagiersschepen in verband met de plaatsing 
der schotten reeds vroeger uitvoerig door schrijver dezes in 
dit tijdschrift behandeld werd/zullen we hier alleen rekening 
houden met rle algemeene voorschriften.

Wanneer men deze wil bespreken, komt men allereerst tot 
de bespreking van de regels van den Board of Trade, omdat 
•deze vrijwel over den geheelen aardbol van invloed zijn en door 
een aantal Staten geheel, dan wel vrijwel ongewijzigd zijn over-' 
genomen. In Nederland worden ze nauwkeurig gevolgd, be
halve wat de bijzondere regels voor de uitwatering van met 
liout beladen schepen betreft.

De eerste grondslag, waarnaar de uitwatering wordt bepaald 
is het noodig geachte percentage reserve-drijfvermogen, een 
percentage, dat. toeneemt met de grootte van liet schip. Dit 
percentage is namelijk de grootte van den inhoud van den romp 
tusschen het bovenste doorloopende waterdichte dek en de 
afgeladen lastlijn (in den winter), uitgedrukt in percenten van 
'den inhoud van den geheelen romp onder liet bedoelde dek. 
Voor schepen, welke een sterkte hebben, die de standaard
sterkte, welke men als norm stelt, niet evenaart, wordt een 
correctie toegepast, indien die sterkte geringer is.

Men vindt in het voorschrift een viertal tabellen, waarvan 
er twee gelden voor schepen van de standaardsterkte, nl.: 
taliel A  voor standaard gladdckstoomschepen en tabel D voor 
zeilschejien. Bovendien zijn er nog de tabellen B en C, welke 
onderscheidenlijk gelden voor „spardeck”- en „atvningdeck”- 
schepen van een tvpe, zooals niet meer gebouwd wordt. Dit 
zijn nl. schepen, waarop een lichte doorloopende bovenbouw is 
aangebracht. De bovenste zware verbanddeelen liggen dus 
niet, zooals men in 1909 heeft ingevoerd, ter hoogte van het 
bovenste dek, doch ter hoogte van liet tweede dek. Zooals men 
overigens weet, is het spardeck-type sterker dan het awning- 
deck-tvpe. In verband met de geringere sterkte heeft men aan 
deze schepen een groeitere uitwatering toegekend. Hoewel deze 
beide typen niet meer gebouwd worden, worden de tabellen 
B en t ' nog steeds gebruikt, d.w.z. de eerstgenoemde wordt zeer 
zelden toegepast, doch cle laatste nog herhaaldelijk, zooals wij 
nader zullen zien. Nu vindt men slechts in de tabellen A en D 
liet percentage reservedrijfvermogen vermeld. In beide andere 
tabellen heeft dit geen zin, omdat, men daar toch een grootere 
uitwatering toepast met het oog op de sterkte.

Het reservedrijf vermogen is, zooals dadelijk blijkt uit de 
beschouwing van het model van den romp, voor een vol schip 
kleiner dan voor een scherp schip met overigens gelijke uit

watering en gelijke hoofdafmetingen. ..Eischt men derhalve -voor 
een bepaalde grootte van schip een bepaald percentage-reserve- 
drijfverniogen, dan zal men voor een scherp schip een kleinere 
uitwatering verkrijgen dan voor een vol schip. Dit komt in 
de tabellen tot uiting.

Daar het niet steeds doenlijk is betrouwbare gegevens om
trent 'de volheid van een schip te krijgen, .heeft men er naar 
gestreefd een systeem te ontwerpen, waarbij men, uitgaande 
van officieel vastgelegde gegevens, den graad van volheid van 
het schip voldoende zuiver kan bepalen. Hierin is men destijds 
zeer voldoende geslaagd, tDe eenige officieel vastgelegde ge
gevens zijn die, welke door cle scheepsmeters zijn opgenomen. 
Men maakt gebruik van het feit, dat, wanneer men den in- 
wendigen inhoud van een schip, gemeten onder het bovenste 
doorloopende verbanddek,1) deelt door het product van lengte, 
breedte en ruimliolte volgens den meetbrief, men een coëfficiënt 
verkrijgt, wc-lke vrijwel evenredig blijkt te .zijn aan den coëffi
ciënt van volheid van den totalen romp. Met dezen laatste» 
coëfficiënt bedoel ik hier de verhouding van den totalen inhoud 
onder het bovenste verbanddek (gemeten op buitenkant spanten 
en balken), gedeeld door de lengte X  breedte X  holte, naai
den mal gemeten.

De inwendige inhoud van het schip ligt vast in den meetbrief 
en is in 'den regel de onderdektonnemaat. Bij schepen met meer 
dan twee dekken moet men den inhoud tusschen meetdek en 
hoofddek er bij optellen. De op genoemde wijze verkregen 
coëfficiënt is de zoogenaamde „coëfficiënt of fineness for 
tonnage” of volheidscoëfficient. Deze 'kan derhalve met behulp 
van den meetbrief bepaald worden. Voor schepen met een zeeg, 
afwijkend van die, welke als standaard is aangenomen, wordt 
een correctie toegepast, met dien verstande, dat bij grootere 
zeeg gerekend wordt met een grootere ruimliolte, waardoor dus 
de coëfficiënt verkleind wordt.

Aangezien de constructie der schepen sinds 1885 aanmer
kelijk veranderd is, zijn tegenwoordig nog een aantal correcties 
noodig in verband met bet al of niet aanwezig zijn van een 
dubbelen bodem, piektanks of buikdenning en de zwaarte van 
het spantprofiel.

Met behulp van den volheidscoëfficient kan men nu voor elke 
holte in de zijde de uitwatering in de tabellen aflezen. Hierbij 
is een vaste verhouding van lengte en holte in de zijde aan
gehouden, nl. =  12 voor gladdekstoonischepen -en =  10 voor 
zeilschepen. Voor spardeckschepen heeft men voor deze ver
houding gerekend op een holte tot het spardeck en een hoogte 
tusschen spar- en maindeck =  7 voet. Voor awningdeckschepen 
rekent men in elk geval tot het hoofddek. Bij afwijking van 
deze verhouding is een zoodanige correctie voorgeschreven, 
dat voor langere schepen de uitwatering vergroot wordt en 
voor kortere schepen verkleind.2)

Op de aldus gevonden uitwatering moeten nu nog andere 
correcties worden toegepast, nl. voor wijziging in de zeeg, 
in de dckrotidte en voor den bovenbouw, terwijl mede rekening

')  Voor de oude awningdeck- en spardeckscheper gemeten tot het 
hoofddek.

