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S C H E E P V A A R T
De vrachtenmarkt.

De positie der algem eenc v rach tvaart blijft nog  steeds ongunstig. 
De dagelijksche fluctuaties in  de wisselkoersen van vrijwel alle landen, 
alsm ede de credietkw esties in den handel, vorm en voor dezen een 
zeer moeilijk probleem, w aarvan: de groote en kleine scheepvaart nu 
reeds m eer dan een ja a r  den zeer gevoeiigen terugslag  ondervindt.

In  Engelsche econom ische kringen m eent men, niettegenstaande den 
nog steeds som beren toestand , da t de ergste tijd doorschreden is. H et 
aantal werkloozen is e r de laatste beide maanden, volgens officieele 
mededeeling, van 2 m illioen  to t VA  millioen verm inderd ; er w ord t 
m inder m et gedeeltelijke arbeidsuren gew erkt; de kolenexport toont 
teekenen van verbetering ; ook in den scheepsbouw kom t iets meer 
bedrijvigheid, al is het dan  n iet veel.

In tusschen  staat, in overeenstem m ing m et toet j aarseizoen, de v rach t
v aa rt in  het tceken van d en  internationalen graanhandel en de daaru it 
voortvloeiende grootere of k leinere transporten. M r. George Bloomhall, 
de em inente kenner der sta tis tiek  van den Liverpoolschen graanhandel, 
schat de  aankoopen voor E u ropa  voor het loopende j aar op 65 millioen 
quarters, waarbij w aarschijnlijk  zullen komen 5 m illioen quarters voor 
R usland. In  aanm erking m oet worden genomen, d a t de Europeesctoe 
oogst vrijw at grooter is dan aanvankelijk verw acht w erd ; die van 
D uitschland is ongeveer 20 pet. g rooter dan het vorige jaa r.

O p het oogenblik v o rm t de Canadeesohe graanhandel de eenige 
v rach tenm ark t m et een bepaald levendige stem m ing. T e  M ontreal 
hebben tegenw oordig m eer graanexporten plaats dan  in alle havens 
der V er. Staten tezamen. D ezer dagen w aren er op één dag  80 stoom 
schepen ladende of w achtende op belading. De bijzonderheid doet zich 
h ier voor, da t er eenige haast is bij deze verschepingen, daar de 
St. L aw rence tegen D ecem ber door ijs gesloten is. Gewoonlijk w orden 
in de w interm aanden de g raan transporten  via de havens der V er. Staten 
voortgezet, doch, n a a r  verluidt, zullen die havens in dezen w in ter 
k rach tige  m ededinging ondervinden van Vancouver voor de graan- 
verschepingen van de w estelijke districten.

N iettegenstaande de levendige vraag naar ruim te is het aanbod h ie r
van m eer dan voldoende. D e lijnreederijen hebben den vrachtkoers van 
M ontreal naar het V er. K on. van 5/9 to t 5/- per quarte r verlaagd, 
zoodat het er voor de vrachtbooten  ook niet beter op is gew orden.

H o e  de scheepvaart over ’t algemeen gebukt g aa t onder den gew el
digen schok, dien de w ereldhandel als gevolg van den oorlog  en de 
naw eeën daarvan heeft ondergaan, leert ons een particu lier schrijven 
in h e t „Alg. H bld .” betreffende de economische positie van' die landen, 
w aarm ee de in den laa ts ten  tijd veelbesproken K on. H oll. L loyd ver
bindingen onderhoudt.

V olgens dat schrijven verkeert Brazilië in een staa t van insolventie. 
B uitenlandsche fab rikan ten  zijn huiverig om zaken m et d it land te 
bevorderen.

In  A rgentin ië en U ru g u ay  is de toestand eveneens ongunstig . Cuba, 
da t in het afgeloopen ja a r  een tijd van oogenschijnlijk ongekenden 
voorspoed heeft_ gekend, is thans vrijwel tot den bedelstaf afgedaald.

N eem t men bij al deze ongunstige factoren de gew eldige concurrentie 
in aanm erking, die alleen reeds door het groot aantal lijndiensten in 
deze richtingen bestaat, dan  verk laart zich de moeilijke positie, w aarin 
n iet alleen de verschillende lijnreederijen, maar tevens de algemeene 
v rach tv aart zich bevinden.

O ok de katoenverschepingen van N oord-A m erika zijn allesbehalve 
bevredigend. Terw ijl v roeger bevrachtingen voor geheele ladingen 
katoen  gedurende Septem ber dagelijksch w erk w aren aan de Londensche 
vrachtenm arkt, bestaat h ierin  thans w einig leven.

Slechts deze goede zijde valt er te vermelden, dat er meer teekenen 
kömen van overeenstemming tussohen Engelsche en Duitsche reede- 
rijen; voor zoover totnogtoe genoemd in het verkeer op Azië.

D e Scheepvaartvereenigingen uit den Loonraad.
De Scheepvaartvereenigingen Noord en Zuid hebben den volgenden 

brief gezonden aan de Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders:

Toen in het na jaar van 1920 het contact tusschen den Centralen 
Bpnd van Transportarbeiders en uwe Federatie eenerzijds en onze 
vgreenigingen anderzijds werd hersteld, geschiedde zulks onder het 
uitdrukkelijk voorbehoud onzerzijds, dat door uwe federatie datgene 
wat tusschen ons zou worden overeengekomen, n iet alleen naar de 
letter, maar ook naar den geest zou worden nageleefd.

Bestond bij ons reeds einde Juni j.1. gegronde twijfel over de wijze, 
waarop het gesprokene in den loonraad tegenover mve leden werd 
voorgesteld en toegelieht, thans staat voor ons vast, da t door uwe 
vertegenwoordigers in den loonraad, met name door den heer Molen
kamp, het bekende besluit inzake de havenreserven, in strijd m et de 
zijnerzijds gedane toezegging, allerminst tegenover uwe leden is ver
dedigd, om van de uwerzijds gegeven voorstelling over den gang van 
zaken in de toetrokken vergadering van den loonraad m aar niet te 
spreken.

Ten overvloede w ordt in uw schrijven aan den secretaris van den 
loonraad van 9 dezer de juistheid der notulen van de vergadering van 
22 Juli aangevochten, terwijl over de bovengenoemde toezegging van 
den heer Molenkamp alleen bij de vertegenwoordigers uwer federatie 
in den loonraad een afwijkende meening blijkt te b estaan !

Het zal u onder deze omstandigheden wel niet verwonderen te ver
nemen, dat wij ten behoeve van de vaststelling der loon- en arbeids
voorwaarden van havenarbeiders en mindere schepelingen op verdere 
samenwerking met een organisatie, die op dusdanige wijze de arbei
ders misleidt en onzen tijd noodeloos in beslag neemt, geen prijs stellen.

Wij hebben mitsdien besloten u it den loonraad in de vervoer
bedrijven terug te treden.

Aan den Centralen Bond van T ransportarbeiders, den Neclerland- 
schen Bond van Ghr.istelijke Fabricks- en T ransportarbeiders en den 
Nederiandschen Roomseh-Katholieken Bond van Transportarbeiders 
St. Bonifacius is afschrift van dezen brief tocgezonden met den na
volgenden begeleidenden brief:

Wij veroorloven ons u bijgaand te doen toekomen afschrift van ons 
schrijven van heden aan de Nederlandsche Federatie van T ransport
arbeiders, waarvan de inhoud voor zichzelf spreekt.

Wij zouden niet ongeneigd zijn de besprekingen over de vaststelling 
van loon- en arbeidsvoorwaarden enz. — onder instelling van plaat
selijke arbitragecommissies — met uwe organisatie d irect voort te 
zétten.

Gaarne zullen wij vernemen of u hiertoe bereid zijt.

Uitgaande kolenvrachten.
De Engelsche kolenexport is nog niet zooals de exporteurs dezen 

wel zouden wenschen. H et buitenland legt nog steeds een zekere terug
houdendheid aan den dag, in de hoop of de verw achting de m arkt 
te kunnen drukken. In de Engelsche pers w ordt er echter op gewezen, 
dat, in verband met de vastgestelde verlaging van de loonschaal der 
mijnwerkers, de eerste verdere verlaging der kolenprijzen althans niet



vóór O ctober k an  p laa ts hebben. O nthouding van aankoop zal slechts 
to t gevolg .hebben, d a t er nog nneer mijnen gesloten moeten w orden  
met als gevolg verm indering  van voorraden en allicht weder verhoog 
g ing  van prijzen . Buiteniandsche kolenim porteurs, w ord t gemeld; 
schijnen d it langzam erhand  te willen begrijpen en kom en nu in groo te i 
aantal aan  de  m ark t.

D it b lijk t u i t  de bevrachtingen voor kolenladingen gedurende de 
laatste dagen  van South-W ales naar Soerabaja  (tot 18 sh.) en naar 
Japan  (to t 25 ah.). D e exporten blijven evenwel nog ver ten achter bij 
die van het v o rige  ja a r . Behalve het nabije Continent w aren voor 
verdere afstanden  Ita lië  en Z uid-A m erika to tnogtoe de eenige afnemers 
van betcekenis. In  In d ië  is veel schaarschte gekomen aan kolen; ook 
door gebrek aan voldoende ruim te in de Zuid-A frikaansche kolen 
havens.

Bunkerkolen en stookolie.
H et is teekenend, d a t elke daling  der prijzen voor bunkerkolen 

vergezeld g in g  van of gevolgd w erd door een daling der olieprijzen. 
In  N ovem ber van h e t vorige jaar, toen voor D urham  bunkers tot 
70/- w erd  betaa ld , k o stte  stookolie £ 13; in Dec, liep de prijs voor 
kolen terug  to t  52/6, en werd d ie voor olie verlaagd tot £ 11; i|i 
Jan u ari j.1. w aren  de prijzen resp. 40/- en £ 8; in Februari resp. 35/- 
en £ 7 per ton . E ch te r in Mei (de stakiiigsperiode), toen bunkerkolen 
stegen to t 40/- en daarb ij nauwelijks te krijgen  w aren, w erd de prijs 
voor olie ineens verlaagd  van £ 7 to t £ 4.10/-, m et het bekende gevolg, 
dat het g eb ru ik  van de laatste m erkbaar toenam. T hans, nu de kolen 
gedaald zijn to t 25/- per ton, is de olie verlaagd to t £ 3.15 /-.H et verband 
tusschen den gestad igen  val der olieprijzen m et d ie  der kolen is dui
delijk. H e t g eb ru ik  van stookolie in de scheepvaart vorm t een blijvende 
en toenem ende m ededinging  in het bunkerbedrijf. Bunkerkolen zulle« 
betrekkelijk  laag  in p rijs gehouden m oeten w orden, w illen de mijn»- 
eigenaars het geb ru ik  ervan niet zien verm inderen.

M et het o o g  op  he t vooral na den oorlog zoo sterk  toegenomep 
gebru ik  van stookolie  is de v raag  opgeworpen of deze wegens de 
economische voordeelen  boven kolen, op den d uu r niet bestemd zal 
zijn de laatste geleidelijk  te verdringen.

H ierop  w o rd t van onverdachte zijde een antw oord gegeven, n.1. door 
S ir  Charles G reenw ay, den president der A ng lo-Persian  Oil Company, 
die bew eert, d a t er n im m er sprake zal kunnen zijn van een „doom of 
eoal” . Bij algem een gebru ik  zou de vraag  naar stookolie de productie*, 
althans de tegenw oordige, ver overtreffen. D-e jaarlijksche kolen- 
p roductie  kan geschat w orden op 1.200 m illioen ton. De olieproductie 
d e r geheele w ere ld  bedroeg  in 1920 n iet m eer dan  97 m illioen ton, 
gelijkstaande m et 200 m illioen ton kolen. E r  is dus overvloed van 
ru im te  voor h e t g eb ru ik  van beide. E r  is alle reden te mogen verw ach
ten, dat de o liep ro d u c tie  in de nabije toekom st nog belangrijk zal toe
nem en; doch n ie ttem in  zullen kolen beslist noodig blijven voor instand
h o u d ing  van ’s w erelds economisch leven.

In  zake het g eb ru ik  van stookolie door de g roo tste  schepen verdient 
aanteekening, d a t  de C unard Line haar kolenstoker Mauretania, d ie  
bet onlangs in  den  w edstrijd  op de reis naar N ew -Y ork tegen den' 
o liestoker A q u ita n ia  m et verscheidene uren  heeft m oeten afleggen, te 
W allsend eveneens laa t ombouwen voor' het gebru ik  van vloeibare 
brandstof. De U . S. S hipping B oard deelde mede, d a t ook de machines 
van de L ev ia than  (ex-Vaterland ) h iervoor zouden w orden ingericht. 
H etzelfde heeft p laats m et de Majestic (ex-B ism arck ), die te H am burg  
h aar vo ltoo iing  n a d e rt en tegen het a.s. voo rjaar in den dienst 
South  amlpton— N ew -Y ork  der W hite  S tar L ine zal w orden geplaatst. 
V oorts k o n d ig t de C unard Line nog slechts één afvaart voor de 
Ber'eng aria (ex -Im p era to r ) aan, en wel op 8 Oct. van Southam pton. 
O ok deze lijnboo t zal te W allsend to t oliestoker w orden omgebouwd.

O pgelegde schepen;
H eeft de h e rv a ttin g  van den Engelschen kolenexport reeds weder 

v rijw at opgelegde tonnages in de vaart gebracht, de to taal opgelegde 
ru im te  ve rm in d ert toch  nog slechts zeer langzaam .

In  Ita lië  zijn m eer d an  200 schepen, m et 215.000 bru to  ton, opgelegd, 
w aarvan  48 stoom schepen en 22 zeilschepen te Genua, 26 stoomschepen 
te  N apels en 12 .stoomschepen te Venetië.

In  S pan je  zijn  circa  300 Spaansche schepen opgelegd, m et 524.000 
ton  en verder lig t e r een groot aantal in buiteniandsche havens zonder 
lading.

In  N oorw egen  daaren tegen  is door de herlev ing  van den houthandel 
een g roote  verb e te rin g  in de vaart gekomen. De 52 schepen van 
160.000 ton, w elke te C hristiania w aren opgelegd, zijn verm inderd 
to t 23 van 36.000 ton  en de 169 te Bergen to t 40 van 76.000 ton. 
21 A pril w aren  n ie t m inder dan 376 schepen van 942.621 ton, d.w.z. 
circa 26 pet. d e r  geheele vloot, opgelegd.

W elke kosten  en: verliezen m et het opliggen gepaard gaan, leert ons 
het verslag d e r  N oorsche reedersvereeniging.

O ver ’t algem een w erd  de opgelegde N oorsche tonnage geschat óp 
een m illioen ton . D e reedersvereeniging heeft h ierom tren t meer nauw 
keurige gegevens verzam eld en kw am  to t de conclusie, da t d it cijfer 
nog m et b ijna 250.000 ton bij de w erkelijkheid achterbleef. De slechte 
positie  had  h a a r  hoogtepunt bereik t in Ju n i j.1., toen n ie t m inder dan

479 schepen m et 1.245.015 ton  d.w . w aren opgelegd. In  to taa l vertegen
w oord ig t de N oorsche handelsv loo t 3.2 m illioen ton d.w., zoodat ca. 
38 pet. ervan wegens gebrek aan loonend bed rijf w erkloos in  de havens 
lag. Sedert Ju n i w aren 144 schepen m et 322.482 ton d.w. w eder in de 
vaa rt gebracht.

G erekend n aar een gem iddelde v rach t van 10 sh. per ton  en onkosten 
van 1 sh. per ton en per m aand b ren g t he t opliggen van bovengenoem de 
tonnage voor de N oorsche reeders een verlies van ca. 100 millioen 
kronen. V olgens door de reedersvereen ig ing  opgem aakte gem iddelde 
berekeningen zouden de schepen gedurende den tijd van het opliggen 
aan bru to  v rachtontvangsten  m instens K m illiard  kronen gederfd 
hebben. T e r vergelijking w ord t aangevoerd , d a t de b ru to  vrach t der 
opgelegde tonnage in het afgeloopen ja a r  1.27 m illiard k ronen  heeft, 
bedragen.

N ieuw e lijnen.
De firm a Furness, W ith y  & Co., te  Londen, zal in O ctober een 

m aandelijkschen d ienst openen van V ancouver, Seattle en P ortland  
op H avre, Londen en L eith . W aarsch ijn lijk  zullen later m eer C onti
nentale havens in den d ienst w orden  opgenom en.