-) De noodzakelijkheid van een correctie voor verandering van de 
verhouding van lengte tot holte was reeds vroeger ingezien door de 
Institution of Naval A rchitects (B arnaby’s Regel, 1 8 6 7 ) , welke onder
staande tabel gaf:

L/b 5 | 6 ; 7 | 8 | 8.5 | enz.

Vrijboord TlV. B j B j f t  B \ B I, B| enz.

Voor schepen met lichten doorloopenden bovenbouw  werd de 
waarde r fq  I! aangehouden, teneinde geen te groote uitwatering te 
verkrijgen.
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gehouden wondt met het feit o f het dek al o f niet met hout 
bekleed of van hout vervaardigd is. Voor de zeeg en de dek- 
rondte zijn standaardmaten opgegeven en verder is een bepaalde 
wijze van correctie voorgeschreven.

Een  uiterst belangrijke factor is de correctie voor den boven
bouw. Men heeft aangenomen, dat door een bak, brug, kam
panje o f  verhoogd halfdek, wanneer ze afdoende gesloten zijn 
en tot aan het scheepsboord reiken, het reservedrijfvermogen 
vergroot wordt. Een bak heeft bovendien beteekenis met het 
oog op de bescherming van dekopeningen, als luiken enz en 
betere zee-eigenschappen bij het varen in de zee, terwijl de 
bovenbouw in zeegang, het schip dus beschouwend op een 
golftop o f in een golfdal, groote voordeelen kan bieden, zooals 
we nalder nog zullen zien.

Voor den bovenbouw heeft men verschillende hoofdgroepen 
beschouwd.

a. het type met bak, brug en een daarmede verbonden ver 
hoogd halfdek o f lange kampanje,

b. het type met afzonderlijke bak, brug en kampanje,
c. het type met bak en brug,
d. het type met bak en verhoogd halfdek o f kampanje,
e. het type met uitsluitend een bak als bovenbouw,
/. het type met alleen een verhoogd halfdek o f kampanje.
De basis voor de berekening van den invloed van den 'boven

bouw wordt in de regels gevonden in de verschillen tusschen 
de uitw atering volgens de tabellen A en C. De bovenbouw 
wordt nl. beschouwd als een gedeeltelijk „awningdeck”. De 
percentages, die men beschouwt als bedekt door een „awning- 
deck”, zijn afhankelijk van den aard en de com binatie der ge
deelten van iden bovenbouw en nl. het gunstigst voor geval a 
en zoo vervolgens en ten slotte het ongunstigst voor geval /.

Ook bij zeilschepen wordt een correctie voor bovenbouw toe
gestaan. Ju ist voor de berekening van den bovenbouw wordt 
de tabel C tegenwoordig nog geregeld gebruikt.

Hierbij wordt 'bovendien verschil gemaakt voor het al of niet 
voldoende beschermd zijn van de machinekamer- en ketelruim- 
openingen door den bovenbouw en voor den aard der afsluiting 
van de openingen in de eindscbotten van gedeelten van den 
bovenbouw'.

Voorts zijn voor zeilschepen nog enkele bijzondere voor
schriften gegeven.

De toelichting bij de tabellen B  en C geeft een weg 
aan, welken men moet bewandelen, wanneer men te doen 
heeft, zooals tegenwoordig herhaaldelijk het geval is, met 
schepen, welker sterkte die van de awmingdeckschepen of 
spardeckschepen van den standaard volgens het voorschrift 
(d.w.z. volgens Lloyd’s Rules van 1885) overtreft en minder is 
dan die van de gladdekschepen (d.w.z. standaard „threedeck- 
class” volgens Lloyd’s Rules van 1885). D it gedeelte werd toe
gepast bij de bepaling van de uitwatering van alle schepen, welke 
tegenwoordig nog onder de namen „shelterdeck-schip zonder 
tonnage-opening” of „awningdeckschip” gebouwd worden. 
Het gaf zeer veel moeite aan hen, die met de bepaling van 
het vrijboord belast zijn, voor dergelijke typen aan de hand van 
het verouderde voorschrift de uitwatering te bepalen, omdat 
de bouww'ijze der schepen zoo volkomen veranderd is. In den 
regel was men wrel gedwongen van de nauwkeurige opvolging 
van het voorschrift af te wdjken en volgens een sterkte-verge- 
lijking tusschen het te onderzoeken type en bet standaardtype 
voor „full scantling”-schepen een berekening van den maximum 
toelaatbaren diepgang te maken. Men is er allengs dan ook toe 
overgegaan voor schepen, welke niet aan de „full scantling

Figuur 2.
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rules” voldoen, de uitwatering- te bepalen door gebruik te nage-opening. Bij eerstbedoelde categorie zijn intu.sschen de
maken van de grondslagen, vervat in de voorstellen der bekende voorzieningen getroffen, welke de shelterdeckruimte
bij den aanvang van het hoofdstuk vermelde Britsche buiten de meting doen vallen, op grond waarvan de Board of
vrijboordcom m issie van 1913— 1916, m et' dien verstande, Trade een grootere uitw atering voorschrijft, dan voor de sterkte
dat men zooveel mogelijk het schip volgens de-Lloyd’s 1885 noodig is. Een en ander is een gevolg van de zonderlinge
„threedeck-class rules” als standaard van sterkte tracht aan te scheepsm etingsvoorschriften en de niet te rechtvaardigen

Figuur 3.

Ve n  GE L U K I N &  DER ZeEG VO I j  EN5 B s H R U o j  I r B D E  en 5  E E BE RL! F S & E N D 5 5  E N S E H A F T

houden. V oor de dwarsseheepsche sterkte is dit geheel onmo
gelijk, zooals later nog uiteengezet zal worden.

H et uitw aterings voorschrift is voorts in latere jaren  aan
gevuld met regels betreffende de berekening van torendek- 
schepen en  dergelijke typen, alsmede van schutdekschepen, 
welke laatste categorie meer bekend is onder den naam van 
shelterdeck-schepen m et  tonnage-opening. De constructie dezer 
schepen is, wat de sterkte betreft, gelijk aan d ie  zonder 'ton--

samenstelling dier voorschriften met het oog op doeleinden, 
welke m et het directe doel der scheepsmeting slechts in ver
wijderd verband staan.

D e tabellen geven de uitw atering in den winter. B ij stoom
schepen wordt voor den zomer een zekere reductie toegestaan. 
B ij zeilschepen is winter- en zom eruitwatering dezelfde. V oorts 
zijn correcties voorgeschreven voor alle schepen van beperkte 
lengte-(onder 330’) in den winter in het Noordelijkste deel van
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den A tlantischen O ceaan, terw ijl' voor stoomschepen' gedurende 
'het gunstige jaargetijde in den Indischen Oceaan tusschen 
Suez en Singapore een bijzondere reductie in de uitw atering 
is aangegeven.

De regels van de Seeberufsgenossenschaft verschillen nogal 
van die van den Board o f Trade. O ver het algemeen zijn ze 
wel w at overzichtelijker samengesteld. In  wezen komen beide 
voorschriften  echter overeen, hoewel m en bijvoorbeeld in de 
tabellen verschillen aantreft. In  de eerste plaats zijn de D uit- 
sc‘he tabellen opgesteld als 'tabellen voor voldekschepen, voor 
schepen met -lichten, doorloopenden bovenbouw en voor zeil
schepen, zoodat de tabel voor spardeckschepen niet voorkomt. 
V o orts  zijn zij rogericht voor zomeruitwaterinig. V erder zijn 
'de waarden van de u itw atering niet geheel analoog. 'De gla-d- 
■dekschepen hebben bij de Seeberufsgenossenschaft, vooral wat 
de 'kleine schepen betreft, bij gelijke zeeg een  grootere uit
w atering  dan volgens de voorschriften  van den Board o f Trade. 
B ij de awningdeckschepen is dit ju is t omgekeerd voor kleinere 
schepen. V oor schepen met bovenbouw treden derhalve slechts, 
g eringe verschillen op, zooals in fig . 2 te zien is. ; ,

De zeeg wordt eenig'szins anders bepaald dan volgens de 
regels van den B oard  o f Trade. D e standaardzeeg is bij de 
D uitsche regels bovendien 'belangrijk grooter .(zie fig . 3— 6). 
D e standaardzeeg gemiddeld op vóór- en achtersteven voor 
gladdekschepen o f  schepen m et bak, gesloten brughuis, al. of 
n iet van een kam panje voorzien, b lijk t bij toenemende scheeps
lengte een constant verschil te geven, wanneer men die volgens 
den B oard  o f Trade en die volgens de Seeberufsgenossenschaft 
niet elkaar vergelijkt. Intusschen w ordt de zeeg volgens, de 
Seeberufsgenossenschaft op een andere wijze aangeduid 'clan 
bij clen Board o f Trade. B ij de regels van laatstgenoémd 
lichaam  is' voor het bovengenoemde type van bovenbouw in 
de tabel van de standaardzeeg (welke in den vorm van toén 
parabool gedacht is) de gemiddelde op de stevens gegeven, 
terw ijl in de regels van de Seeberufsgenossenschaft behalve 
de zeeg op de beide stevens, die op *4  van de scheepslengte 
van de stevens tevens is gegeven. V o o rts  is in laatstgenoemd 
v o orsch rift de standaardzeeg op het midden der lengte en op 
14 van de lengte van den achtersteven =  0, zoodat het laagste 
punt op */„ L  van den achtersteven onder de nullijn ligt.

M en -ziet in fig . 3 tevens de correcties in de uitwatering, 
die volgens de Seeberufsgenossenschaft bij verschillende scheeps
lengten worden toegepast, indien een schip een zeeglijn heeft 
als iele standaardzeeg van den B oard  o f Trade en  omgekeerd die, 
welke de Board o f  Trade vereischt, wanneer de zeeglijn van 
het schip verloopt volgens -den standaard van de Seeberufs- 
g-enossenschaft.

D e laatstgenoemde lijn  vertoont een knik, welke een gevolg 
is van het feit, dat bij een scheepslengte van 180 ’ de gemiddelde 
strookende zeeg van de zeeglijn volgens de Seeberufsgenossen
schaft — dat is, gerekend naar de Board  o f Trade-opvatting, de 
halve som van de zeeg op 1IS 1. van vóór- en achtersteven, gedeeld 
door 0 ,55  —  gelijk is aan het gemiddelde van de zeeg op vóór-en 
achtersteven, terw ijl de gemiddelde strookende zeeg b ij grootere 
lengte k leiner is clan h et gemiddelde van de zeeg-op vóór-en ach - 
tersteven en  -bij kleinere lengte h et omgekeerde het geval b lijkt te 
zijn. O m  dit nader te verklaren, m oet men kennis nemen vair het
geen in de regels van den Board  o f Trade te Idien aanzien is 
bepaald.8) E en  andere bijzonderheid, die bij de, beschouwing 
van fig . 3 opvalt, is h e t feit, dat —  terw ijl de verm eerdering 
in uitw atering volgens de Seeberufsgenossenschaft, indien het 
schip -een zeeglijn h eeft -overeenkomstig -clen Board  of Trade- 
standaard, bij toenemende lengte steeds een positieve waarde 
behoudt —  de verm indering in u itw atering volgens den Board 
o f Tralde, in-dien liet schip een zeeglijn h eeft overeenkom stig 
de Se-eherufsgenossenschaft-standaard, bij toenemende lengte 
afneem t -en tenslotte overgaat in een verm eerdering van 'uit
w atering. D e verklaring daarvan is als volgt. H et laagste punt 
van de Se-eberufsgenossenschaft-zeeglijn lig t onder de lahgs-

scheopsche horizontale lijn op het midden der scheepslengte 
getrokken. D it h eeft tengevolge, dat volgens den Board of 
Trade een correctie wordt vereischt gelijk aan de h elft van het 
verschil in hoogte tusschen d-e zeeglijn in het midden en in het 
laagste punt. Deze correctie heeft een belangrijken invloed 
op het verschil in zeeg en veroorzaakt, -dat bij grootere 
schepen d-e uitw atering vergroot wordt in plaats van verkleind, 
zooals het geval zou -zijn, indien slechts het verschil in zeeg 
alleen gerekenld werd. Ook heeft de eigenaardige vorm van de 
Duitsche zeeglijnen voor verschillende scheepslengten veel in
vloed op het verloop -der v-erschillenkromme (zie fig. 4— 6 ). 
Opgemerkt dient hierbij te worden, dat bij de beschouwing van 
figuur 3 er op gelet behoort te worden, dat de laatstbespr-oken 
kromme, nl. „de verandering in uitwatering volg-ens den Board 
o f Trade, wanneer een Seeberufsgenossenscliaft-zeeg wordt aan
genomen”, feitclijk  omgekeerd had moeten worden uitgezet, 
omdat het linkengedeelte een v erm in d er in g  van uitw atering 
v-oorst-elt en het rechtergedeelte een vermeerdering van u it
watering.