D e E ast A siatic  Company, te. K openhagen, opende deze m aand een 
geregelden dienst op P rogresso , V era C ruz en Tam pieo.

D e N orddeutsche L loyd zal b innenko rt m et de Seyd li ts  w eder een 
geregelden d ienst openen van Brem  en op Z uid-A m erika, via Coruna, 
V illagarc ia  en Vigo.

In  het voo rjaar 1922 zal d e  N orddeutsahc niet m inder dan  22 passa
g ie rs- en vrachtdiensten  openen op N oord- en Z u id -A m erika en 
O ost-A zië.

V erkochte schepen.
van de m achinefabriek Bolnes; de K anuek,  1337 b ru to  ton, in  1917 
Boele te S likkerveer gebouw d, m et m achines 18 bij 30 en 48 bij 36 slag, 
van de m achinefabriek B olnes; de  K anu ek , 1337 b ru to  ton, in 191.7 
door Gebr. Jonker te K inderd ijk  gebouw d, m et m achines 14, 22 en 36 
bij 27 slag, van de A lblasserdam  M achinefabriek  en de K lo te n ,  van 
2200 ton  d.w ., ook in N ederland gebouw d, heeft Brodieaie O lsen te 
S tavanger tezam en voor 1.500.000 K r. verkocht aan O. D., H . D. en 
A. T . Sim onsen te C hristian ia .

De stalen m oto rv rach tboo t Princenhage V I ,  220 bru to  ton, in 1918 
te Scheven in gen gebouw d, 2 cyl. m o to r, 13 hij 13B>” slag, m aten 
110 voet 4 bij 23 voet 4 en 10 voet 3, is aan de R ussische Coöp. 
T ranspo rtvereen ig ing  te Londen verkocht en in Soyus  herdoopt.

H andel m et Siberië.
Ie ts  nieuw s is de v rach tvaart, hoew el nog m aar een k lein begin, op 

N oord-S iberië .
Volgens te Londen on tvangen te legram m en heeft de handelsexpeditie 

n aa r S iberië door de K a ra  Zee, georgan iseerd  'door de „A ll-R ussian 
C oöperative Society” , te Londen, in  sam enw erk ing  m et de Russische 
sov jet-regeering , behouden h a a r  bestem m ing  bereikt. D e lossing der 
ladingen heeft plaats te N achodka en U st-Y enisseisk.

De expeditie bestaat u it de stoom schepen A shw in ,  P inew in ,  Neath  
Abb ey ,  T  intern A bbey  en B roun , alsm ede den ijsbreker Lenin  en aan
vaardde einde Juli en begin  A ugustu s de reis. T w ee d e r stoomschepen 
vertrokken  van Liverpool, tw ee van H a m b u rg  en één van G othenburg ; 
de Lenin  van Leith. A lle 'schepen w aren  geladen met gem engde goe
deren , • als landbouw m achines, d iv e rse  gereedschappen, jachtgew eren, 
busk ru it, yzerw aren. De expeditie vereenigde zich te M urm ansk , al
w aar versch w ater en  bunkerkolen  w erden ingenom en. A lleen de 
P in ew in  heeft , in de K a ra  Zee in h e t ijs vastgezeten, doch w erd in 
ko rten  tijd door den ijsb reker w eder bevrijd.

D e lossing in genoem de S iberische havens g aa t zeer bezw aarlijk. 
D e haveninrich tingen  zijn er nog  zeer p rim itief, w aardoo r de lossing 
'én lad ing  langzaam  vordert. B ovendien is de w eersgesteldheid gewoon
lijk ongunstig . In  den regel kan van de  tien  dagen niet m eer dan  vier 
w orden  gew erkt.

V oor de thu isreis w orden 15.000 to n  diverse goederen geladen, als 
wol, huiden, leder,, asbest, g raph ie t, paardenhaar, welke te Londen aan 
de m ark t zullen w orden gebrach t. V erw ach t w ordt, d a t  de schepen 
tegen het einde der volgende m aand  n aa r Engeland, verm oedelijk naar 
H uil, zullen terugkeeren.

D e bedoeling is een geregelde handelsvaart tusschen W est-E uropa  
en N oord-S iberië  in te rich ten . N a tu u rlijk  kan het verkeer w egens het 
ijs in de N oordelijke zee slechts in de zom erm aanden plaats hebben. 
A fgew acht d ien t nog te  w orden  of de terugreis der expeditie even 
voorspoedig zal verloopen ails de u itre is.

H et Suez-kanaal.
V an 1 Jan . tot 1 A ug. zijn 2479 (2416) schepen het Suezkanaal 

gepasseerd m et 9.252.000 (9.194.000) ton  goederen. D e ontvangsten 
w aren  in  Ju li 11.43 (13.07) m illioen  francs.



S H IP P IN G  A N D  SH IPB U ILD IN G  IN E N G L A N D
(Special correspondence to „Het Schip",)

Though the position of British shipbuilding is still depressed shiprepairing establishments are kept fairly busy. 
Agreement between Messrs. Harland & Wolff and Port of London Authority come into operation. —- 

A new system of ship construction. — Freight- en charter market.

LO N D O N , Septem ber 17th, 1921.
Shipbuilding.

T he depressed condition of the B ritish  shipbuilding industry  and the 
poor outlook for the im m ediate future, are evidenced by the decision 
of the corporation of Glasgow and the Glasgow Cham ber of Commerce, 
that it is not desirable to hold a shipbuilding exhibition at the Scotch 
Commercial M etropolis d u rin g  the present year. In a rriv in g  at this con
clusion the shipbuilders and engine constructors have been consulted, and 
they are practically unanim ous that the tim es are not favorable for exhibi
tions of this nature. T here is certainly more activity at the various United 
K ingdom  yards since the term ination  of the jo iners ' strike. N ot only 
is the w ork of com pleting ships, which were held up, being rapidly 
proceeded w ith, but builders are also employing m ore men on framing, 
plating, rive ting  etc. T h is is due to the fact that ships w ill no longer 
be deplayed by the wood w orkers. T his activity is however lim ited to 
ships w hich were ordered m onths, and in some cases years ago, and 
there is practically little  o r no w ork to replace that at present in hand 
when it is finished. T he Cunard Line have decided tha t three of their 
ships building on the Tyne shall be proceeded with, am ong them being 
the Andania. which it is expected will be launched about the end of the 
year. F o r the firs t eight months of the year T yne shipbuilding, is 
about 20,000 net tons dow n on the output in the corresponding period 
of last year. F rom  January  to the end of A ugust 44 vessels of 130,128 
net tons were put into the w ater, as compared w ith  56 vessels and 
151,593 tons in 1920. The position will improve som ewhat du ring  the 
next quarter as there  are prospects of m ore launches than in the 
preceeding three m onths, as ships are being hastened tow ards comple
tion by reason of all classes of labour w orking steadily. The Tyne 
sh iprepairing  establishm ents are kept fairly busy, many shipowners 
having taken advantage o f the unrem unerative sta te  of the freight 
m arket to w ithdraw  their vessels from active service and have them 
overhauled. In  many cases these repairs are long overdue. There is 
much w ork too in the w ay of converting steam ers to  burn  oil fuel. 
The biggest job  of this description is the Mauretania, which was badly 
dam aged by fire at Southam pton. She is being reconditioned by her 
builders M essrs. Sw an & H unter, W igham  Richardson. I f  the expe
rience o f the Olympic  and Aquitania  is anything to go by, the Maure
tania should, when converted to  an oil burner have little difficulty in 
crossing the A tlantic at an average speed of 27 knots. The two form er 
vessels are quite three-quarters of a knot faster than when their boilers 
were coal fired. The Mauretania  will shortly be jo ined on the Tyne 
by another great C unarder — the Berengaria ex Im peralor  of 52,000 
tons gross. The speed of th is ship has never been satisfactory during 
her w ork with the Cunard Company and she has quite failed to come 
up to the 22 knots for which she was built. U nder these circumstances 
it is not surprising  tha t the Vulcan Company who built her were in the 
running  for the contract for her conversion to an oil burner. However 
it w as finally decided to send her to the Tyne. N ext year will see five 
g rea t oil burn ing  liners engaged in the N orth A tlantic passengers 
service — Aquitania, Mauretania  and Berengaria (C unard) and the 
Olympic  and Majestic ex Bismarck  (W hite S tar). T he smallest of 
these ships is over 30,000 tons gross. W hile the shipbuilding and 
kindred trades arc looking forw ard to com parative im m unity from 
strikes and other disputes, it is realised that the attitude of workers 
is still unreasonable and therefore conflicts w ith employers may arise 
in unexpected places from  unexpected causes. Liverpool w hich has lost 
much ship repairing  w ork through labour stupidity has now another 
dispute to^deal w ith. O xy-acetylene burners are now used for cutting 
away plating etc. T w o men w ork the burner, but the Boiler Makers 
Society are opposed to this form of labour-saving device and insist 
that the whole gang of 25 shall he employed on such jobs. T his means 
that 2 men do the w ork and 23 look on and do nothing, bu t expect to 
be paid as if actually w orking. The dispute has been developing for 
some tim e past and now the Mersey Ship-rcpairers’ Federation have 
decided to put a stop to this practice. T he Federation is 
insisting  upon the full and unrestricted use of this burner, especially 
Its it is not barred at o ther shipbuilding and repairing  centres in this 
country, and the stupid action of the T rade Union places the Mersey
side yards at a serious disadvantage when competing for business.

Agreem ent Harland en W olff and 
London port A uthority.

The agreem ent between M essrs. H arland & W olff and the P o rt of 
London A uthority  came into operation on the 15th inst. T he agreement 
provides for the execution by the company, on cost and percentage 
term s, of such repair and constructional work as may be required by 
the A uthority , and it places H arland & W olff in a very strong [x>- 
sition in the port. The company has extensive repairing  establishments 
at Southam pton and Liverpool-ports which are much used by liners

built at the great Belfast yard. The Tham es repairing  firm s do no t 
welcome the arrangement and they contend that they will be placed in 
an unfair position when competing for w ork. T he staff of the P o rt of 
London A uthority numbering 1,100 have already been taken over by 
Messrs. H arland & W olff and these w ill be reinforced as occasion 
arises. The wooden workshops in which the P o rt of London A uthority  
did their repair jobs are being replaced by Messrs. H arland  & W olff 
with brick buildings at a cost of £ 300,000.

N ew  Shipconstruction system .
A new system of ship construction is announced, introducing a 

scientific rearrangem ent of the structural m aterial of the ship so as 
to facilitate erection of parts which are themselves reduced to the 
lim it of simplicity. Other systems o f construction have recently been 
Iwought to the notice of the public, notably one by  S ir W estco tt S. Abell, 
the Chief Ship Surveyor of Lloyd’s R egister o f Shipping. The latest 
system has been devised by a brother of S ir W estco tt Abell, who is 
Professor of Naval Architecture at the U niversity  of Liverpool, and 
by Mr. D. B. Gebbie, m anager o f the shipbuilding yard  of the 
Merseyside Shipbuilding and Ship-repairing firm  of M essrs. H . and C, 
Grayson and Co. Ltd. Both these system s of construction succeed in 
reducing the weight of steel. I t  is claimed that the sim plicity of the new 
system will greatly reduce the actual labour difficulties o f  erection. 
W hen shipbuilding can be recommenced in this country it can be put 
into immediate operation. T he system has received the sanction of 
Lloyd's Register of Shipping and also the B ritish  Corporation.

F reight and charter market.
The freight m arket during the past week has gone steadily from  

Mid to worse, and unless a revival soon occurs ow ners w ill have no 
alternative but to consider the laying up of the bulk of their tonnage. 
Many owners have been „caught” in the R iver P la te  hom ew ard m arket, 
and have had to accept 25/- from Buenos Ayres, and 27/6 up-River, 
w hich brings these rates dow n to he level ru ling  in October, 1914. 
G rain shipments from the St. Lawrence for the season which doses 
at the end of October are expected to beat all records, but the closing 
of the season will not help the freight m arket, for it simply implies th a t 
more tonnage will be available to load from  the N orth  A merican and 
Gulf ports. W ith regard to the homeward m arket from  the R iver P la te  
shipowners are themselves largely responsible for the low  freights. 
T here was a mad scramble to hurry  tonnage out for g rain  
cargoes and many owners sent ou t their ships in ballast, 
and the low freights homeward ow ing to the glut o f tonnage 
have learned them a very expensive lesson. T he E astern  m arket is 
fairly steady but it does not absorb much tonnage and the same rem ark 
applies to the N orth Pacific and A ustralian  hom ew ard m arkets. Coal 
freights outw ards, while eagerly snapped up by owners, continue to be 
at a reduced level and the low rate of 14/- has been accepted during  
the week by a British liner for a part cargo from  W ales to P o rt Said, 
and even a lower rate of 12/6 has also been reported as accepted.

Among South W ales fixtures are the following: —
G ibraltar, str., 5,400 t., 11s., and str., 1,500 t ,  13s.
Algiers, 12s. 3d. and str., 3,800 t., 12s. 434d.
Marseilles, str., 2,500 t., 14s.
W est Italy, strs., 3,100 t., 14s. 3d., 4,700 t., 14s.; 4,400 t., 13s 6d„ 
_ and 5,000 t., 13s.

Constantinople, str,, 4,800 t., 16s.
Kustendje, Oituz, 17s.
Alexandria, str., 4,800 t„ 15s. 3d. and str,, 3,500 t., 16s. 3d.
P o rt Said, str., 5,500 t., 13s.
Las Palmas, str., 6,900 t„ 11s. 3d., and str., 2,600 t., 11s. 9d.
Rosario, 14s. 6d.
Buenos Aires, strs., 4,800 t. and 3,800 t., 14s.
Bombay, str., 1,500 t., 18s„ and 5,500 t., 17s. 6d.
Calcutta, 17s.

General business is dull and in spite of tonnage in ballast seeking 
Grain cargoes, there is more than enough tonnage available for 
minerals, phosphate etc. Sample fix tures are the follow ing: — 
Galveston to Marseilles or Cette, 80 fcs., sulphur.
Bona to Stettin, 5,800 t., 13s. 6d. phosphate.
Bombay to U.K./Cont., 30s., on d.w.
Persian Gulf to London, 41s. 3(1., on d.w.
La Calera to Middlesbrough, 9s., mineral.
Seville to Ayr, O tzarri, 8s. 6d.
Povena to W orkington, 8s. 6d.
Carthagena to Rotterdam, 7s. 6d,
San Juan to Rotterdam, 9s. 6d.
Huelva to London, 3,000 t., 12s. 3d.
Philippeville to Rotterdam, 3,600 t ,  8s.
M adras, Coast to Marseilles, 50s., kernels.
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II. (Vcrvolg van bis. 277, nr. 18.)
In de aanvulling van 1906, pag. 4, van de Merchant Shipping 

Act van 1894, staat omtrent Ixivengenoemd onderwerp het 
volgende:

Loading of timber. 10. — 1. It a ship, British or foreign, 
arrives between the last day of October and the sixteenth, 
day of April in any year at any port in the United Kingdom 
from any port out of the United Kingdom, carrying any heavy 
or light wood goods as deck cargo (except under the conditions 
allowed by this section), the master of the ship, and also the 
owner, if he is privy to the offence, shall be liable to a fine 
not exceeding five pounds for every hundred and fifty cubic 
feet of space in which wood goods are carried in contravention 
of this section.

2. The conditions under which heavy wood goods may be 
carried as deck cargo are as follows:

a. that they must only be carried in covered spaces; and
h. that they must be carried only in such class of ships 

as may be approved by the Board of Trade for the 
purpose; and

c. that they must be loaded in accordance with regulations 
made by the Board of Trade with respect to the loading 
thereof.

3. The conditions under which light wood goods may he 
carried as deck cargo are as follows:

a. Each unit of the goods must be of a cubic capacity not 
greater than fifteen cubic feet; and

b. The height above the deck to which the goods are carried 
must not exceed.
(i) in the case of an uncovred space on a deck forming 
the top of a break, poop, or other permanent closed-in- 
space on the upper deck, three feet above the top of that 
closed-in-space; and
(ii) in the case of an uncovered space, not being a space 
forming the top of any permanent closed-in-space on the 
upper deck or a space forming the top of a covered space, 
the height of the main rail, bulwark, or plating, or one- 
fourth of the inside breadth of the ship, or seven feet, 
whichever height is the least; and
(iii) in the case of a covered space the full height of 
that space;

c. Regulations may be made by the Board of Trade for 
the protection of seamen from any risk arising from 
the 'carriage of the goods in any uncovered space to the 
height allowed under this section, and those regulations 
must Ik- complied with on the ship.