Een 'derde bijzonderheid, waarop de aandacht wordt ge
vestigd, is, dat bij schepen, kleiner dan ongeveer 170’, twee 
correctievvaarden worden gevonden, nl. een gr-ootcre vermin
dering voor schepen met een gesloten bovenbouw ter halv-er 
lengte en een kleinere vermindering van de uitw atering voor 
schepen zonder zulken bovenbouw in het -midden der lengte. 
Daardoor ziet men bij ongeveer 170’ lengte, dat de -kromme in 
twiee deelen gesplitst is, waarvan het e-enc doorgestrookt is en 
het andere naar links naar beneden verloopt. W anneer nl. de 
correctie met liet -oog op de zeeg in het tweede geval grooter 
wordt dan de helft van de standaardzeeg, dan moet men vol
gens de voorschriften van den Board of Trade als correctie 
aannemen 1/a van die standaardzeeg.

H et eigenlijke verloop der standaardzeeg-lijnen van de See- 
-berufsgenossensehaft en den Board -of Trade is aangegeven 
in de figuren 4, 5 en 6, waarin de zeeglijnen zijn uitgezet voor 
lengten van 2 00 ’, 4 00 ’ en 600’. Gelijk men ziet heeft, de Board 
of Trade drie verschillende standaardzeeglijnen bij eenzelfde 
lengte van het schip, welke alle een parabolisch verloop hebben, 
nl. één voor gladdekschepen of schepen met een bovenbouw, 
waaronder begrepen is een gesloten deel op liet midden der 
lengte; een voor schepen met een korten bak en een korte 
kampanje, doch zonder gesloten  brug en één voor schepen, 
welke alleen een bak hebben, doch waarvan het midden der 
lengte niet beschermd is door een g esloten  gedeelte van den 
bovenbouw (een open  brug, zooals bij vele sleepbooten, telt 
niet m ede!).

Om tot een betere vergelijking te geraken zijn de Seeberufs- 
gen-ossenschaft-zeeglijnen verschoven totdat, het laagste punt, 
dat onder ide nullijn ligt, die lijn raakt. V oorts is aangenomen, 
dat. bij de zeeglijnen volgens den Board o f Trade de verhouding 
van de zeeg op vóór - -en achtersteven =  2 is.4) H et verschil 
in karakter der lijnen van -den Board o f Trade en van de See 
berufsgenossenschaft komt hierin duidelijk naar voren.

3) Men vindt nl. onder para 18, Sheer, vermeld:
At XUth the length of the vessel frotn the stem or sternpost the 

sheer is to bc 55 per cent of the sheer at stem or sternpost; at J4th 
the length from  stem or sternpost 26 per cent and at !!/nth length 
7 per cent. „In those cases in which the sheer is required to be 
taken at the stem and sternpost, and the sheer is fouiul to be not 
of- the gradual character, the followi-ng methnd of computing the 
effective mean sheer is to be used:

„Let S =  mean of the actual sheers at stem and sternpost;
„Let S i =  mean o f sheer at */»th length from stem and stern

post : .55.
„If S is greator than Si, the effective mean sheer to be used in the 

computation o f freeboard is S i.
S H“ Si

„If S is less than S i, the effective mean sheer to be used is —~ —

De Si is nu, wat boven genoemd werd: gemiddelde strookende zeeg.
4) Voorzoover de lijnen in fig. 3, 4, 5 en 6 betrekking hebben op

het „Ontwerp" Board of Trade Loadlinecommittee worden zij hier
achter in een afzonderlijk hoofdstuk besproken.
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De regels van liet laatstgenoemde lichaam geven ook dui
delijker den weg aan, welke bewandeld moet worden om de 
uitwatering van schepen met geringere zwaarte van verband- 
deelen 'dan de standaard te bepalen. De langsscheepsche sterkte 
wordt bepaald door de berekening van bet weerstandsmoment 
der dwarsdoorsnede t.o.v. een as gelegen op 40 pet. van, de 
liolte uit de kiel gemeten. Plet- dwarsverband wordt gecontro
leerd door per eenheid van scheepslengte te berekenen de som 
van de spant- en keerspantdoorsneden en stutdoorsneden, als
mede de som van dc vrang- en idekbalkdoorsneden. De gevon
den waarden worden vergeleken met die, belioorend bij die 
schepen, welke gebouwd zijn volgens de regels van den Ger- 
manisclien Lloyd. In principe volgt men hier verder denzelfden 
weg als die, welken Vle Board of Trade voorschrijft, nl. door 
aan de langsscheepsche sterkte 60 pet. invloed toe te kennen 
tegenover 40 pet. aan de dwarsscheepsche sterkte. .

Voor kleinere schepen met 'weinig bovenbouw geeft de See- 
berufsgenossenschaft een belangrijk grootere uitwatering-, D it 
is op zichzelf zeer toe te juichen. V ooral voor sleepbooten kan 
dit van belang zijn, zooals ik later zal uiteenzetten.