4. A master or owner shall not. be liable to any fine under 
this section:

a. in respect of any wood goods which the master has 
considered it necessary to place or keep on deck during 
the voyage on account of the springing of any leak, or 
of any other damage to the ship recieved or apprehen
ded; or

b. if he proves that the ship sailed from the port at which 
the wood goods were loaded as deck cargo at such time 
before the last day of October as allowed a sufficient 
interval according to the ordinary duration of the voyage 
for the ship to arrive before that day at the said port 
in the United Kingdom, but was prevented from so 
arriving by stress of weather or circumstances beyond 
his control; or

c. if he proves that the ship sailed from the port at which 
the wood goods were loaded as deck cargo at such time 
before the sixteenth day of April as allowed a reasonable 
interval according to the ordinary duration of the voyage 
for the ship to arrive after that day at the said port in 
the United Kingdom, and by reason of an exceptionally 
favourable voyage arrived before that day.

5. For the purposes of this section:
a. the expression ,,heavy wood goods” means:

fi) any square, round, waney, or other timber, or any 
pitch pine, mahogany, oak, teak, or other heavy wood- 
goods whatever; or
(ii) any more than five spare spars or store spars, 
whether or not made, dressed, and finally prepared for 
use; and

b. the expression „light wood goods” means any deals 
battens, or other light wood goods of any description; 
and

c. the expression „deck cargo” means any cargo carried 
either in any uncovered space upon deck or in any 
covered space not included in the cubical contents forming 
the ship’s registered tonnage; and

d. the space in which wood goods are carried shall be 
deemed to be the space limited by the superficial area 
occupied by the goods, and by straight lines enclosing 
a rectangular space sufficient to include the goods.

6. Nothing in this section shall affect any ship not 'bound 
to a port in the United Kingdom which comes into any port 
of the United Kingdom under stress of weather or for repairs, 
or for any purpose other than the delivery of her cargo.

7. This section shall come into operation on the passing 
of this Act.

In het kort komen deze Britsche bepalingen er op neer. dat 
in den winter in het geheel geen hout als deklast en in den 
zomer hoogstens 3 voet in de kuilen en tot aan den bovenkant 
der verschansing op dekken, die niet door opbouwen worden 
afgesloten, mag geladen worden. D it is dus niet heel veel. Van 
oudsher werd door Hollanders, Scandinaviërs en Duitschers de 
houtvaart uitgeoefend en werden op het dek zeer grootc hoe
veelheden hout vervoerd. Natuurlijk kon men met zoo’n dek
last geen Britsche haven binnenvaren, daar de Merchant Ship
ping Act met zeer vele van haar bepalingen ook van toepassing 
is op vreemde schepen, die Britsche havens binnenvaren.

In Nederland bestond voor 1909 geen Schepenwet, er waren 
dus van Rijkswege geen beperkende of controleerende bepa
lingen. De praktijk was dan ook deze, dat niet alleen door 
Hollandsche, maar ook door Britsche schepen met zeer hooge 
deklasten werd gevaren, doch alleen niet op Britsche havens.

In 1909 is daarin, door de invoering van de Nederlandsche 
Schepenwet, groote verandering gekomen.

In het Kon. besluit van 29 November 1913 tot plaatsing in 
het Staatsblad van den tekst van den algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in de artikelen 5, 9 en 17 van de 
Schepenwet, vastgesteld 'bij Kon. besluit van den 22en Sep
tember 1909 (Staatsblad No. 315), zooals deze is gewijzigd 
bij Kon. besluit van den 5en November 1913 (Staatsblad 
No. 407), staat betreffende bovengenoemd onderwerp het 
volgende:

Blz. 25,6. Uitzeatcring.
Artikel 39. — 1. Door een Commissie, door Ons voor dit 

doel te benoemen, wordt voor elk schip, met uitzondering van 
visschersvaartuigen en baggermateriaal, hetwelk gesleept ver
voerd wordt, een minimum-uitwatering vastgesteld, welke het 
schip onder verschillende omstandigheden moet behouden, be
houdens het bepaalde om trent het voeren van dekladingen hout. 
.Hierbij worden de regelen in acht genomen, welke als Bijlage V 
bij dit besluit zijn gevoegd.

2. Het bepalen en aanbrengen van uitwateringsmerken kan 
aan door Ons erkende particuliere onderzoekingsbureaux w or
den opgedragen, behoudens toezicht door bovengenoemde Com
missie. De hierop vallende kosten worden door den eigenaar 
aan het onderzoekingsbureau vergoed.

3. Door bovengenoemde Commissie wordt voor elk schip,
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met u itzondering  van visschersvaartu igen en bag g em ia te riaa l, 
hetwelk gesleept vervoerd w ordt, een certificaa t van u itw a te 
ring  uitgereikt.

4. In  d it ce rtificaa t w ord t vernield, hoever de verschillende 
merken zich bevinden beneden de deklijn, w aarvan 'de u itw a
tering  w ordt gerekend.

A rtikel 40. —  1. V oor hot vervoeren van dekladingen hout 
van meer dan 5 pet. van liet draagverm ogen van b e t schip  is, 
behalve het gew one certificaa t, noodig een speciaal c e rtificaa t 
voor de hou tvaart, da t door de in het vo rig  artik e l verm elde 
Com m issie zal kunnen worden afgegeven, indien ten genoege 
dier Commissie w ord t aangetoond, dat he t be tre ffende  schip 
geschikt is en redelijken w aarborg  voor voldoende s tab ilite it 
geeft voor liet vervoeren van houtladingen op dek; d a t ver
schansing en dek voor d it doel zw aar genoeg gebouw d en  van 
bevredigende sam enstelling  zijn; d a t de verblijven der schepe
lingen onder alle om standigheden, dus ook bij verschuiv ing  
cler deklading', voldoende toegankelijk zullen blijven; dat de 
wijze van p laatsing  en  de  sam enstelling der s tu u rin rich tin g en  
de bestuurbaarheid  van liet schip onder alle om stand igheden  
voldoende w aarborgen; dat, w anneer de deklading te  lioog is 
om een tros vanaf een der lieren naar ach teru it te  la ten  door- 
loopen, op het achterdek een w erktuigelijk bew ogen sp il of een 
w erktuigclijk bewogen lier aanw ezig is, en d a t o v erigens vol
daan w ord t aan de door O ns betreffende d it speciale ce rtificaa t 
eventueel nog nader vast te stellen regelen. De C om m issie is 
echter bevoegd, om  in bijzondere gevallen ten aanzien  van 
kleine schepen vrijstelling  te verkenen  van he t plaatsen  op 
het achterschip van de bedoelde w erktuigen.

2. V oor een schip, dat aan deze eischen voldoet, kan de 
Commissie, u its lu itend  voor he t vervoer van hou t aan  dek en 
in de ruim en, een geringere u itw aterin g  toestaan  dan de nor
male u itw atering , bedoeld in a rt. 39. D eze verm inderde  u it
w atering  zal in het speciale ce rtif icaa t worden verm eld  en op 
de scheepshuid aan beide zijden w orden aangegeven door ecu 
afzonderlijk merk, d a t onder toez ich t van de am b ten aren  cler 
Scheepvaart-Inspectic  aan stuurboord  twee m ete t voor en aan 
bakboord twee m eter achter liet gewone u itw a te rin g sn ie rk  zal 
moeten worden aangebracht.

3. D it speciale ce rtificaa t zal te allen tijde door O ns kunnen 
worden ingetrokken, indicn de bovenbedoelde Com m issie 
meent, dat daartoe  term en aanw ezig zijn.

4. Bij vertrek  naar zee na het innemen van een houtlad ing , 
zullen een o f meer bodem tanks m et een gczam enlijken gew ichts- 
inhoud ten  m inste gelijk aan de helft van het gedurende de 
reis te verw achten m eerdere verb ru ik  van kolen u it ruim en 
onder liet hoofddek dan van u it die daarboven gelegen, bene
vens het te verw achten gebru ik  aan w ater, ledig m oeten zijn. 
Deze tanks, welke dan gedurende de reis naar behoefte gevuld 
kunnen worden, m oeten, tenzij aan den am btenaar van cle 
Scheepvaart-Inspectie blijkt, flat het. schip op 1 Ja n u a ri 1914 
reeds bestond o f  op  stapel was gezet, van een langsschot zijn 
voorzien. Bovendien is de  schipper verplicht in het journaal 
te vermelden de hoogte van den deklast bij vertrek , alsm ede 
dagelijks cle slagzijde van het schip in graden u itg ed ru k t.

In  een circulaire No. 2., verkrijgbaar gesteld door cle Com
m issie to t vaststelling  van de n iin im um -u itw atering , '.staat 
bet volgende:

Medcdeelingen aan belanghebbenden betreffende hel verkrijgen
van een speciaal certificaat voor de houtvaart.

V oor het verkrijgen van een speciaal ce rtificaa t voor cle hou t
vaart, komen alleen in aanm erking  die schepen, welke voldoen 
aan de eischen, gesteld aan het vervoeren van dekladingen hout 
van meer dan 5 pet. van het draagverm ogen van het schip. Be
treffende bedoelde eischen w ord t verwezen n aa r de bij deze 
circulaire behoorende Bijlage A.

Indien  voor een schip, da t aan  die eischen voldoet, een 
speciaal ce rtificaa t voor de hou tv aart w ord t gew enscht, moet

scliriftelijk  een aan v raag  daarvoor rechtstreeks aan de Com
m issie w orden  gerich t, volgens form ulier 5. D eze form ulieren 
zijn v e rk rijg b aa r bij den S ecre taris  der Commissie.
B ij 1 a g  e A.

V olgens a rt. 35 van den algem eenen m aatregel van bestuu i, 
vastgestelrl bij K on. B eslu it van 22 Septem ber 1909 (S taa ts
blad N o. 315 ), zooals deze is gew ijzigd bij K on. B esluit van 
5 N ovem ber 1913 (S taa tsb lad  N o. 407), (zie ook a rt. 40 van 
de Bijlage van b e t K on. B eslu it van 29 Novem ber 1913 (S taa ts
blad N o. 4 1 8 )) , kom t een schip slechts in aanm erking voor het 
vefvoeren van dekladingen bou t van meer dan 5 pet., van het 
d raagverm ogen  van b e t schip, indien ten genoege van de Com- 
mifesie to t  vasts te llin g  van de m in im um -uitw atcring  wordt 
aangetoond, da t:

a. het be tre ffen d e  schip geschikt is en redelijken w aarborg 
voor voldoende s tab ilite it geeft v o o r ' het vervoeren van 
'hou tlad ingen  o p  dek;

b. versch an sin g  en dek voor da t doel zw aar genoeg gebouwd 
en van bevred igende sam enstelling  zijn;

c. de verblijven der schepelingen onder alle om standigheden, 
dus ook bij verschu iv ing  der deklading, voldoende toe
gankelijk  zullen blijven;

d. cle wijze van p laa tsing  en de sam enstelling der s tu u r
in rich tin g en  cle bestuurbaarheid  van het schip onder alle 
om stan d ig h ed en  voldoende w aarborgen;

c. een stoom spil o f  stoom lier op het achterdek aanw ezig is, 
w anneer de deklading- te hoog is om een tros vanaf een 
der stoom lieren  naar ach te ru it te  laten duorloopen.

In  verb an d  hierm ede heeft de Com m issie gemeend ter 
nadere om schrijv ing  van baar eischen in verband met boven
staande bepalingen , cle volgende toelichtingen onder de aan
dacht van belanghcbenden  te m oeten brengen:

a. B e tre ffen d e  d it pun t kunnen geen vaste regels gesteld 
w orden. In  bet algem een zal ecu schip m et bak, brug en 
cam pagne en  voorzien  van cellulairen dubbelen bodem, 
w aa rin  een w aterd ich t langsschot over een gedeelte cler 
scheepslengte, aks liet m eest geschikte type voor de hou t
v aa rt w orden beschouw d. Gcëischt zal worden, dat cle 
recld ingbootcn gep laa tst zijn op een dek, w aarop in geen 
geval hout geladen kan worden. E en  afzonderlijk booten
dek zal dus verlangd  w orden, indicn het brugdek voor 
h o u tlad in g  in aanm erk ing  komt.

/>. B e tre ffen d e  de d ikte van dek en verschansing kunnen 
evenm in  vaste  regels gesteld worden. Gcëischt zal echter 
w orden, da t openingen  in dek en  verschansing door p laat
selijke v e rste rk ingen  w orden gecompenseerd, dat ver- 
sch an sin g ss tu tten  op  1.50 a 1.80 M, onderlingen afstand 
g ep laa ts t zijn (bij voorkeur op dekbalken), dat rle ver- 
sch an sin g ss tu tten  van voldoende afm eting zijn en in elk 
geval zoowel aan  dek  als aan  cle verschansing verbonden 
zijn m e t dubbele hoekstalen m annetjes en m instens drie 
nagels van  voldoenden d iam eter in elke fle;is.
V o o rts  zal verlangd  w orden, da t op liet dek, op hoogstens 
3 M . onderlingen  afstand , dekpotten van behoorlijke 
co n stru c tie  vastgeklonken zijn voor liet p laatsen van dek- 
la s ts tu tte n  en d a t voor het s jo rren  der deklading een 
voldoende aan ta l ringbou ten  .is aangebracht (onderlinge 
a fs tan d  ca, 3 M .) en dat sterke s jo rrin g s  aanw ezig  zijn.

e. D e verblijven van schepelingen zullen voorzien moeten 
zijn van kappen van soliede constructie, die u itslu itend  
van binnen u it geopend kunnen worden, g ep laa ts t boven 
liet bak-, o f  brug-, of campagne,dek, zoodanig, dat ook 
bij verschu iv ing  van deklast, de verblijven toegankelijk 
blijven. O nder de kappen zullen behoorlijke trappen  a a n 
w ezig  m oeten zijn.

d. De s to o m stu u rin rich tin g  m oet zoodanig  zijn opgesteld , 
da t de m an aan liet roer te  allen tijde vrij u itz ich t beeft 
o v e r cle dek lad ing  heen. E en  -soliede handstuurm ach ine  
m oet a ch te ru it aanw ezig  zijn. De s tu u rstan g en  o f  kelt in-



gen, die dwarsscheeps over het dek loopen, moeten vol
ledig afgedekt of door stalen kokers beschermd zijn.
De langsscheepsche stuurstangen of kettingen moéten 
zooveel mogelijk beschermd zijn en zoo doelmatig mo 
gelijk geplaatst worden langs verschansing of langs luik
hoofden. Op schepen met doorloopend kuildek achteruit 
(dus zonder campagne) moet de handstuurinrichting 
achteruit beschermd worden door een soliede stalen dek
hui van voldoende grootte, behoorlijk toegankelijk ge
maakt.

c. Deze bepaling behoeft geen nadere toelichting.
In het geval nu, dat een stoomschip aan voornoemde eischen 

voldoet, wordt een reductie op de gewone uitwatering van het 
schip toegestaan.

Het standpunt der Nederlandsche Regeering, dat in 1915 
door Scandinavië op soortgelijke wijze in wettelijke regfjen 
werd vastgelegd, is wel een geheel ander dan tot op heden door 
het Britsche rijk ingenomen. Nederland stelt met, zooals het 
Britschc rijk, elk schip maar in de gelegenheid om hout als 
deklast te varen, doch stelt aan elk schip, dat meer dan 5 pet. 
van de deadweight op het dek wil varen, bijzondere eischen 
omtrent ballast, inrichting dubbelen lwdem, winches, stuur
inrichting enz. enz. Wanneer evenwel ook het schip aan 'die 
eischen voldoet, dan is de deklasthoogte onbeperkt. De bepa
ling daarvan wordt aan den kapitein overgelaten. Voorts is 
nog een concessie voor die speciale houtschepen, dat ze, hout 
varende, dieper dan op het gewone uitwateringsmerk mogen 
af laden. Van 1909 af zijn in Nederland deze beginselen toe
gepast en de statistiek wijst uit, dat de resultaten gunstig zijn.

Thans heeft het Britsche rijk, het toonaangevende land op 
scheepvaartgebied, zooals reeds in „Het Schip” No. 18 van 
9 September vermeld, zijn standpunt laten varen en is met de 
andere houtvarende mogendheden tot principieele overeen
stemming gekomen om aldus dit punt internationaal te kunnen 
regelen en de Maritime Law Committee zal zich wenden tot 
de Nederlandsche Regeering met het verzoek otn het initiatief 
te nemen voor de vercischte bijeenroeping van een conferentie 
van deskundigen.

In de door mij in de „Ingenieur” van 7 December 1918 ge
schreven „Bijdrage tot de kennis der -wettelijke voorschriften 
betreffende het vervoeren van dekladingen hout met zee
schepen” heb ik de wettelijke voorschriften der verschillende 
landen critisch behandeld. Voorts heb ik daarin medegedeeld 
op welke wijze Scandinavië en Nederland de reductie voor u it
watering in het geval van hemtvaart berekenen en dit toegelicht 
met voorbeelden en verder de resultaten der berekeningen met 
behulp van grafische voorstellingen met elkaar vergeleken.

Tk hel> daarin melding gemaakt van de conclusies der 
Britsche commissie van 1913, die toen hij het oude Engelsche 
standpunt bleef, maar niettemin meende dat dergetïjke zaken 
internationaal geregeld dienden te worden.

Het einde van mijn opstel in de „Ingenieur” luidde als volgt::
„Nu zoowel de gewone uitwatering van een schip, als de 

speciale voor houtvaart, ten zeerste de veiligheid van schip en 
bemanning beheerschen, en reeds, practisch genomen, de ge
wone uitw atering der schepen in de verschillende landen niet 
veel uit elkander loopt, eindig ik met den wensch uit te spreken, 
dat ook om trent de regelen voor het varen van hout als deklast 
en de daarmede samenhangende uitwatering, in de verschil
lende belanghebbende landen tot één internationale regeling 
tnag gekomen worden, want zooals uit dit opstel mag blijken, 
is een overeenstemming in opvattingen dienaangaande thans 
allerminst aanwezig.”

Deze destijds door mij uitgesproken wensch schijnt thans in 
vervulling te zullen treden en aan het einde van dit artikeltje 
kan ik niet nalaten te noemen den naam van wijlen Ir. M. G. 
de Gelder, die destijds met mij (resp. als voorzitter en secre
taris der uitwateringscommissie) voornoemde beginseleni en 
wettelijke bepalingen heeft ontworpen en gedurende een tiental 
iaren heeft toegepast.

B E D R O G  B I J  D E N  A A N K O O P  V A N  
E E N  S C H IP

Omstreeks het einde van 1919 trad een scheepsmakelaar te Londen 
namens den Griekschen reeder Negroponte in onderhandeling m et een 
stoomvaartmaatschappij te Rotterdam  over den aankoop van een voor 
rekening van die maatschappij in aanbouw zijnd stoomschip. In  de 
briefwisseling en in de mededeelingen van verkoopster was steeds 
sprake van een schip, dat einde M aart 1920 zou kunnen geleverd w or
den en op 2 Januari 1920 kwam de koopovereenkomst to t stand.

Me levering van het schip bleef evenwel u it en ten slotte bleek, dat 
het niet mogelijk geweest was, d a t het schip in M aart 1920 gereed zou 
zijn en daarom stelde kooper een vordering in to t vernietig ing der 
koopovereenkomst op grond van door de verkoopster gepleegd bedrog, 
omdat zij aan den kooper zou hebben verkocht een schip in aanbouw, 
te leveren einde M aart 1920, terwijl zij w ist, dat het schip om streeks 
einde M aart 1920 onmogelijk gereed zou kunnen zijn.

De verkoopster bestreed deze vordering en beweerde o.m. dat zij 
tijdens het afsluiten der overeenkomst inderdaad overtuigd was, dat 
het schip einde M aart 1920 gereed zou zijn. Voorts beweerde zij, d a t 
de opneming van den datum  van aflevering in het koopcontract slechts 
pro fnrma was geschied en dat zij in het geheel niet ingestaan had voor 
levering tegen een bepaalden datum . Ten slotte beweerde zij nog, dat 
ook indicn men zou aannemen, dat zij opzettelijk een valsche voor
stelling van zaken gegeven zou hebben, zulk een handelwijze in den 
handel als geoorloofd beschouwd zou moeten worden, als zijnde een 
geoorloofde opvijzeling van de hoedanigheden van het voorwerp, dat 
te koop wordt aangeboden.

In den loop van de procedure kwam vast te staan, da t de verkoopster 
wist, dat op 2 Januari 1920 het ketelmatcriaal hier te lande nog niet 
was aangekomen en dat de fabrikant van de ketels volgens zijn over
eenkomst deze eerst 6 maanden na aankomst van het m ateriaal moest 
leveren.

Voorts bleek nog, dat meer dan een jaar na het verstrijken van den 
dag van de koopovereenkomst, ml, einde Februari 1921, het schip nog 
niet gereed was.

W at betreft de bepaling om trent den leveringstermijn hield de over
eenkomst de navolgende bepaling in:

„Ship to the dclivered at the end of March 1920, w'hich date is 
a bona fidc date hut not guaranteed in any way by the seller.”

De rechtbank te Rotterdam  nam  aan, dat in een dergelijke uitdrukking 
ligt opgesloten, dat de verkoopster overtuigd is, dat zij in staat zal zijn te 
leveren omstreeks eind M aart 1920 en dat zij, indien zij bij .het onder
toekenen van het contract begreep, dat zij niet in staat zou zijn eind 
M aart te leveren, bij den kooper willens en wetens een verkeerde 
opvatting omtrent den leveringstijd opwekte, m.a.w. dat de kooper 
bedrogen is.

Voorts meende de rechtbank, dat de opvatting, als zou het hier 
betreffen een in den handel gebruikelijke opvijzeling, niet ju ist is, 
maar dat het geheel der feiten als dusdanig moest worden beschouwd, 
dat de verkoopster zich bij den verkoop van het schip in aanbouw 
bediend heeft van een kunstgreep, die — in verband m et de om stan
digheden van tekort aan schecpsruimte en hooge vrachtprijzen ten tijde 
van het afsluiten van de koopovereenkomst — van dien aard is, dat het 
klaarblijkelijk is, dat de kooper zonder die kunstgreep de overeenkom st 
niet zou hebben aangegaan.

Op grond daarvan werd de overeenkomst vernietigd en ongedaan 
gemaakt en werd de verkoopster veroordeeld om de kooppenningen ten 
bedrage van £ 30.000, die zij als eerste termijnen reeds had ontvangen, 
terug te geven. Buitendien werd zij veroordeeld tot schadevergoeding, op 
te maken bij staat, nl. van de schade, die de kooper geleden heeft doordat 
hij de beschikking heeft moeten missen over een schip, w aarvan .hij 
omstreeks eind M aart 1920 de levering had mogen verwachten.

I)e rechtbank wees er buitendien op, dat dan bij de berekening van  
deze schadevergoeding eventueel in aanmerking diende genomen te 
worden, de schade, die door den kooper geleden zoude zijn door den 
achteruitgang van de schccpsprijzen.

Het bovenstaande vonnis is gewezen op grond van artikel 1364, 
lid 1, B. W., luidende als volgt: „Bedrog levert cenen grond op tot 
vernietiging der overeenkomst, wanneer de kunstgrepen, door eene der 
partijen gebezigd, van dien aard zijn, dat het klaarblijkelijk is, dat de 
andere partij zonder die kunstgrepen de verbintenis niet zoude hebben 
aangegaan”. Een dergelijk vonnis zal er toe leiden, da t dc goede trouw
en de eerlijkheid in den handel gehandhaafd en bevorderd worden.

Mr. A. J. M. v. W .

D E M O N S T R A T IE S  M E T  E L E C T R IS C H E  L A S C H - 
A P P A R A T E N  IN  H E T  N IJ V E R H E ID S -  

L A B O R A T O R IU M  T E  D E L F T
De Directeur van het N ijverheidslaboratorium  te Delft, Nieuwe 

Laan 76 A, maakt hierdoor bekend, dat van Dinsdag 20 Septem ber 
tot en met Zaterdag 24 September, telkens des v.m. van 10— 12 en 
des n.m. van 2—4 uur het weerstand- en het lichtbooglasschen door 
een op dit gebied zeer deskundig persoon gedemonstreerd zullen w or
den. Bovendien zullen nog in w erking zijn een electrisch signeerappa- 
mat en een electrisch klinknagelverhittingstoestel.

Deze demonstraties zijn voor een ieder gratis toegankelijk.



D E  EC O N O M ISC H E TO E STA N D
DOOR D R . jVl. D . H A G E

„De berichten, die den laatsten tijd uit Engeland to t ons 
komen om trent den toestand op economisch gebied •— aldus 
de Nieuwe Rott. Crt. van Dinsdag 6 dezer — geven van een 
optimistischer zienswijze blijk, dan kort te voren. Wel is waar 
zijn de gunstige teekenen, die zich hier en daar voordoen, 
meestal nog op zich zelf staande verschijnselen, maar men 
meent er toch in het algemeen wel de gevolgtrekking u it te 
kunnen opmaken, dat de depressie althans over haar hoogte
punt heen is, wat natuurlijk nog volstrekt niet wil zeggen, 
dat het oogenblik voor een snel herstel op industrieel en op 
handelsgebied is aangebroken;”

De feiten, waarop een gunstiger beoordeeling van den alge- 
meenen toestand wordt gebaseerd, worden daarna aangestipt.

Gelijkluidende berichten komen ook van elders, b.v. uit 
Amerika, waar men eveneens e-ciiige verbetering meent te 
kunnen waarnemen. De American Express Compauy deelt b.v. 
volgens de N. R-ott. Crt. d.d. 9 S ep t.'1.1. o.m. h e t navolgende 
mede; „De herleving in zaken, welke in de afgeloopen maand 
is ingetreden, handhaaft zich in menig opzicht. De uitvoer van 
ijzer-, staal- en texti-el-producten toonde een besliste verbe
tering; de vooruitzichten worden dan ook gunstiger geacht. 
Men verwacht, 'dat als de thans heersch-ende seizoenslapte 
voorbij zal zijn, de aankoopen aanzienlijk zullen toenemen en 
de verschillende takken van nijverheid langzamerhand weder 
op een normale basis zullen komen.”

Een dergelijke gang van zaken is dan ook wel begrijpelijk. 
H et zal nu weldra een jaar geleden zijn, dat men op de wereld
m arkt over zeer groote voorraden goederen beschikte, die niet 
meer met winst waren tc verknopen. De groote val in de groot- 
handelsprijzen is daarvan het gevolg geweest, daar aan afzet 
zelfs tegen kostprijs niet meer te denken viel en men nood
gedwongen genoodzaakt werd geleidelijk te liquideeren. .Het 
evenwicht tusschen productie en consumptie was ten eenenmale 
totaal verbroken.

Doof belangrijke inkrimping der productie, welke zich open
baarde in stopzetten van fabrieken, opleggen van schepen, 
vermindering in aanplanting (rubber) e.d. is het ten slotte 
mogelijk geworden de aanwezige voorraden, die niet of in 
geringe mate werden aangevuld —  zij het 'dan ook m et groote 
verliezen —  van de hand te doen, waardoor er voor verschil
lende ondernemingen weer aanleiding bestaat de productie te 
hervatten.

Het was natuurlijk ondenkbaar, dat de voortbrenging steeds 
meer zou worden ingekrompen of geheel stopgezet; de mensch- 
h-eid heeft nu eenmaal onafgebroken behoefte aan goederen.

Nu is bij de tegenwoordige productiewijze wel het eenige 
richtsnoer de prijs van het product, zoodat deze dan ook door 
de ondernemers met nauwlettendheid wordt gadegeslagen.

Belangrijk is dan ook in de eerste plaats de beweging der 
groothandelsprijzen. In  „H et Schip” van 20 Mei 1921, nr. 10, 
schreven wij desbetreffende o.m.;

„H et wil ons voorkomen, dat de groote daling in de groot
handelsprijzen voor de naastbijzijnde toekomst -geen stand zal 
houden, omdat zuinigheid en productievernieer(lering nog lang 
niet in voldoende mate 'haar invloed hebben kunnen doen gel
den, d-och dat die prijzen weer zullen oploopen, zij het dan niet 
tot het niveau, waarop zij tot voor korten tijd gew eest zijn.”
. Inderdaad schijnt nu reeds de daling in de grootliandels- 
prij'zen in sommige landen tot staan te zijn gekomen.

H et index-cijfer van de En-gelsche Economist geeft b.v. voor 
de maand Augustus -een totaal van 21 punten meer aan dan 
einde Juli.

H et lioogsté cijfer, nl. 8352, werd in M aart 1920 bereikt, 
terwijl men Juli 1921 4798 noteerde. Voor Augustus was het 
cijfer 4819.

W at Nederland betreft werd het hoogste punt, nl. 448, in 
1918 bereikt, terwijl het na -een schommeling to t Juli 1920 
gestadig daalde van 337 to t 203 in Mei van dit jaar. In  Juni 
was het -echter 204, voor Juli en Augustus w ordt ons van

bevoegde zijde medegedeeld, dal de meeste groothandelsprijzen 
cee.1t. gestegen zijn, ofschoon hel gemiddelde nog niet bekend is.

Het to t staan komen der daling in de groothandelsprijzen 
is voor de beoordeeling van den toestand op gebied van handel 
en industrie belangrijk. Bij een steeds dalenden marktprijs is 
het voor de -ondernemers niet mogelijk lum fabrieken op gang 
te houden. Men heeft op zijn minst genomen eenige stabiliteit 
rwjodig. E en steeds voortgaande daling in de groothandels
prijzen, z-ooals wij die nu gedurende meer dan een jaar te zien 
hebben gekregen, is dan ook niet mogelijk en zou vpor de. 
maatschappij in haar geheel noodlottig worden, daar zij met' 
handel, landbouw en industrie de gelieele bevolking zou treffen.

Men. make zich dan ook van het z.g.n. „goedkoopere leven” 
nog niet al te veel illusie’s in 'de naaste toekomst. Een duur-, 
zamc verbetering kan eerst komen door een meer intensieve 
productie, .waarvan thans in vele landen allerminst nog’sprake is.

Naast genoemde beweging in de groothandelsprijzen, die 
op een gunstiger toestand voor handel en industrie wijst, zijn 
nog hier en dttar eenige. lichtpunten aan te stippen.

lil, de eerste plaats is de discontoverlaging, die bij de banken 
in 'verschillende landen heeft plaats gehad, een teeken van 
naderend herstel.

Vervolgens geeft de wijze van belegging, die zich aan dc 
effectenbeurzen afteekent, eenig houvast voor de beoordeeling 
van den toestand. Het is een bekend feit, dat in de opgaande 
periode van de crisis vaste beleggingsfondsen als staats
papieren en andere obligatiën worden omgeruild voor aan- 
deejen, die -een meer speculatieve belegging vormen, terwijl in 
dc neergaande periode het omgekeerde plaats vindt. Ge-' 
durende dc laatste acht maanden kon men dan ook 'het eerste 
waarnemen: hel aankoopen van vaste beleggingsfondsen was 
aan de orde van den dag, terwijl de aandeelemnarkt meer en 
meer werd verlaten.

Zoodra echter het vertrouwen weer terugkeert, gaat het in 
omgekeerde richting. Aan de beurzen te New-York en Londen 
nu schijnt men zich den laatsten tijd weer te gaan bewegen op' 
het Ier rei n van de industrieele fondsen.

H et spreekt overigens van zelf, dal de afneming der werke
loosheid, die nog slechts sporadisch in enkele lakken van nij
verheid is tc constalecren, een zeker teeken is van verbetering 
in den toestand. Zij houdt -natuurlijk gelijken tred met het weer 
in, w erking stellen der fabrieken.

Afgaande op wat men gedurende de crisisperioden vóór 
1914 -heeft kunnen constateeren, zou men dan ook geneigd 
zijn aan te nemen, flat in sommige landen met name Amerika
e.n Engeland de grootste inzinking nu wel gepasseerd was.

Men heeft echter bij deze crisis -nog met allerlei factoren 
rekening- te houden, die bij vroegere perioden niet voorkwamen 
en w aarvan in de -eerste plaats de schier hopelooze toestand 
op h-e w ereldm arkt moet worden genoemd.