Een reglement, dat —  hoewel geheel gebaseehd op de grond
slagen van de regels van den Board of Trade —  daarvan eenig'e 
belangrijke afwijkingen vertoont, is het Noorsche uitw aterings- 
voorschrift, rlat ongeveer tegelijk met het Nederlandsche voor
schrift, nl. in 1909, in werking trad. Over het algemeen heb
ben de kleinere Noorsche vrachtschepen op grond van deze 
regels een geringere uitw atering dan die volgende uit de 
Britschc voorschriften. De redeneering, waarvan men in deze 
is uitgegaan, was blijkbaar, dat de kleinere schepen over het 
algemeen in vergelijking met de groote schepen zeer sterk zijn 
en d at het dus weinig bezwaar oplevert deze schepen wat: 
meer tc belasten dan men tot dusverre wel verdedigbaar vond. 
Ofschoon het buitengewoon moeilijk is, een oorideel u it te 
spreken zonder in het bezit te zijn. van een zeer uitvoerige 
ongevallen-statistiek, komt het mij voor, dat hier te veel gelet 
is op de algemeene sterkte van het schip en te weinig op de 
zeewaardigheid, welke een zekere hoogte van het dek boven 
water eisdht. De Noorsche awningdeckschepen met een holte 
kleiner dan 22 ’ hebben volgens de tabel C nl. een kleinere 
uitwatering dan die volgens den Board of Trade. H e t verschil 
bedraagt hoogstens 2 ” voor schepen van 12’ a 16 ’ holte tot 
maindeck, Tabel A is volkomen dezelfde als bij den Board of 
Trade, zoodat liet verschil zich doet gevoelen bij alle kleinere 
schepen met belangrijken bovenbouw. D it verschil wordt nog 
vergroot, omdat voor schepen met bovenbouw (uitgezonderd 
die, welke uitsluitend öf een bak, of een kampanje, of een 
verhoogd halfdek hebben) voorzoover deze schépen een holte 
kleiner dan 2 4 ’ hebben, het percentage van het verschil in uit
watering volgens de 'tabellen A en C, hetwelk als 
reductie van de uitwatering uit hoofde van de aanwe
zigheid van bovenbouw wordt toegepast, bij de regels van Det 
Norske V critas grooter wordt genomen dan volgens die van 
den Board of Trade. H et verschil is constant bij een holte 
kleiner dan 18’ en wordt voor holten tusschen 18’ en 2 4 ’ 
geïnterpoleerd. H et bijzondere.hierbij is, dat het verschil tus
schen het Noorsche en het Britschc percentage voor elk type 
van bovenbouw grooter wordt, naarm ate een kleiner percen
tage van de lengte bedekt is. In  fig. 2 vindt men reeds aan- 
gegeven, hoe de uitwatering volgens Det Norske V eritas Ver
loopt voor schepen, waarvan 30 pet. van de lengte door boven
bouw is bedekt, waarbij de bak een Lengte heeft van 1 2 %  pet. 
van de scheepslengte. Omdat ik hierbij sleepbooten op het oog 
heb, is een coëfficiënt van volheid aangenomen van 66 pet.

Beter nog komen de verschillen voor den d ag in fig. 7. H ier 
ziet men het verloop van de uit\vateringskrofnmen voor voldek- 
schepcn, voor awningdeckschepen, voor schepen m et hak, brug 
en verhoogd halfdek (heide laatste verbonden) over totaal 
75 pet. van de lengte en voor schepen met bak, brug en afzon
derlijke kampanje over totaal 45 pet, van de lengte, aangegeven

volgens den Board of Trade, de Seeberufsgenossenschaft en 
Det Norske Veritas.

Men ziet hieruit, dat de kleine Noorsche awningdeckschepen 
een kleinere uitwatering hebben dan de Britsche en Duitsche 
schepen. Bij de schepen van het verhoogd halfdektype met een 
bovenbouw over 75 pet. van dc lengte, het type, dat het meest 
gebruikt wordt voor schepen van 40— 70 M. lengte, verschilt de 
uitwatering volgens de Noorsche regels weinig met die volgens 
de Duitsche regels. W anneer de schepen grooter worden dan 
plm. 55 M., dus zeg boven de 1000 ton draagvermogen, wordt 
liet vrijboord volgens de Duitsche regels zelfs iets kleiner. H et 
verschil blijft echter kleiner dan 2 c.M. en is dus onbeduidend.

Ook bij het drie-eiland-type met korte'brug, hetwelk nogal 
veel voorkomt bij schepen van 50 a 80 M. lengte, zien we 
een zelfde neiging. Bij de langere .schepen hebben de Duitsche 
de geringste uitwatering, bij de kleinere de Noorsche. Bij een 
lengte van plm. 70 M. is de uitwatering in heide gevallen 
gelijk. Bij kleine schepen zijn de Noorsche schepen, wat liet 
draagvermogen betreft, belangrijk in het voordeel. Bij 48 M. 
lengte bedraagt het verschil met de Britsche uitwatering 
circa 4 c.M. en met de Duitsche uitwatering circa 6 c.M . Bij 
grootere lengten is de Duitsche uitwatering een 3-tal centi
meters in liet voordeel.

In  fig. 2 kan men zien, dat de sleepbooten volgens de regels 
van Det Norske Veritas een eenigszins geringere uitwatering 
'hebben dan die volgens de Britsche regels, terwijl de afwijking 
van het Duitsche vrijboord bij dit type belangrijk is.

De aandacht dient er op gevestigd te worden, dat de krom
men in fig. 2 en 7 werden uitgezet voor een zeeg overeen
komend met de Board of Trade-standaardzeeg, welke voor 
den tegenwoordigen tijd klein te noemen is.

In  fig. 8 is voor een schip van 100 M. lengte, waarvan 
50 pet. met een bovenbouw volgens het drie-eiland- 
type °) is bedekt, de wijziging in uitwatering aange
geven, welke ontstaat door de opklimming van de zeeg 
van de waarde als de Board of Trade-standaard tot 
de dubbele waarde. H ieruit blijkt, dat de Board of Trade een 
grooteren invloed toekent aan de stijging van de waande van 
de zeeg dan de Seeberufsgenossenschaft. D aaruit volgt, dat 
in fig. 7 voor grootere zeegwaarden de Britsche en daarmede 
ook de Noorsche uitwateripgswaarden kleiner worden, waar
door het voordeel van de laatste met het oog op het draag
vermogen t.o.v. de Duitsche grooter wordt. Tevens wordt in 
fig. 2 door deze. oorzaak bij normale waarden van de zeeg dc 
uitwatering volgens de Britsche regels over het algemeen nog 
iets gunstiger t.o.v. de Duitsche. Hoewel in fig. 8 de wijziging 
in het vrijboord in verhand met de verandering van de zeeg 
alleen voor een scheepslengte van 100 M. is uitgezet, geldt 
een dergelijk verloop toch ook voor andere lengten, omdat men 
volgens de Duitsche berekeningsmethode met kleinere gemid
delden corrigeert dan volgens de methode van den Board of 
Trade. Zooals men in fig. 8 ziet, is de wijziging tengevolge 
van toenemende zeeg volgens de Seeberufsgenossenschaft aan 
een maximum gebonden, in dit geval bij plm. 81 % ” gemiddelde 
zeeg voor en achter. Vandaar verloopen de lijnen volgens de 
Seeberufsgenossenschaft horizontaal. Volgens dat lichaam mag 
nl. 11 muner een grootere correctie voor de zeeg in rekening 
worden gebracht dan eene, welke 50 pet. grooter is dan de 
.standaardzeeg. Hetzelfde geldt ook voor de bestaande regels 
van den Board of Trade, mits het schip in het middengedeelte 
der lengte geen gesloten bovenbouw heeft. In liet onderhavige 
geval is een gesloten brughuis aanwezig, vandaar dat de lijn 
doorloopt, anders zou zij vanaf een zeeg =  64 ,213” horizontaal 
verloopen.