De Zweedsche -Professor Cassel, die een onderzoek heeft 
ingesteld in Engeland, Frankrijk, Nederland, Duitschland 
Denemarken en Zwitserland m erkt desbetreffende op:

„De onzekerheid op de wereld-geldmarkt is nog even groot 
als een jaa r geleden. De kwestie had in de goede richting kun
nen worden gebracht, indien de verschillende landen tot -elkaar 
waren gekomen, -ten einde een grondige oplossing voor liet 
probleem te  zoeken. Een werkelijke stabilisatie van de geld
m arkt kan nooit worden verkregen, tenzij de goudcirculatie 
in de meeste landen wordt hersteld en de betalingen in goud 
w-orden hervat. Voor een definitieve oplossing van het pro
bleem op de wereldm arkt is het noodig in de eerste -plaats de 
internationale schulden op een zoodanige wijze te regelen, dat 
-men er staa t op kan maken, dat de schulden inderdaad betaald 
kunnen worden en vast staat, hoe ze betaald zullen worden. 
Plet financieele wereldvraagstuk omvat zulke technische 
moeilijkheden en behoeft zulk een zorgvuldig onderzoek, dat 
samenwerking- tusschen verschillende landen absoluut nood
zakelijk is, hetgeen a lk  landen thans ook beginnen in te zien.



De tijd is thans rijp voor een poging1 tot oplossing van het 
financieele vraagstuk .”

N aast den eiiendigen toestand op de werdd-geidinarkt werken 
allerlei factoren van politieleen en socialen aard het herstel pog 
ten zeerste tegen. De lasten der schadeloosstelling drukken 
ontzettend op het Duitsche Rijk, zoodat men zelfs van een 
naderende catastrophe heeft gesproken (men denke h.v. aan de 
uitspraak van den Engelschen P rof. Keynes). Intussclien heb
ben de D uitsche industrieën volop werk — een verschijnsel, 
w aarover wij reeds in vorige artikelen spraken — ■ waardoor 
het mogelijk w ordt den concurrentiestrijd met andere landen 
met succes te voeren. H et is reeds met de loopende orders zoo 
ver gekomen, dut h.v. melding kan worden gemaakt van het 
feit, dat de Saksische weverijen een deel van het werk in 
Tsjecho-Slow akije laten uitvoeren! Een dergelijke gang van 
zaken is natuurlijk noodlottig, vooral voor landen als Dene
marken, N ederland, Zwitserland. Reist men b.v. in dit laatste 
land, dan hoort men precies dezelfde klachten als ten onzent. 
Een oud-m inister van Zwitserland, die ons mededeelde den 
eersten stoot te hebben gegeven voor de invoering van den 
achturigen werkdag en wel in de munitiefabrieken tijdens den 
oorlog, verklaarde onomwonden, da t hij dien werktijd voo rlie t 
oogenblik ten opzichte van de Zwitsersche industrie voor 
onhoudbaar achtte. H et aantal werkeloozen was in de eerste 
helft van 1921 onrustbarend gestegen en sommige takken van 
nijverheid, als de horlogeindustrie, zijn geheel noodlijdend. 
Men heeft nu in Zw itserland gemeend door een systeem van 
beschermende rechten en invoerverboden de crisis te kunnen 
bestrijden, doch is het er ten slotte vrijwel algemeen over eens, 
dat de genomen maatregelen de prijs- en loonsverlaging abso
luut hebben tegengewerkt. Intussclien wordt maar steeds door
gegaan inet het doen van meerdere voorstellen, als het toe
kennen van uitvoer-premiën, het verstrekken van uitvoer- 
credieten aan om ringende landen, enz. E r komen zoovele dok
toren bij het ziekbed, dat de patiënt door de talrijke voor
schriften bijna dreig t te  succombeeren.

Alle m aatregelen hebben dan ook slechts ten gevolge gehad, 
dat het kostprijsniveau, evenals trouwens bij ons te lande, veel 
te hoog is in vergelijking met omringende landen, waardoor 
van den export, die voor den oorlog in Zwitserland meer dan 
% der productie uitmaakte, al zeer weinig terecht komt. '

De toestand in alle z.g.n. „neutrale” landen schijnt overigens 
vrijwel precies dezelfde te zijn. Een der bij den Volkenbond be
trokken personen, die in die landen een onderzoek had ingesteld 
bevestigde dit dan  ook en vertelde ons, dat men over het alge
meen de groote lasten, die aan Duitschland zijn opgelégd, 
noodlottig achtte voor de eigen industrie. Alleen een Deensch 
bankier had de opm erking gemaakt, dat het beter was die 
lasten nog m aar wat te verzw aren, teneinde de catastrophe te 
verhaasten, wat z.i. de eenige uitweg was om uit den warboel 
te geraken.

T er ju is te  beoordecling van den toestand dient men echter 
in F rankrijk  nader zijn licht op te  steken. E n dan kan er al 
terstond op worden gewezen, dat de mentaliteit van de Fran- 
sehen van dien aard is, dat men van eenige concessie aan de 
D uitschers zeer zeker op hel oogenblik niet hoören wil.

Met welke personen u it welke lagen der bevolking men daar 
ook spreekt, liet is een vast ingeworteld geloof geworden, dat 
de Duitschers althans de materieele schade van den oorlog 
moeten en  ook kunnen vergoeden. Bij een zoo hij uitstek im- 
pressionabele natuur als de Fransclie, is een dergelijke stem 
m ing begrijpelijk en leidende staatslieden vinden direct steun 
hij de geheele bevolking, wanneer zij dergelijke eischen slechts 
formuleeren.

„Les boches doivent payer” , ziedaar het eenige wat men, dit 
onderw erp te berde brengend, te hoeren krijgt. Zooals gezegd 
is deze stem m ing volkomen begrijpelijk, in aanmerking nemen
de, dat de Franschen op leven en dood en in eigen land ‘ ge
durende jaren  hebben moeten vechten, zoodat het wel onmöge-

lijk is te eischen, dat h ier nu reeds objectieve beschouwingen 
over den econnmischen toestand zullen worden gegeven. H et 
sentiment praedomineert natuurlijk in deze. Opvallend is dan 
ook de anim ositeit tegen de Engelschen en ook eenigszins 
tegen de Amerikanen, die een zakelijke opvatting  tegenover 
die der Franschen stellen. Wij hebben niet kunnen gelooven, 
dat de geprikkelde stem m ing tegen de Engelschen reeds zoo al
gemeen zou zijn.

Resumeerende kan m en wei zeggen, dat er voor het herstel 
op economisch terrein problemen zijn, w aarvan de oplossing 
zeer groote moeilijkheden m edebrengt.

H et zal in de eerste plaats u iterst bezwaarlijk zijn de 
D uitsch-Fransche tegenstellingen voorloopig ook m aar 
eenigszins te temperen, terwijl de zoo hoog noodige in terna
tionale regeling op financieel gebied nog geruim en tijd dooi
de politiek ongunstig zal worden beïnvloed.

Dat men het echter niet bij praten  zal m oeten laten, behoeft 
zeer zeker geen betoog.

H et sentiment, dat to t nog toe de hoofdrol heeft gespeeld op 
alle internationale bijeenkomsten, zal ten slotte wel moeten 
plaats maken voor de rede, w il niet geheel Europa een lijdens
weg tegemoet gaan.

D E  D U IT SC H E  K O L E N - E N  IJ Z E R IN D U S T R IE
Men schrijft u it W cst-D uitschland aan de „N . R o tt. C t.” :
De vraag naar ijzer in zijn verschillende vormen is zoo 

groot, dat de hoogovenbedrijven in R ijnland en W estfalen voor 
het aanstaande halfjaar bijna geen orders meer kunnen aan
nemen. E r zijn vier oorzaken voor deze groote vraag, en  wel 
le  de lage markenkoers, dus de goedkoope prijs voor h e t bui
tenland; dan de ingetreden herleving in het bouw bedrijf; 
3e de vraag der industrie m et het oog op de groote orders 
voor de „reparation” en  last no t least de speculatie. V erschil
lende groote mannen der „zw aarindustrie” beschouwen de 
laatste oorzaak als de belangrijkste. Bij de tegenw oordige toe
standen in Duitschland is da t niet te verwonderen. Alles spe
culeert hier, kan men bijna zeggen; m et en zonder opzet. De 
telkens scherp wisselende valutakoersen maken he t zaken-doen 
zelf speculatief. Aangezien er echter een prijsverhooging voor 
ijzer moest komen (ik schreef reeds eenige m aanden geleden, 
dat de redenen daarvoor bij eenig nadenken voor de hand 
lagen), is het begrijpelijk, dat de w are speculanten begonnen 
te koopen. Bij de dalende prijzen in ’t begin van d it jaar 
namen de verbruikers w at inkoopen betreft een afw achtende 
houding aan. Toen echter de verhooging van de loonen, dus 
ook van de kolenprijzen, zich begon aan te kondigen en  tege
lijkertijd de valuta begon te dalen, moest er wel een zeer groote 
vraag naar ijzer ontstaan. De prijzen stegen dientengevolge 
snel en blijven nog sterk stijgen. Ju is t in de allerlaatste  dagen 
vielen in de prijzen van ijzerproducten enorme stijgingen, 
zelfs to t 40 pet. toe, w aar te nemen. De grootste verhooging 
vond wel plaats in den prijs van staaldraadkabels, die van 
M. 6000 tot M. 9000 per ton (voor kabels u it 1 m.M . staal
draad gevlochten) opliepen.

Deze bijna elementaire beweging op de ijzerm arkt kon na
tuurlijk niet zonder invloed op de koienm arkt blijven. D oordat 
het Roergebied geen o rders meer kon aannemen, moesten 
groote bestellingen in het Saargebied en in L otharingen  en 
België worden geplaatst. H et gevolg daarvan was, da t een 
aantal hoogovens weer in bedrijf werd gesteld. D it aantal ver
m eerdert nog steeds en daarmede de vraag naar cokes, vooral 
naar de harde cokes van het Roergebied. De hoogovenbedrijven, 
die zeer goed vooruitzien, dat de cokesprijzen nog verder zullen 
stijgen, trachten natuurlijk groote hoeveelheden als reserve te 
bekomen. Goedkooper dan nu krijgen ze de cokes voorloopig 
toch niet meer, en aangezien de Rijkscom m issaris voor de 
kolenverdeeling de cokesproductie voor eenige m aanden m et 
45 pet. verminderde om daardoor meer goede kolen voor het 
binnenland vrij te krijgen, lig t het voor de hand, dat ook de 
cokesmarkt vaster begint te worden.



U IT W A T E R IN G
DOOR IR . A . V A N  D R IE L .

TV. (Vervolg van hls. 289, No. 18.)

H O O F D S T U K  IV .

V O O RSTEL DER BRITSCH E 
VRIJBOOHDCOM M ISSIE VAN 1916

Bij de bespreking van dit voorstel, dat waarschijnlijk weldra 
een onderwerp zal worden van internationale bespreking, meen 
ik hel best te doen, gebruik te maken van de beide belangrijke 
voordrachten, welke in de voorjaarsvergadering van 1916 voor 
de Institution of Naval Architects door den voorzitter S i r 
P  h i 1 i p W a t t s  en den voorzitter der technische subcom
missie P  r o f . (thans Sir) W e s t c o t t  A b e l l  werden ge
houden. Bij de lezing der voordrachten van beide eminente 
scheepsbouwkundigen en bij de bestudeering van het rapport 
der commissie krijgt men grooten eerbied voor het uitstekende 
werk, dat gedurende de eerste oorlogsjaren op dit gebied in 
Engeland werd tot stand gebracht. Ofschoon er reeds openbare 
critiek, waarover later, op het ontwerp-voorschrift is uitge- 
braoht, lijkt het mij 'waarschijnlijk, dat het bij de bespreking 
door een internationaal congres vrijwel ongewijzigd zal worden 
overgenomen.

De Commissie onderzocht drie hoofdgroepen van verzamelde 
gegevens en ingewonnen informaties, nl.:

a. de verslagen der scheepsrampen, zoowel voorzoover het 
verlies aan -mensclienlevetis, als dat van schepen betrof, 

/>. de persoonlijke ervaring in verband met de zee-eigen- 
schappen der schepen,

c. de ervaring der verschillende klassebureaux.
Men bevond, dat de bestaande tabellen van den Board of 

Trade, ook na de wijziging van 1906 (zie hoofdstuk II ) , vol
doende zekerheid boden.

Alleen in enkele gevallen waren echter sommige schepen 
minder handelbaar, doordat ze wat veel water overnamen. 
De bestaande tabellen zouden dus een voldoenden grondslag 
kunnen vormen voor de te maken regels.

Bij cle behandeling van het uitw ateringsvraagstuk moet reke
ning gehouden worden met twee zaken:

a. Het schip moet een voldoende reservedrijfvermogen -heb
ben, geheel afgezien van de sterkte. 

h. Het schip moet voldoende sterk zijn.
Men ging dus bepalen, hoe diep het schip uiterlijk mocht 

gaan, wanneer de sterkte voldoende was en vervolgens zocht 
men een standaard van sterkte voor het schip.

Tot dusverre was de sterktestandaard verschillend in ver
schillende landen. De Britsche standaard, welke ook hier te 
lande gevolgd wordt, is, zooals bekend is, de driedekklasse 
volgens Lloyd’s regels van 1885. In Frankrijk is de standaard 
steeds de sterkte volgens de nieuwste voorschriften van Bureau 
Vcritas en cvenzoo volgt de Duitsche standaard steeds de vi- 
geerende regels van den Germanischen Lloyd.

De Commissie zocht nu een nieuwen standaard van sterkte, 
welke zooveel moge lijk paste in liet tegenwoordige gebruik.

Men heeft te letten op de langsschecpsche en dwarsscheepsche 
sterkte.

Bij de langsscheepsche sterkte moet men rekening houden 
met de verhouding van lengte tol holte (gemeten tot de boven
ste sterktevezels!), met bet weerstandsmoment der dwars
doorsnede, met den weerstand in de verticale plaatwanden 
tegen schuifkrachten (deze hangt: samen met de dikte der huid 
in de zijde) en ten slotte met de mogelijkheid van plaatselijke 
uitbuiging, doordat de dikte van de huid te gering- is in verband 
met den spantafstand.

De dwarsscheepsche sterkte werd in rekening gebracht, 
voorzoover dit: zonder gronte, gecompliceerde .berekeningen 
ntogelijk was.

Alen onderscheidde verder twee 'hoofdtypen van schepen, 
waartusschen alle andere typen geïnterpoleerd kunnen worden, 
nl. het gladdekschip en het schip met een volledigen doorloo
penden bovenbouw (het gesloten shelterdecktype dus).

De Commissie maakte het mogelijk een schip ju ist zooveel 
diepgang te geven als met de zwaarte van zijn verbanddeelen 
overeenkomt en omgekeerd.

Schepen, welke in een gebied varen, waar slechts een gerin
gere diepgang mogelijk is, kunnen daardoor op evenredige wijze 
lichter -geconstrueerd worden.

De Commissie gaf voorschriften, waaraan de schepen in .elk 
geval behooren te voldoen, opdat zij veilig genoeg zouden zijn. 
Het is ónmogelijk, indien de toegangen naar machine- en 
ketelruim, openingen in blootgestelde dekken en in de scheeps
huid, waterloospoorten, toegangen naar verschillende ru i
men onder het dek, enz. niet aan zekere voorwaarden 
voldoen, hiervoor compensatie te zoeken door het voor
schrijven van enkele duimen meerder vrijboord. Men moet 
daartoe dwingende voorschriften geven, clie in elk geval 
opgevolgd dienen te worden, -omdat het schip anders n iet zee
waardig kan worden geacht. D it werd zeer terecht -door de 
Commissie ingezien.

V-oor zeer kleine schepen werd het voorbeeld van de Duitsche 
regels gevolgd en de uitwatering grooter gemaakt dan to t dus
verre bij den Board of Trade gebruikelijk.

Andere wijzigingen t.o.v. het bestaande zijn:
H et vaststellen van de zomer uitw atering inplaats van de 

winteruitwat-ering volgens de tabellen.
H et afschaffen van cle zoogenaamde „statutory decklinc”, 

boven het dek gelegen. De uitw atering zal op voorstel der 
Commissie bepaald worden vanaf bovenkant dek.

H et -invoeren van een ze-eglijn  ̂voor gladdekschepen zonder 
bak en een minder hoog oploopende zeeglijn voor zulke schepen 
met bak of met een completen bovenbouw.

H et voorschrijven van een standaardhoogte van -den boven
bouw (vroeger alleen voor den bak, het verhoogd halfdek en 
bij spardeckschepen). Voor schepen van meer dan 350’ lengte 
is de standaardhoogte 7’—6”, en voor schepen, -korter dan 100’ 
bedraagt deze 3’. Daartusschen w ordt ze geïnterpoleerd door 
toepassing van de formule: de standaardhoogte =  .018 L -j-
1.2’. Voor grootere -hoogte wordt niets ex tra  gerekend. Bij 
kleinere hoogte wordt de in rekening -gebrachte lengte in even
redigheid van de hoogteverhouding verminderd.

H et gebruik van den blok-coëfficient voor cle waterverplaat- 
sing inplaats van den „coëfficiënt for fineness of tonnage” .

Eenige wijziging in -de wijze van bepaling van geographische 
en cli-matolo-gische invloeden. De Commissie liet cle voor ons 
land nadeelige en hoogst onbillijke bepaling -ongewijzigd, vol
gens welke de veel rustiger en veiliger wateren van onzen 
Indischen Archipel vallen buiten liet ge-bie-d van den Tndischen 
Zomer (nl. Suez—Singapore), waar een geringere uitw atering 
gedurende het -gunstige jaargetijde is toegestaan.

Tevens is het niet duidelijk, waarom de gunstige bepaling 
van den zomerdiepgang alleen geldt in Europa en cle Middel- 

‘ landsche Zee en niet in andere gebieden op liet noordelijk en 
zuidelijk halfrond.

Enkele wijzigingen werden nog- gemaakt, teneinde te komen 
tot een meer logische wijze van toekenning van invloed aan de 
verschillende soorten van bovenbouw.

De verschillende typen werden geïnterpoleerd tusschen het 
standaard-glad-dekschip en het standaard-bovenbouwschip. R e
kening werd er mede gehouden, dat de eenc soort bovenbouw 
een betere 'bescherming geeft dan een andere en tevens werd een 
andere en betere klasseering gemaakt van den aard -der afslui- 
tingsmiddelen van den bovenbouw. Deze toch is bij de bestaan
de Board of Tra-de-regels al bijzonder -onlogisch, -omdat men 
daar getracht heeft de -ontduiking van d-e m eting van boven
bouwruimten te straffen met vermindering van veiligheid, wat 
op zichzelf afkeuring verdient. H ierover ware nog heel wat



evenredig

te zeggen, doch rlit past heter in een artikel over sch'eepsmetmg 
dan in een verhandeling over uitwatering.

De invloed van den boventouw wordt uitgedrukt in de 
formule:

ƒ. r. d.,
welke de grootte aangeeft van de toe te stane reductie van ;de 
uitw atering en waarin f  een typefactor is, afhankelijk van den 
aard van den bovenlHiuw, r het percentage van de scheeps
lengte, welke bedekt is ('waarbij men rekening houdt met de 
wijze van afsluiting van den bovenbouw) en d de reductie in 
uitw atering aangeeft, welke zou worden toegestaan, indienhet 
schip een volledige» bovenlwmw over de geheele lengte Had. 
In een tweetal tabellen worden waarden gegeven voor de fac
toren ƒ en r. In de tweede fabel wordt ni. het. percentage-ge
geven, waarmede men het percentage van de lengte, dat door 
bovenbouw is bedekt, moet vermenigvuldigen om de waarde r 
te verkrijgen.

Komen we nu tot de bijzonderheden betreffende de sterkte, 
dan dient het eerst de langsscheepsche sterkte besproken te 
worden. U it berekeningen van tal van schepen zonder en met 
een volledigen bovenbouw en volgens diverse klassificatie- 
bureaux werden standaardwaarden van het weerstandsmoment

--- voor diverse lengten en waarden van LjH  uitgestrookt

met minimum omhullende krommen. Hierin is /  het traag- 
heidsmoment van de dwarsdoorsnede van het schip, y  de 
grootste vezelafstand, L  de scheepslengte en II de holte in 
de zijde, gemeten van bovenkant kiel tot den ■bovenkant van 
het dek, dat den Ixivensten sterktevezel vormt.

W aar het langsscheepsch buigend moment 
is met D X  (waarbij D —  waterverplaatsing), 
is dit moment, wanneer men binnen zekere grenzen bij 
veranderlijken diepgang den blok-coëfficient 5 als constant 
beschouwt, ook evenredig aan IS  X  B X  d, wanneer B de 
sdieepsbreedte en d den diepgang voorstellen. De spanning <r, 
die in de practijk als toe te laten buigspanning voorkomt, 
blijkt ongeveer te veranderen met de lengte en geeft voor zeer 
lange schepen bijna 1600 K.G./cAl2. spanning. Wanneer <r 
evenredig is met L, dan zou 

I  M
—  — evenredig zijn met L  X  B  X  d,

y  ^
dus bij constante lengte en breedte verandert het weerstands- 
inoment met den diepgang d. Dit bleek bij onderzoek inder
daad het geval te zijn.

De resultaten werden ■derhalve tenslotte uitgezet als (. ,y  B  d
op de lengte als abscis. Als uitwatering voor het „volledige 
bovenlx>u\v”-schip werd voor deze berekeningen die van tabel C 
uit de bestaande regels genomen. Voor het gladdekschip nam 
men hiertoe het tabel A-vrijboord, verminderd met 12y« pet. 
Dit. laatste deed men op grond van de overweging, dat, hoewel 
'fle toepassing van bak en kampanje en van de maximum zeeg 
een reductie in uitwatering veroorzaken, de sterkte toch niet 
grontcr behoeft te zijn.

Het bleek, dal de voorts ongeveer evenredig is met de

sdieepsbreedte, zoodat —4; constant is voor constante lengte 
y  b  ■

en diepgang. Ook bleek - ^  constant te zijn, als de lengte en

breedte constant zijn. IJit deze beide betrekkingen volgt, dat

----- constant is voor een constante scheepslengte. 
y  B d

D aar de klassifieatiebureaux (in 1916 ook nog de British 
Corporation!) de afmetingen bepalen naar nummers, verkregen 
uit combinaties van hoofdafmetingen, veranderen de weer- 
standsmonienten bij toenemende lengten sprongsgewijze, naar
mate de afmetingen volgens de „scantling”-nummers versprin

gen. Om hierbij met een strookend verloop te kunnen aanpassen, 
bleek het nnodig de gevonden minimumwaarden nog met 5 pet. 
te verminderen.

De -berekeningen zijn gemaakt voor een zekere volheid van 
vorm. Bij volle schepen zijn groeitere statische krachten te 
verwachten dan bij scherpere, doch de laatste soort schepen zal 
over het algemeen gebouwd zijn voor hoogere snelheden en 
daarom blootgesteld zijn aan grootere dynamische krachten, die 
moeilijk te nieten zijn. De Commissie achtte het derhalve ver
standig alleen te rekenen op vormen van gewone vrachtschepen 
en geen rekening te houden met afwijkende blokcoëffi-cienten.

Als standaardbreedte rekende, men met B
10

+  10.

In de practische uitvoering verklaarde men de te kiezen coëf
ficiënten bruikbaar te achten voor breedten varieerend tusschen

~Jq +  5  en — 20. Het standaard-weerstandsinoment wordt

nl. uitgedrukt in een formule

1 =  f . B . d .
y

waarin f  een coëfficiënt afhankelijk van L, B de scheeps- 
breedle en d de diepgang is. H ieruit volgt dus het verband 
tusschen diepgang en weerstandsmoment, geldig voor een va
riatie in breedte, als boven werd aangegeven. Aangenomen is 
dus, dat binnen die grenzen bet weerstandsmoment evenredig 
is met de breedte. Voor een schip, van 200’ lengte zijn die 
breedtegrenzen 25’ en 40’, dus nogal ruim; voor een schip 
van 600’ echter 65’ en 80’. Al is de marge voor kleine schepen 
nogal groot, zoo komt het mij voor, dat dit weinig bezwaar 
geeft. Al ware dit aanleiding tot eenige onnauwkeurigheid, dan 
komt dit er bij kleine schepen weinig op aan, omdat die toch 
rijkelijk sterk genoeg zijn in verband met de hun toegedachte 
uitwatering.

In de formule is I genieten in vierkante duimen X  voeten2; 
B, d en y zijn in voeten gemeten.

Na eenig zoeken kwam de Commissie tot de slotsom, dat de 
dikte der huidbeplating met bet oog op de afscluüvende krach
ten het best wordt uitgedrukt door de formule f =  .105 L  -j- 17. 
Hierbij is t =  de plaatdikte in 1 OOsten van een duim en 
L  =  de lengte in voeten.

Dit werd afgeleid uit de bekende formule 'mor de schuif-

spannmg Q S  . „- j j  waarin O de maximum schilifkracht

in de doorsnede, S  =  het statisch moment van het deel der 
doorsnede, dat. boven de neutrale as ligt, t.o.v. die as,

I =  het traagheidsmoment der doorsnede en t =  de breedte 
van het materiaal ter plaatse van de neutrale as (in casu dus 
de materiaaldikte).

De grootte van O hangt, samen «iet die van het déplacement 
en dus met L X  B X  d. Wanneer men dan voor de schuif- 
spanning r aaiiiieemt, dat zij evenals de buigspanning met de

£ dBgrnote van /. varieert, zal t varieeren met

Nu is S 11 
I  '

1 -

waarin II  — de holte in de zijde voor gel

vormige doorsneden, constant en men 'bevond, dat: dit ook bij 
werkelijke schepen liet geval is.

Dus I varieert met B ^ .
U

Voor een bepaald schip is ^  constant en derhalve verandert

t met de B 
B =  a L +  
uitdrukking voor t.

Voor den spantafstand, dien men vast wilde leggen met iiet 
oog op secondaire verbuiging, vond men 

.v =  .025 L  +  17

Daar voorts B een functie van de lengte is of 
B, kwam men vanzelf tot de bovengenoemde



als toelaatbaar m axim um ; s =  spantaf stand in duimen, L  in 
voeten.
' De bepaling van een standaard voor dwarsscheepsche sterkte 
bood vele moeilijkheden. Men had te rekenen met een groot 
aantal variabele grootheden.

De breedte heeft m inder invloed dan men op het eerste 
gezicht wel zou zeggen. De dekbelasting w ord t bij 1 rij stutten 
beheerscht door Vi B  en bij 2 rijen stutten slechts door 1js B. 
De variatie in breedte werd derhalve genegeerd.

De invloed van de zijbeplating op het weerstandsm om ent 
van het spantprofiel (indien men het spant gecombineerd denkt 
met een gedeelte van de huid) is in rekening te brengen, doch 
leidt to t een gecompliceerde berekening. Daar de berekeningen 
slechts vergelijkende waarden hebben, kan de invloed der huid 
hierbij weggelaten worden, te meer om dat de spantafstand  en 
de plaatdikte toch al reeds vastgelegd zijn.

Na lang zoeken kwam men tenslotte to t de form ule:
/ s{d— t) (ƒ, +  ƒ.)

w eerstandsm om ent spant — = ---------------------- .
y  1000

I is gemeten in duimen to t de 4de macht;
y  in duimen;
.? =  spantafstand in duimen;
t —  de verticale afstand in voeten van bovenkant kiel tot 

een punt gelegen op de halve hoogte tusschen den top van de
kantplaat van den dubbelen bodem en den top  van de kimknie.

W aar geen dubbele bodem voorkomt, 
wordt f gemeten to t een punt halverwege 
tusschen den bovenkant van de vrang in 
het midden en in de zijde (zie fig. 10).

f 1 is een coëfficiënt, afhankelijk  van 
H, wanneer I I  -f- t =  de holte in voeten 
is, gemeten to t den bovenkant van de 
onderste rij balken in de zijde (zie 
fig. 10).

f 2 is een coëfficiënt, afhankelijk  van 
K, welke de verticale afstand  in voeten 
is van den bovenkant der onderste rij 
balken in de zijde to t een punt, hetwelk 
7’— 6” boven het dek ligt, to t hetwelk 
de u itw atering bepaald w ord t (het bo
venste dek dus bij een gladdekschip!), 
o f 12’— 6” boven d it dek, indien er een 
bovenbouw aanwezig is.

De coëfficiënt f \  geeft h ierin  een m aat 
met het oog op den zijdelingschen w ater
druk, terw ijl in den coëfficiënt ƒ„ de 

invloed van de dekbelasting w ordt uitgedrukt.
Bij het nagaan van de sterkte van een schip berekent men 

dus zoowel het weerstandsm om ent der dw arsdoorsnede van 
het schip met het oog op de langsscheepsche sterk te, als het 
weerstandsmoment van het spantprofiel en bepaalt den toe
laatbaren diepgang met het oog op de langsscheepsche buigende 
momenten, zoowel als den toelaatbaren diepgang m et het oog 
op de dwarsscheepsche sterkte. De kleinste diepgang van beide 
aldus gevonden waarden, zoo noodig nog gecorrigeerd  met het 
oog op den spantafstand of de huiddikte, is dan de toelaatbare 
diepgang- in den zomer.

Hiermede is het voornaamste gezegd over h e t karak ter van 
de voorstellen van cle Vrijboordcommissie. .Het rap p o rt bevat 
behalve de tabellen voor de coëfficiënten f, en f 2, alsmede 
die voor dc afm etingen van luikhoofdversterkingen, van de 
frontschotvers tij ving in den bovenbouw, van de reductie in 
vrijboord voor verschillende typen van bovenbouw, slechts één 
tabel voor de uitw atering. Voor elke holte (in de tabel weder 
normaal als a/12 L  aangenomen) is aangegeven, welke reductie 
voor schepen met volledigen bovenbouw w ordt toegestaan. 
Voor afwijkende verhoudingen van lengte en holte w ordt een 
correctie voorgeschreven, welke voor schepen m et doorloopen
den bovenbouw de helft is van die bij gladdekschepen. (Zooals

bij de bestaande regels ook ongeveer het geval is.) V oor schepen 
m et gedeeltelijken bovenbouw w ordt de grootte der correctie 
door interpolatie gevonden, evenals bij de huidige regels.

Zooals de Commissie in verschillende krommen aangeeft, is 
liet verschil tusschen de resultaten van de bestaande regels 
van den Board of T rade en de voorgestelde gering. Slechts 
voor kleinere schepen w ordt de u itw atering  w at grooter.

Indien men echter de u itw atering  van ,,fuil scantling” glad
dekschepen volgens de . bestaande en volgens de voorgestelde 
voorschriften m et elkaar vergelijkt, v indt men een belangrijk 
verschil, dat g ro o ter w ordt naarm ate de zeeg kleiner is, De 
cqncept-regels geven dan een grootere u itw atering  dan de 
bestaande. D it lijkt mij ju ist gezien, om dat gladdekschepen 
njet geringe u itw a te rin g  weinig zeew aardig zijn, zooals in 
egn volgend hoofdstuk  nog uiteengezet w ordt. H e t verschil is 
voor een zeer belangrijk  deel te w ijten aan de groote standaard- 
zeeg, w aarop cle Commissie rekent. W anneer men deze schépen 
een hak  geeft, w o rd t de u itw atering  volgens het voorstel der 
Com missie belangrijk kleiner. D it is n iet alileen een gevolg van 
de aanw ezigheid van een bak, doch ook een gevolg van den 
invloed van een bak op de grootte 'der standaardzeeg, zooals 
h ierachter nog w ord t uiteengezet.

D at voor schepen met bovenbouw het verschil gering- wordt 
en zelfs ten voor deel e van het voorstel der Commissie veran
dert, lig t in de grootere waarde, welke aan den bovenbouw in 
verband «met h e t vrijboord w ordt toegekend.

De figuren, 3, 4, 5 en 6 (vorig  hoofdstuk  *)) geven een duide
lijk beeld van cle geheal andere standaardzeeg, die men heeft aan
genomen in het voorstel. De zeeg is hier veel grooter dan men 
thans als standaard  toepast en  kom t m eer m et de in de practijk 
gebruikelijke zeegwaarden overeen.

Zij bedraag t nl. voor een gladdekstoom sdiip .04 L  +  16” 
gem iddeld, tegenover .033 L  -f- 3.33” in het huidige voor
sch rift van den B oard o f T rade en voor h e t sdhip met door
loopenden bovenbouw of met een bak: .04 L  -)- 8”. Voor tus- 
schengelegen gevallen m oet geïnterpoleerd worden. Men diene 
er echter op te rekenen, dat deze gemiddelde zeeg bepaald 
w ordt als volgt:

M en bepale de 7 ordinaten van cle parabool, welke de 
zeeglijn vorm t, nl. op cle stevens, op het midden ( =  0) en op 
afstanden  van de stevens =  1/(1 en x/3 L. Deze ordinaten som- 
m éert men volgens Sim pson’s regel en deelt daarna de som 
der producten door 18.