In dezelfde figuur 8 is aangegeven, welken invloed de ver
houding D/H heeft op dc uitwatering van een schip met 9 M. 
holte en de standaardzeeg van den Board of Trade. Hoe korter

r') .Boven de figuur staat hijgeschreven § 12 ; deze paragraaf uit 
de Board of T rade-voorseh riften  behandelt lil. het drie-eiland-type!



schip, des te kleiner wordt de uitw atering en omgekeerd. De 
variatie is volgens de Seeberufsgenossenschaft geringer dan 
volgens den Board  o f Trade, hetgeen vooral bij een groote 
verhouding van L/H tot u iting  komt. Voor kleine verhoudingen 
van L/H, 'hetgeen vooral bij kleine schepen voorkom t, is het 
verschil onbeduidend.

In  fig . 9 is voor lengten van 100 en 125 M . voor drie- 
eiland-sdiepen nagegaan, welke de invloed is van >de w ijziging 
in het lengte-percentage, dat door bovenbouw 'bedekt is. De 
invloed b lijkt bij de Seeberufsgenossenschaft i e t s  geringer te 
zijn dan bij de bestaande Board  of Trade-voorschriften .

E e n  bijzonderheid van de Noorsche regels is nog, dat de 
tabel B , voor de spardeckschepen dus, geheel vervallen is in 
verband met een andere wijze van bepaling van uitw atering 
voor schepen m et lichtere scantlings, die later in een afzonder

lijk hoofdstuk zal worden behandeld. Opm erking verdient nog, 
dat alle Noorsche schepen, welke een gebied bevaren, w aarin 
ook Britsche havens vallen, behalve hun eigen uitw aterings- 
merken, toch bovendien nog de Board o f Tracle-merken dragen, 
omdat de Britsche autoriteiten de Noorsche merken niet 
erkennen.

H ierm ede is het voornaamste besproken van de bestaande 
systemen, met uitzondering van de enkele bijzondere gevallen, 
die wij in een der volgende hoofdstukken onder de oogen zullen 
zien. V an belang is liet intusschen thans eens na te gaan, w at 
door de Britsche vrijboordoommissie in 1916 is gerapporteerd 
Gedeeltelijk zijn de resultaten daarvan reeds in de figuren 3, 
4, 5,* 6, 8 en 9 opgenomen. De voorstellen der com m issie zijn 
zóó belangrijk, dat deze beter in een afzonderlijk hoofdstuk 
behandeld kunnen worden.

Figuur 8.
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* )  Inplaats van „perm anently” leze men „efficiently”.



N IE U W E  S C H E P E N
Naam van het schip: „Slot W eena” .
B ouw m eester: flc Groot & van V liet te Slikkerveer.
Reed er ij: N. V . Algemeene Stoom vaart M ij. te Rotterdam .
B ou w jaar: 1921.
Soort van sch ip : stoomschip voor algemcene vrachtvaart met lang 

kampanjodek.
H o o f d a f m e t . i  n g e n :
Lengte fusschen de loodlijnen : 278 ’— 0 ” — 84.73 M.
Breedte (m ld.) op het grootspan t: 3 9 '— 0 "  — 11.90 M.
H olte (mltl.) in de sijd e: 2 7 ’— 0 " — 6-09 M.
R iiim holtr: 5 .08 M.
Diepgang geladen : 5.75 M.

«Uitwatering in den zom er: 370 m.m.
IVaterver plaatsing: 4535 ton.
K lasse: Germanisclier Lloyd f  100  A 4.
L aadverm ogen : In  tonnen van 1000 K .G . op het zom eruitw aterings- 

m erk: 3100,
Aantal ruim en: 2 onder hoofddek en 2 boven hoofddek.
Aantal lieren : 6 laadtieren, 1 ankerlicr, 1 verhaalUier.
Bruto-tonnenm aat: 2302 reg. ton.
N ctto-tanuenm aat: 1427 reg. ton.
M a c h i n e ,  s t o o m k  e t e 1 s, m o t o r e n  e n z .
M aker: N.V. M achinefabriek & Scheepsw erf van I ’. Sm it J r .  te R ’dam. 
Soort zuin m achine: triple expansie.
.jan tal cilinders: drie.
U oofdofm etingen  der cilinders: 5 30 ; 820 en 1400 m.m.
Slag der m achine: 1000.
Indicateur verm ogen : 1200 paardekraehten.
P roeftocht snelheid : 11.2 knoop.
Aantal stoom ketels : twee.
Soort -eau stoom ketels : Schotsche.
V erw arm end oppervlak van eiken k e te l: 194 M s.
S toom dru k : 180 lbs.

De verblijven van de bemanning zijn onder bet bakdek aanged acht, 
de officiers verblijven midscheeps onder het sloependek. V ijf hutten 
met salon en rooksalon dienen voor het vervoer van 10 passagiers. 

E lectrisch licht: drnadlooze telegrafie.
De dubbele bodem is verdeeld in 4 w aterdichte en 4 oliedichte 

afdcelingcn met een totaal inhoud van 387 ton.

Naam van het schip: „Ista I ” .
Bouw m eester: N. V. Handels M ij. en Technisch Scheepvaartbureau 

„Navis” te Groningen.
R cederij: Bataafsche Petroleum M ij.
B ou w jaar: 1920— 1921.
S oort van schip : stoomschip voor ulgemccne vrachtvaart. 
H o o f d a f m e t i n g e n :
Lengte tusschen de loodlijnen: 40 M.
Breedte (tnld.) op het grootspan t: 7.2 M.
J lo lte  (m id.)in de sijd e: 3.6 M .; raised quarterdek 4.49 M.
Diepgang geladen : 3.52 M.
Uitwatering in den som er: 97 c.m. onder R. Q. dek.
K lasse: British Corporation f  Grootc K ustvaart.
L aadverm ogen : In  tonnen van 1000 K .G . op het zom eruitw aterings- 

m erk: 525.
Aantal ruim en: één.
Aantal lieren : twee.
Bruto-tonnenm aat: 398.47 reg. ton.
N etto-tonnenm aat: 200.80 reg. ton.