In  fig. 8 (v o rig 'h o o fd s tu k 2)) w ord t de invloed van.de veran
dering der zeeg op cle u itw aterin g  tegenover die volgens de 
bestaande regels van den Board of T rade en  de Seeberufs- 
genossenschaft 'gedem onstreerd. W e zien daaruit, dat voor een 
zeeg g roo ter dan  de standaardzeeg geen reductie in uitw atering 
w ordt toegestaan.

De in dezelfde fig u u r aangegeven invloed van de verhouding
L

op de u itw aterin g  'blijkt gelieel hetzelfde karakter te dragen

als bij de oude B oard of Trade-regels. .
'F ig  9 2) laa t het verloop zien van de u itw atering voor een 

schip van 100 M. en een van 125 M. lengte bij verschillende 
percentages bedekking door bovenbouw volgens het drie-eiland- 
tvpe. O ok hier is h e t k arak ter van het verloop vrij wel in over
eenstem m ing m et dat bij de bestaande Britsche voorschriften. 
Slecht is cle flauwe knik, clie bij 60 en 70 pet. bedekking in
de bestaande regels voorkom t en welke een gevolg is van den
invloed der correctie voor de afwezigheid van een houten dek 
vervallen.

U it de figuren 8 en 9 schijnt het tevens of bij kleine zeeg
w aarden (nl. =  standaard  B oard o f T rade) de u itw atering 
volgens de nieuwe voorstellen niet onbelangrijk kleiner .is dan 
bij de oude regels, althans voor scheepslengten van 100 en 
125 M. en bij een verhouding van L /H  =  12. Toch doet men

:l) Z ie „H et S ch ip” van .9 Septem ber 1921, N o. 18, blz. 284 en 285.
-) Z ie No. 18, blz. 289.

F iguur 10.



verstandig de grootte van het' verschil eenigszins critisch te 
beschouwen, Daar mij geen voldoende gegevens betreffende 
de verhouding van blok-coëfficient. en volheidscoëfficient voor 
tonnenmaat van bestaande schepen ten dienste stonden, heb 
ik -eenvoudshalvc aangenomen, dat de laatste twee percent 
grooter is dan de eerste. Heel veel kan dit van de werkelijkheid 
niet verschillen. De Britsche Commissie zal intussehen waar
schijnlijk wel gebruik gemaakt hebben van -bestaande schepen 
en dus een nauwkeuriger kennis gehad 'hebben van het verbalid 
bij verschillende lengten, verhoudingen, vorm en zeeg tusschen 
beide coëfficiënten. Voor een schip van 100 M. lengte geeft 
elke 2 pet. verschil in blok-coëfficient ongeveer 1” verschil ,m 
uitwatering. De verschillen in genoemde figuren komen ongfe- 
veer overeen met de verschillen, welke optreden in de door de 
Commissie gegeven vergelijkingskrommen voor schepen van 
300’ en 450’ lengte bij een verhouding L /I i  —  12 en een zeeg 
gelijk aan de huidige standaardzeeg. Voor schepen van het 
verhoogd halfde-k-type zou het verschil geringer geweest zijii. 
Daaruit volgt, dat de Commissie de bijzondere bevoordeeling 
van deze categorie van schepen niet gehandhaafd heeft tegen
over de drie-eiland-schepen met een gelijk percentage bedekking 
door bovenbouw. Dit is trouwens ook direct te zien u it de tabt'1 
voor den typefactor (in het eoncept-voorschrift dér Commissie) 
voor de berekening van de vermindering' der uitwatering in 
verband met den aard van den bovenbouw, waarin beide typen 
van bovenbouw als gelijkwaardig zijn aangenomen.

Voor zeilschepen geldt dezelfde uitwateringstabel als vdör 
stoomschepen. Echter moet hier de uitw atering vergroot wor
den met 20 pet. van de holte voor gladdekschepen tot 5 pet. 
van de holte voor schepen, waarvan de effectieve bovenbouw- 
bedekking 80 pet. van de lengte bedraagt.

De zeeg is hier in alle gevallen dezelfde als bij de gladdefc- 
stoomschepen, evenals dit in het huidige Board of Trade- 
voorschrift het geval is.

N IE U W E  S C H E P E N
N aam  van  h e t sch ip : „A lcyone” .
Bouwmeester: N.Y. v.il. Kuy & v. d. Rce’s M achinefabriek en Scheens- 

werf te Schiedam. 
licederij: van Nievclt Goudriaan & Co.’s Stoom v. Mij. te Rotteixkfh. 
Bouwjaar:  1921.
Soort van schip: Shelte-rdckschip voor algemeene vrachtvaart en voor 

12 passagiers.
H o o f d a f m e t i n g e n :
Lengte tusschen de loodlijnen: 375’—0".
Breedte (mld.) op het grootspant:  52’—0”.
Grootste breedte: 52’—2'A".
Holte (mld.) in de eijde: tot hoofddek =  28’—3 ”, tot sheltenlek 

35’—9”.
l'it-watering in den zomer:  3 '—5 ”.
Klasse: Lloyds Register f  100 A 1.
Laadvermogen: In tonnen van 1000 K.G. op het zom eruitwaterings- 

m erk : 7800.
Aantal ruimen:  vier, en één dieptank.
Aantal lieren: elf winches, w aarvan vier van 8 ”X 12" en zeven van 

7 "X 1 0".
Bruto-tonncninant: 4539.68 reg. ton.
Netto-tonnenmaat: 2756.45 reg. ton.
M a c h i ii e, s t o o m k e t e l s ,  m o t o r e n  e n z.
Maker; N.V. v. d. Kuy & v. d. Rce’s M achinefabriek en Scheepswerf,- 
Soort van machine: verticaal triplo expansie.
Aantal cilinders: drie.
Hoofdafmetingen der cilinders: 2 6 X ” ; 42" en 70”.
Slag der machine: 48".
Indicateur vermogen:  2400 paardekraohten bij 72 onrvv.
Proeftocht snelheid: 12,4 knoopen.
Aantal stoomketels: drie.
Snort van stoomketels: Scho-tsche m et I-Iovvden’s geforc. trek.
Verwarmend oppervlak van de drie ketels:  7600 vierk. voet. 
Stoomdruk:  180 lbs.

Totale w aterballast in D. B. en pieken =  1084 ton. Stookolie-berg- 
plaats =  1035 ton. Bunkercapacitcit (steenkolen) =  321 ton.

Inhoud der laadruim en voor balen =  402.792 kub. voet, voor graan 
=  452.873 kub. voet.

Vijf luikhoofden. No. 1 lang  27’—-714"; No. 2  lang 29’—9"; N o. 3 
lang 25’—6” ; No. 4 lang 29’—9” ; No. 5 lang 27’—T A ” en alle 
18’—0" breed.

T ien  laadboomen, w aarvan vier van 5 ton en zes van 3 A  ton ; één 
laadboom  voor 40 ton.

V ier reddingbooten, elk 23 ’—0 ”X 7 ’—7”X 3 ’—0 ’’, m et W ellin-davits.
Draadlooze telegrafie 2 K .W . Dubbele bodem en pieken bedekt 

m et Li-tium. Bronzen Zeise schroef. Electrische installatie, bestaande 
u it twee afz.onderlijke stoom dynam o's, 7,5 K .W . elk.

W E R F B E R IC H T E N
N IE U W E  FIRM A.

De N. V. M otoren- en M achinefabriek „Schieland”, d irecteur 
J. K cm a Jr„  heeft zich te O verschie gevestigd en aldaar in bedrijf 
gesteld een speciale , in rich ting  to t het repareeren van scheeps- en 
andere m otoren, terw ijl m et het bouwen van een scheepshelling van 
40 M. is aangevangen.

K IE L L E  GGIN G EN.
N E D  E R  LAN O S C H E  S C H E E P S B O U W  M IJ. T E  A M S T E R D A M : 
het stoomschip Tjisaroea,  een zusterschip van de Tjikarang , eveneens 
voor rekening van de  Java-C hina-Japan-L ijn.

N.V. S C H E E P S B O U W W E R F  „D E  M E R W E D E ”, v.h. V A N  V L IE T  
& Co., T E  H A R D IN X V E L D : 

een R hein H erne sleepschip voor eigen rekening.

T E W A T E R L A T IN G E N .
N.V. M A C H IN E F A B R IE K  & S C H E E P S W E R F  „D E  W A A L ”

T E  N IJM E G E N : 
het m otortankschip H vits k ja e l ,  in aanbouw voor Noorsohe rekening. 
Lengte (1.1.) =  30 M .; breedte (mld.) =  5.50 M .; holte 2.75 M. 
Laadverm ogen 150 ton. B enzine in bulk. Klasse Lloyds R egister. 
180 P .K . K rom hout-m otor.

S C H E E P S W E R F  V O L H A R D IN G  T E  E O X H O L :
een b inncnvaartm otorboot, g ro o t 60 ton, voor rekening van j .  W itm an
te Heerenvecn.

N.V. L O B IT H S C H E  S C H E E P S B O U W  M IJ. T E  I .O iU T il:
het R hcin-H erne-sehip Rhone,  g ro o t 1350 ton. Lengte (over alles) =
80 M .; breedte (m ld.) =  9.50 M .; holte (mld.) =  2.50 M.

N.V. S C H E E P S B O U W W E R F  „D E  M E R W E D E ", v.h. VAN V L IE T  
& Co., T E  H A R D IN X V E L D : 

de stalen m otorzandzuiger M e rw ed e  1, groot 180 ton, in aanbouw  voor 
rekening van de N.V. K alkzandsteenfabriek „De M erw ede” te Go- 
rinchem.

N ED ERLA N I>SCH  E S C H E E P S B O U W  M IJ. T E  A M S T E R D A M : 
het stoomschip .Tjikarang,  in aanbouw voor de Java-Ch-ina-Japan-Lijn. 
Lengte (1.1.) =  147.83 M .; breedte (mld.) — 18.28 M .; holte (m ld.) =  
12.34 M. Laadvermogen ca. 12.400 ton, Klasse Lloyds R egister, S toom - 
m achine-installatic van 5000 I.P .K . te leveren door „W erkspoo r” 
te Amsterdam.

Dit is het grootste vrachtschip in Amsterdam gebouwd.

P R O E F T O C H T E N .
Stoomschip fjsseldijk,  gebouw d door de W erf (iiislo  te Schiedam , 

voor Solleveld, v. d . Meer & T . II. van lla tln m ’s S toom vaart Mij. 
te Rotterdam. .

Motorzeeschip Geisha, door de Nidi-rlandsohe Scheepsbouw Mij. 
te A m sterdam  gebouwd voor rekening van de firm a W inge & Co. 
te Christiunia.

H erh aa ld e lijk  w o rd en  ons oude n u m m ers v an  
„ H e t Schip” n a b e s te ld , w aa raan  n ie t s teeds v o ld aan  
kan. w orden, o m d a t vele  num m ers v an  v o rig e  ja a r 
g an g en  zijn u itv e rk o c h t.

M en houde d u s  de oude num m ers bijeen.
V o o r den 2den  ja a rg a n g  zijn nog  enkele ex em p la ren  

v an  den linnen  s tem p e lb an d , m et re g is te r  v e rk r ijg 
b a a r  ad ƒ  2.10.



H E T  D R O O G D O K  V O O R  D E  O O R L O G S K A  V E N  B I J  B A H IA  B L A N C A  (A R G E N T IN IË )

In  verband m et de aanzienlijke versterking der vloot, w elker 
hoofdeenheden gevorm d zullen w orden door twee linie-schepen van 
ongeveer 29.000 ton w aterverp laatsing , zag de Argentijnsche regeering

F ig . 1. A L G E M E E N  P I.A N  
VAN H E T  D O K .

a. H e t  nieuwe dok. b. Het oude dok. 
d. Ketelhuis, e, Rookgasvoorivarmer. 

centrale, g. Accumulator, h. Electrische centrale, 
i. Reparatiewerkplaats. k. Afsluitscliuiven,

c. Pompkamer.  
f. Hydraulische

zich verplicht in 1920 de noodige werken tot uitbreiding van de 
oorlogshaven aan te  besteden.

H et u itbreidingsplan om vatte o.a, den bouw van een nieuw droogdok, 
eii wel voorloopig de eene helft van het als 
dubbel-langs dok ontw orpen  bouw w erk  en de 
tusschcndokruim te. D e bedrijfsvaardige op
levering van dit droogdok zoomede van  verdere 
daarbij behoorende w erken w erd  opgedragen 
aan een consortium , gevorm d door de bouw 
ondernem ing D yckerhoff & W idm ann A.G. 
te Biebrich a/Rh. en F . H . Schm idt te H am burg.
H e t d ro o g d o k .

H et nieuwe dok moet, w a t ru im te  en dok- 
capaciteit betreft, aan de hoogste eischen 
beantwoorden en zal een van de grootste 
bouwwerken w orden op d it  gebied. De hoofd
afmetingen z ijn : lengte 250 m eter, breedte
59 meter, diepte 21 m'eter. D e d iep te  maakte 
het vraagstuk der fundeering zeer moeilijk, 
daar de te maken groeve voor 18,5 m eter onder 
het grondwaterpeil lag en dit laatste zoodanig 
den invloed van .het .water in de 80 meter 
verwijderde haven ondervond, dat ihet met el) 
en vloed een halven m eter np en neer ging.

Op grond van de door de samenwerkende 
firm a’s opgedane ervaring' bij den bouw van 
dokken in A ntw erpen en van sluizen in Bremen, 
zoomede van dé onderv ind ing  bij den bouw 
der grootc dokken in W ilhelm shafen en Bremen, 
w erd door het consortium  besloten tot „open 
bouw ”.

In  D uitschland heeft men tegenover het 
gebruik van sam engeperste lucht bij het droog
leggen van -bouwgrdeven zeer .goede resultaten 
bereikt m et het laten zakken van het grond
w aterpeil (o.a. bij de H o ltenauer sluizen en
bij de Berlijnsche ondergrondbaan). Overeen
kom stig de, door het consortium  ingediende,
voorstellen en projecten  w as door de directie voorgesohreven om  .bij 
den bouw van het dok laatstgenoem d systeem (laten zakken van het
grondw aterpeil) toe te passen. D it  was voor het eerst, dat d it in
Zuid-A m erika w erd uitgevoerd.

H et ontw ateren van de boven de „tosca” liggende w aterhoudende

zandlaag geschiedde door .het laten dalen van het g ro n d w a te rn iv eau  
m et behulp van filtreerbronnen, w aarvan er ongeveer 110, e lk  v an  
circa 10 meter diepte, trapsgewijs werden aangebracht. (T o s c a  

is een geologische formatie, die speciaal in de A rg en tijn sch e  
vlakte w o rd t aangetroffen; het laat w ater door en ziet e r  u it 
als een harde, brooze leemsoort.)

De dokbodem  w as in het regeeringsproject o o rsp ro n k e lijk  
aangegeven als een 6 meter dikke plaat van stam pbeton . O p 
voorstel van het bouwconsortium werd d it gew ijzigd in  een 
4 meter dikke gewapend-betonlaag. De vastheid d e r to sca laag , 
w aarop de dokbodem rustte, sloot verzetting onder den  d ru k  
van het gevulde dok uit.

De zij-vlakken zijn ■ uitgevoerd in cycloop-m etselw erk u it 
A rgentijnsch graniet. D e.trappen in de dokm uren, d e  d rem p e ls , 
afvoerkanalen enz. zijn bekleed m et gehouwen Zw eedsch g ra n ie t .  
F ig . 1 .geeft een algemeen plan van het dok, terw ijl fig. 2  e n  3 
het dok te  zien geven in verschillende stad ia  van g e reedhe id .

D e  a f s lu it in g  v a n  h e t d o k .
In  de afslu iting  van het dok w ordt voorzien door een s c h u if 

deur, zoowel in het.'binnen-, als in het buitenhoofd, te rw ijl h i e r 
voor ook nog een drijvende deur (bateau-porte) aan w ez ig  is. 
Deze laatste  vorm t een reserve voor de schuifdeur in  h e t 
buitenhoofd en is tevens bestemd voor het afslu iten  v a n  de 
naast h e t dok geprojecteerde sluis.