M a c h i n e ,  s t o o m k e t e l s ,  m o t o r e n  e n z .
M aker: L. Straatm an te Dordrecht.
Soort van m achine: verticale compound machine.
Aantal cilinders: twee.
H ootdafm etingen der cilinders: 3 2 5 X 6 5 0  m.m.
Slag der m achine: 375 m.m.
Indicateur verm ogen : 300 paardekraehten.
P roeftocht snelheid : plrn. 9 knoop.
Aa ntal sloom  k ete ls : één.
Soort van■ stoom kete l: Schotsche vlampijpketel met oliestookinrichting. 
Verwarmend oppervlak van den stoom ketel: plin. 90 M'-.
S toom dru k: 13 K.G./c.m3.

NIEUW E SCH EPEN.
D oor de Scheepswerf & M achinefabriek „De L iesbosch" te TJjtreclU 

is aan de K on. Ned. Petroleum  M ij. te Rotterdam  afgeleverd de in o to r- 
sleephoot P ion ier 3. Lengte =  19.45 M .; breedte =  4.50  M .; holte =  
2.20 M. 80 P .K . D cutz Brons-m otor. Snelheid 13.5 K .M . per uur.

Voorts werd aan G raaf B entinck te M iddachten afgeleverd een 
niotorzciljaebt, waarvan een volledige beschrijving in een volgend num
mer zal verschijnen.

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

Ir. P . E . heupen, scheepsbouwkundig ingenieur aan de N. V. Lo- 
liithsche .Scheepsbouw M ij. te Lohith , is als zoodanig benoemd aan de 
Nederlandsohe Dok-M aatschappij te Amsterdam,

Ir. de "Boer, scheepsbouwkundig ingenieur te Dordrecht, is benoemd 
tot directeur van de Scheepswerf Juliana te Papendreeht.

K I E L L E G G I N G E N .
Op de op de W erf Conrad te Haarlept vrijgekomen helling door het 

te w ater laten van bet s.s. I ’nlapo, ia onmiddellijk de kiel gelegd voor 
een zusterschip, genaamd P arig i, evèrieens voor rekening van de K on. 
Paketvaart Mij.

Op de werf der N. V. Boelc’s Scheepswerven & M achinefabriek te 
Bolnes is de kiel gelegd van ' den zelflademden' hopperzuiger C elebes , 
voor rekening van het Departement van Koloniën en bestemd voor 
Ned. Indië. Lengte (1.1.) =  .85 M .; breedte (mirt.) — 13.50 M .; holte 
(m kl.) =  6.50 M.

T E W A T E R L A T I N G E N .
N. V . W E R F  „C O N R A Ü ” T E  H A A R L E M :,
het vrachtstoomschip P alopo, in aanbouw voor de Kon. Paketvaart Mi 
te Batavia. Lengte (1.1.) =  230 '— 0 ” ; breedte (mld.) == 38 ’— 0 " , 
holte (tnld.) tot bovendek =  16'— 9 ", hoogte campagne, bak en sloe
pendek =  7'— 3". Afgeladen diepgang =  14’— 0 ” ; waterverplaatsing 
daarbij =  2610 ton van 1016 K .G .; laadvermogen op dien diepgang =  
1620 ton van 1016 K .G . T rip le expansie stoom machine-installatie van 
700 I.P .K . te leveren door Gehrs. Stork te Hengelo. Cilinders 1 5 % ” ; 
2 5 X "  en 4 3 ” en een slag =  32.1'2". Aantal omw. =  100. Een Babcock 
& W ilcox waterpijpketel met 180 lbs. druk en een V.O. =  2324 vierk. 
voet. Een Cochran donkeyketcl van 730 vierk. voet V.O. bij een druk =  
120 lbs. Klasse Bureau Veritas X  1 3/3 L . 1. 1.

S C H E E P S W E R F  „N I COLA A S W IT S E N " , W . F . ST O E T . Jr.,
T E  A L K M A A R :

de motorboot W illy, in aanbouw voor J .  P. A. Nelisscn tc Haarlem. 
Lengte =  10 M .; breedte =  2.30  M .; holte =  1.30 M. 18 P .K . Dcutz 
benzine-motor.

N. V . B O E L E ’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  B O L N E S :

het stoomschip Breed ijk, in aanbouw voor de H olland-A m erika-Lijn 
te Rotterdam. Lengte (1.1.) =  4 0 0 ’’—0 ” ; breedte =  '5 4 ’—0 ” ; holte — 
3 9 ’— 0 ”. Laadvermogen — lO.pOO ton. Brown Curtis turbines te 
maken door Harland & W olff Ltd. te Belfast, sterk 3000 E .P .K ., die 
door Boele’s werf zullen worden geïnstalleerd,

D E U T S C H E  W E R F T  T E  H A M B U R G :
liet turbine vrachtstoomschip A lgorab, in aanhouw voor Van Nievelt 
Gmrdriaan & Co.’s Stoom vaart M ij. te Rotterdam.

N. V. C. VAN  D E R  G IE S S E N  & Z O N EN ’s S C H E E P S W E R V E N  
T E  K R IM P E N  a. d. I J S E L :

het stoomschip BlommerstHjk, in aanbouw voor de H olland-Amerika- 
Lijn te Rotterdam.. Lengte (1.1.) =  4 0 0 ’— 0 ” ; breedte (m kl.) =  5 4 ’— 0 ” ; 
holte (mld.) tot shelterdek =  3 9 ’— 0”, tot hoofddek 31 ’— 0 " ; laad
vermogen =  10.223 ton op een diepgang van 3 0 ’— I X ”. Brow n Curtis 
turbine-instal'Iatie van 3000 A sP .K . te leveren door Harland & W o lff 
te Belfast. D rie Schotsche ketels. K lasse Lloyds Register.

N. V. S C H E E P SB C )U W W E I1 V E N  v.h. P . & A. R U Y T E N B E R G  
T E  R A A M S D O N K S V É E R : 

het stoomschip bouvvnummer 45, in aanbouw voor Neder 1. rekening. 
Lengte (-1.1.) =  56 M .; breedte (mld.) 8 .85 M .; holte (mld.) tot 
hoofddek — 4.40 M., tot raised quarterdek =  5.47 M. Laadvermogen —■ 
1050 ton. Stoom m achine-installatie van 600 I.P .K . met 2 stoomketels 
elk van 100 M*. V.O. zullen worden geleverd door tie N. V. Scheeps
w erf en M achinefabriek De Klop te Sliedrecht. K lasse Bureau Veritas.

N. V. R O T T E R  DAM.SC I-1E S C H E E P S B O U W  MI J .  T E  R O T T E R 
D A M :

het stoomschip A /arm cvo, in aanbouw voor de N. V. v. d. E b  & 
Dresselhuys' Schcepv. M ij. te Rotterdam. Lengte (1.1.) =  267 ’.—0” ; 
breedte (mld.) =  4 2 ’— 0 " ;  holte (mld.) -  2 7 ’— 10”. Triple expansie 
stoom machine-installatie (2 0 ”X 3 1 ”X 5 1 ” en 3 6 "  slag) te leveren door 
de N. V. v. d. Kuy & v. d. Ree's M ach.fabriek & Scheepswerf te 
Rotterdam.

PROEFTOCHTEN.
Stoomschip Stokka, gebouwd door de Rottcrdam schc Scheepsbouw 

M ij. voor Noorschu rekening.
Stoomschip Slot W eena, gebouwd door de Groot & van V liet te 

Slikkerveer, voor de Alg. Stoom vaart Mij. te Rotterdam.
Stoomschip Rhea, gebouwd door de N. V. M achinefabriek & 

Scheepswerf van P . Sm it J r .  te Rotterdam v o o rd e  Fittska Angfartygs 
A/B te Helsingfors.



O CTRO O IN IETJW S.
Circulatie-inrichting voor een waterpijpfcetel.
In het Netl. O ctrooischrift No. 5432 ten name van The Stirlin g  Boiler 

Company wordt een circtdatie-inrichling v oor een w aierpijpketel beschre
ven, met voor- en achterbovenketels, die door middel van drie pijpen- 
bundels met een onder- of slikkete! zijn verbonden. In den achterboven- 
ketcl is een kam er afgeschoten voor de voeding van slechts een deel 
van de pijpen van den achterbundel, terw ijl in den onderketel een on- 
doorbroken schot is geplaatst, dat de pijpen van den achter bundel scheidt 
van die der andere bundels.

Deze circulatie-inrichting heeft boven de bekende het voordeel, dat' 
de circulatie in den achterbundel gedwongen op en neer is. Deze ge
dwongen dubbele circulatie in den achterbundel brengt bet w ater daarin 
reeds op zoo hooge temperatuur dat zich geen bezinksel vorm t in de 
vuurbundels, wanneer het water dat in den achterbundel verwarmd is', 
de voorbundels doorstroonit.

In  de teekening is a de voorhoven-, b de achterhoven- en c de onder
ketel of slikverzamelaar. E en w atervöedings-w atcrreservoir d is in den 
achterketel b aangebracht. Het reservoir d is omgeven door dwars- 
wanden e en een langswand f, zoodat een waterdichte kamer g wordt 
gevormd, w aaruit het w ater uit het reservoir d naar de middenpijpen 
h van den achterpijpbundel stroom t. D e kamer g is van zoodanige 
afmetingen, dat een deel van den achterbundel, ongeveer overeenko
mend met de halve breedte daarvan, gevoed wordt. In  den onder- of 
slikketel c is onderbroken schot i aangebracht, dat alle pijpen h van 
den achterwand scheidt van de bundels k en 1.

D oor deze constructie vloeit het water, dat uit het voedingswater- 
reservoir d toegevoerd wordt, van het middendeel van den achterbun
del, door de pijpen h1 omlaag in den onderketel en, tengevolge van de 
aanbrenging van het schot i, omhoog naar den achterbovenketel b door

a

de pijpen ha en h j van den achterbundel die afgesneden zijn van den 
toevoer uit de kamer g, vervolgens omlaag door de pijpen van deze 
bundel k  in den ketel c voor het schot i en hierna omhoog door den 
pijpenbundel 1 naar den bovenketel a.

Het onderbroken schot i kan voorzien zijn van een scharnierende 
deur of klep, ten behoeve van inspectie en vernieuwing van pijpen.

D I E P G A N G -  E N  T A N K M E T E R ,
Naar aanleiding van het artikel in „Het Schip” van 26 Augustus jl., 

no. 17, over den diepgang- en tankmeter (pneumercator-apparaat) 
vernemen wij nader, dat het complete apparaat opgesteld is in het 
Natibnaal Technisch Scheepvaartkundig Museum te Rotterdam  en (lat 
de fabrikanten, de firma Kelvin Bottomlcy & Baird Ltd., Glasgow, 
in Nederland vertegenwoordigd wordt door de firma V aillant & Sluy- 
terman, Den Haag.
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N.V, TECHNÉMA
ROTTERDAM

„ A V AN C E”
RUW  OLIEMOT OREN

6—400 P.K.
2 5 0 0 0  STUKS IN GEBRUIK

Schitterende getuigschriften — Gegarandeerd 
3000 bedrijfsuren zonder noodzakelijke reiniging 

Taag brandstofverbruik
Leveringuitvoorraad — Concurreerende prijzen

Naamlooze Vennootschap

INTERNATIONALE SCHEEPSBOUW-MIJ.
„DE MAAS”
SLIKKERVEER

B r ie f-  en Telegrara-A dre» i Telefoon Intcrlocaal t
IN T E R M A A S , S likkerveer No. H , Slikkerveer.

Vracht- en Passagiersschepen
IN ALLE AFMETINGEN
TOT 15000 TON DRAAGVERMOGEN

U C D A  I J M U I D E N _ . .  

n  E l  I V  A M S T E R D A M

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

NAADLOOZE EN KOPEREN BUIZEN 
OPW ALSFLENZEN . .  W ITM E TA A L 

M ACHINEKAM ERBEHOEFTEN

N aam looze Vennootschap

Utrechtsche Chemicaliën Handel
OUDEGRACHT 32, UTRECHT
Telephaon 1132 — Telegram-Adres > DALNAG

Chemicaliën voor alle industrieën 
Oliën en Teerproducten, Verfwaren
LEVERANCIERS VAN RIJKS- EN G E M E E N T E W E R K E N

Electriciteit, H. CROON 6 (X, Rotterdam
ONZE AFDEELING SCHEEPSINSTALLATIES INSTALLEERDE RUIM 70 SCHEPEN