De levering van deze drie deuren w erd door het b o u w 
consortium  opgedragen aan de m achinefabriek A u g sb u rg -  
N iirnberg , W erk  Gustavsburg. D e m ontage van de d rijv e n d e  
deur geschiedde plaatselijk in den voordrempel van het b u ite n -  

' hoofd tijdens den bouw van het dok. N a  het- in elkaar z e tte r  
w-erd deze deur tegen den aanslag geplaatst, zoodat d a a rn a  de 

‘'dam , d ie  d c .'bouwgroeve afsloot, w eggebaggerd kon  w o rd e n .
Dc beide schuifdeuren werden in het nieuwe dok g em o n tee rd  

’ zoodra een voldoend groot gedeelte van den dokbodem  g e reed  
Nvas. D e deuren zijn uitgevoerd als „vakw erk”. N a door w a te r -  
■ballast to t zinken te zijn gebracht w orden ze tegen den d e u r-  
aanslag geplaatst; bij leeg dok w orden ze m et een k ra c h t van 

; 4 0  ton h iertegen aangedrukt.
Om -de deuren weg te nemen laa t men den w aterba llas t o v e r-  

floopen in het leege dok. Door het ledigen -der b a llastkam ers  or,t- 
"s taa t nu een drijfvermogen van ongeveer 160 ton, w a a rm e d e  de 
.w rijv ing  van de deur tegen.de aanslagen overw onnen w o rd t.

V oor het lenshoüden van de luchtkasten en om in geval van 
■ nood het ballastw ater ook door pompen te kunnen verw ijd e ren , 

zijn de noodige machinale inrichtingen en pijpleidingen aan g eb rach t. 
H et vullen van het dok geschiedt door middel van .schuiven en k a n a le n , 
die in de deuren zijn ingebouwd en die zoodanige afm etingen h e b b e n ,

F ig. 2. H el dok in aanleg,

dat Ijet dok in twee en een half uur gevuld kan w o rd e n .
D c 'k le in s te  lengte aan den voet der deuren-bedraag t 36 m e te r ;  de 

hoogt», is ongeveer 16 meter. De beide schuifdeuren w orden b ew o g en  
door #en electrisoh gedreven sleepwagen, welks „bew eging door m id d e l 
van één hefboomstelsel iop -de deuren w ordt overgebrach t.



tu overwinnen 
h e t geheel werden 
reserv e  Is bedoeld.

H e t  p o m p e n s t e ls e l v o o r h e t  d o k b e d r ijf .

De pompen.  u e Hoogte van de door de pom pen 
w aterko lom  werd. aangenom en op 16 m eter. In  
5 pom p-aggregaten  opgesteld, w aarvan een als 
D e toe- en afvoer-kanalen, zoomede de ketel- 
batterij, zijn zoo g roo t gekozen, dat, zoo noodig, 
alle 5 pom pen m et de daarbij behoorende hulp- 
w erk tu igen  gelijktijdig in bedrijf gesteld kun
nen w orden. D e hoofddokpom pen zijn centri- 
fugaalpom pen, die d irect gedreven w orden door 
dubbele com pound-stoom m achines van ongeveer 
1000 P .K . Iedere pomp m oet volgens contract 
bij een gem iddelde opvoerhoogte van 8 m eter 
een capacite it hebben van 5 M 3./sec. V erder 
m oeien de 4  pompen in staa t zijn het onbezette 
dok, da t dan plm. 120.000 M 3, w ater bevat, in 

' 100 m inuten  te ledigen. W anneer alle 5 pompen 
gelijktijdig hierop te werk staan  m ag het leeg
pompen niet m eer dan 80 m inuten vorderen.

D oordat de hartlijnen van de pompen ten op
zichte van de langs-as van het m achineruim  
schuin zijn gesteld, verkreeg men, behalve een 
gunstigen afvoer in de afvoerkanalen, ook een 
aanzienlijke besparing  in de breedte van dc 
m achinekam er (zie fig. 4 en 5).

H et opgebrachte w ater w ord t door twee 
kanalen afgevoerd. In  het eene m onden drie, in  
het andere twee pompen u it ; deze kanalen 
kunnen door schuiven afgesloten w orden. Ook 
kan iedere pomp afzonderlijk zoowel van het 
toe- als van het .afvoerkanaal w orden afgesloten.
H et zuigkanaal is gemeenschappelijk voor alle 
pompen en is eveneens afsluitbaar.

Schuiven.  A lle schuiven, behalve die in de 
afvoerkanalen, worden hydraulisch (50 atm .) 
bew ogen; ingeval van nood kunnen zij ook m et 
de hand bewogen worden. Dc afm etingen dezer 
declen zijn gew eldig; vooral die van het hoofd- 
kanaai, welke een doortocht afsluiten van 
3500X 2300 m /ni. D ie in de toevoerkanalen van iedere poirfp zijn 
2200X 1500, terwijl de cirkelvorm ige schuiven in  de afvoerkanalen 
een d iam eter hebben van 1350 m lm.

Bij de schuiven in de afvoerkanalen, die 2500X 2000  m/m. bieten, 
heeft men geen hydraulische bew eging toegepast, d a a r  deze toch slechts 
zelden gebru ik t worden. De bew eging geschiedt h ie r  door middel 
van tandheugel en hefboomen.

n m t P H r J ir m

capaciteit, de z.g. lenspom pen; deze verw ijderen ook het onverm ijdelijke 
lekw ater u it he t dok  en de m achinekam er.

H oofdpom pen.  D e centrifugaalpom pen (f ig .  6) hebben de volgende 
afm etingen : d iam eter schoepenw iel 2300 m /m .; d iam eter perspijp 
1350 m /m .;  d iam eter van ieder der 2 zuigpijpen 1000 m /m .

F ig . 3. gereed.

In  de m achinekam er zijn behalve de hoofdpom pen nog lens- en 
lek w aterpom pen opgesteld, benevens de pompen v o o r de condensatie- 
inrichting .

H e t leegpompen van het dok door m iddel van de 4 groote. pompen 
kan natuurlijk  slechts . geschieden to t een zo o d an ig  peil boven den 
dokbodem , dat er nog een voldoende toevloeiing  van water lij. H et 
wegpompen van het laatste w ater geschiedt d oo r pom pen van geringere

Zij zijn geconstrueerd voor een m axim um  aantal om w entelingen
van 170 per m inuut. H et pom pen kan bij iederen gcw ilden s tan d  van 
h e t.w a te r  in het dok O nderbroken w orden; vóór bet aanzetten  w orden 
zij on tluch t m et behulp van stoom -ejectors. V oor, het rech tstreeks 
aandrijven der pom pen dienen dubbele com poiind-stoom m achints.
w aarvan  dc afm etingen z ijn : slag 600 m /m .; d iam eter hoogedruk 
c ilinder 620 m /m .; d iam eter lagedruk cilinder 1080 m /m .

Bij een beg inspann ing  
van 11 atm . o v e rd ru k  en 
3 2 0 0 C. overv erh ittin g  
ontw ikkelen de m achines 
norm aal 1000 P .K ., welk 
verm ogen to t 1100 P.K . 
kan w orden  opgevoerd.

De stoom toevoer naar 
den hooged rukcilinder ge
schiedt door kleppen, ter 
wijl de lagedrukcilindcr 
een T rick -zu ig ersch u if 
heeft. De m achines zijn 
voorzien van  een as-regu- 
lateur, die m et de  hand is 
in te stellen. Iedere, m a
chine heeft h aa r eigen op- 
perv lak-condeusor m et 
een verkoelend oppervlak 
van 140 M 2. H e t koel
w ater h iervoor w o rd t o n t
nomen aan de perspijpen 
van de hoofdpom pen en 
vloeit ook w eder in deze 
pijpen terug , o n d er benut
ting  van de s troom ings- 
cnergie van het w ater. 
De perspijpen zijn to t d it 
doel voorzien van zu ig 
en lei-schulpen, w elker 
doelm atigheid bij oudere, 
dergelijke in rich tingen  
reeds lang bew ezen is. 

Op deze wijze w o rd t een circulatiepom p bespaard. U it  alle vijf con
densors w ord t dc luch t en het condensaat afgezogen do o r één ge
meenschappelijke ro teerende pomp, die door een s toom tu rb ine  van 
50 P .K . gedreven w ord t. V oor reserve is een tweede dergelijke pomp

D oorsnede over machinekamer  
ketelhuis.

opgestekl.
Lenspompen.  De lenspom pen, die. op 

dnplex-stoom pom pen zijn uitgevoerd,
verlangen van de 
hebben eveneens

d irec tie  als 
hun  eigen



condensatie-inrichting . De oppcrvlak-condensor, die voor beide pom 
pen dient, heeft een verkoelend oppervlak van 36 M2. en is zoo in
gericht, dat het door de pompen opgebrachte w ater gebru ik t w ord t 
als circulatiew ater, zoodat ook hier de circulatiepom p bespaard is. 
O m  zoo noodig op de buitenlucht te kunnen afvoeren, zijn de noodige 
kleppen aangebracht. Bij iedere pomp behoort een luchtpomp, w elke 
tevens de lucht afvoert.

D e lenspompen kunnen dus geheel onafhankelijk van de hoofd - 
pompen w erken. De condensaat- en lenspompen zijn ondergebrach t in 
een schacht, die lager ligt dan de v lo e r 'd e r  m achinekam er, opdat de 
lenspompen het w ater van de laagste plaatsen der zuigkanalen kunnen 
zuigen en wegpompen en het condensaat m et voldoende verval bij 
de pompen kom t. F ig . 5 geeft een k ijk je  in de m achinekam er.

Ketels. De ketelbatterij ,die door de M aschinenfabrik A ugsburg- 
N ü rnberg  is geleverd, bestaat u it 10 waterpijpketels (scheepstype), 
elk m et een verw arm end oppervlak van 142 M2. V oor het norm ale 
bedrijf, dus w anneer m et 4 pompen gew erkt w ordt, zijn 8 ketels 
voldoende om hiervoor en voor de hydraulische en electrische centrale 
stoom  te leveren. E r  zijn dan twee ketels in reserve. S taan  alle 
w erktuigen bij, dat is dus als alle 5 pompen w erken, benevens de 
verschillende hulpw erktuigen, dan zijn 10 ketels noodig.

D e ketels zijn in groepen van 5 opgesteld; tusschen deze tw ee 
groepen liggen de kolenruim en, w aarin  een ko lentransportbaan u it
kom t. D e stoom druk  is 12 atm . overdruk  (350° C.). l i e t  _ voeding- 
w ater w ord t in tw ee cconomiscrs, die ieder 5 ketels bedienen, op 
110° C. voorgew arm d.

Electrische en hydraulische centrale. De electrische centrale levert 
stroom  voor de verschillende hulpw erktuigen, de kranen, de reparatie- 
w erkplaats en voor de verlich ting  van de gebouwen en havens. Deze 
stroom  w ord t geleverd door een stoom dynam o van 300 K .W .

De hydraulische centrale levert het noodige w ater onder een d ruk  
van 52 atm osferen voor het bew egen van schuiven, voor de op het 
dok opgestelde hydraulische kranen, spillen en dcrgelijke. H iertoe  zijn 
tw ee perspompen aanw ezig, welke elk 2200 liter per m inuut leveren. 
[ le t zijn verticale m achines m et 3 stoonicilinders, n.1. een H .D . en 
twee (gedeelde) L .D . cilinders, met k rukken  onder hoeken van 1 2 0 “.

De zuigerslag bedraag t 650 m /m .; diam eter hoogedrukcilinder 
450 m /m .; d iam eter lagedrukcilm dcrs 680 m/m.

De constructie is zoodanig, dat de pompen in het verlengde der 
zu igerstangen liggen. De koppelingen van dom pelaars . en zuiger- 
stangen zijn als k ru iskop  u itgevoerd ; van h ieruit w ord t de heen- 
en w eer-gaande bew eging  door twee drijfstangen op de k ru k as over
gebracht. De dom pelaars hebben een diam eter van 145 m /m.

Iedere pomp heeft haar eigen oppcrvlak-condensor, die onm iddellijk 
achter de pomp boven den vloer is aangebracht. De accum ulator is 
te n  gewichtsaccumijdntor van norm ale constructie met een capaciteit 
van 2000 liter.

F ig . 5. Machinekamer.

De gang  der pompen w ord t vanaf den accum ulator door doelm atige 
hydraulische toestellen zoodanig geregeld, dat bij gevulden accum ulator 
de w aterlevering u it-  en bij dalenden accum ulator w eder ingeschakeld 
w ordt.

De levering der dokpom pen, ketels, groote dok- en kanaal- 
schuiven, electrische en hydraulische centrales w erd opgedragen

a a n ,d e  fa. H an ie l & L ueg  te D üsseldorf, die ook  de w erktuigelijke 
in rich tin g  voor het in 1800 gebouw de dok in deze haven heeft ge
leverd.

Bedrijfsresultaten. De gestelde eischcn lu idden;
Itfj een opvoerhoogte van gem iddeld 8 m eter m oet ieder pomp- 

ag g teg aa t bij gelijk tijd ig  w erken van 4  pompen 5 M3. zeew ater per

F ig . 6.. Centrifugaalpamp.

seconde opbrengen. H et dok, d a t bij een vloedhoogte van plm. 3,5 
een hoeveelheid van 120.000 M 3. w a te r bevat, m oet m et 4 pompen in 
100 m inuten tegen deze vloedhoogte leeggepom pt w orden.

Bij een overnam e-proef met 4 pom pen w erd het dok bij bovenge
noem den , w a te rs tan d  gevuld en geschiedde het leegpompen in 87 m i
nu ten , alzoo in 13 m inuten m inder dan gegarandeerd  was. De op
b ren g s t der pom pen w as hierbij 5,75 M3. per sec. per pomp, dus 
15,2 pet. m eer d a n  gegarandeerd was.

O m  een idee te geven van de capaciteit der geheele pom pinstallatie, 
zijn in onderstaande tabel de dokinhoud, het m achineverm ogen enz. 
van m eerdere g roo te  dokken aangegeven. H e t cijfer in de laatste 
kolom , de z.g. „L eistungsfäh igkeit” der installa tie , w ord t gevonden 
door de w ate ropb rengst der pom pen per uur te  deelen door den 
inhpijd van het dok.
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SC H E E P SM O T O R E N  E N  M O T O R SC H E P E N
D E  N IE U W E  T O S I-D IE S E L M O T O R

De^ firm a Franco T osi te Legnano (Ita lië) heeft haar tw eetact- 
machine-systeem  blijkbaar verlaten en zich geworpen op de ontw ikke
ling  van een viertactm achm e, w aarbij verschillende eigenaardige 
«instructiekenm erken  te vermelden zijn. D e Primula, welke k o rt ge
leden proef!iep, een schip m et een d.w.c. van 3600 ton, is het ejarste 
vaartu ig , dat m et de m otoren van het nieuw e Tosi-systeem  is u it
gerust. '

O nder de bovengenoem de eigenaardige kenm erken noemen wij, als 
de voornaam ste: le . het gebru ik  van den luchtcom pressor als aajizet- 
m achine; 2e. de toepassing van een gecombineerde in- en uitschakelr 
klep (d.-w.z. dat de inlaatklep tevens als uitlaatklep dienst d o e t); 3ei een 
nieuw  bewegingssysteem voor de brandstofklep.

D e machine, als gebouwd voor de Primula, heeft de volgende höofd- 
afm etingen:

Cil. diam eter    430 mM .
2uigerslag  ...........................   670 „
M achinesnelheid ................   165 omw. per min.
A antal cilinders ............................  6
IP K  bij Pm  =  6.50 ...................  700
E F K  bij n.e =  0.72 ...................  500

Bij het proefdraaien in de fabriek ontw ikkelde de machine bij- een 
snelheid van 175—180 omw. een verm ogen van ca. 1.100 E P K n

W at nu de boven opgesomde bijzonderheden betreft, zij in de e'erste 
plaats vermeld, dat de com pressor aan het einde van de as gebouwd is. 
Hij heeft twee krukken en vier zuigers, en wel twee lagedrukz.ujgers 
van gelijken diam eter en twee zuigers van verschillenden dianjtrter, 
w aarvan één voor den middelbaren druk en de ander voor den hoogen 
d ru k  is. De krukken staan onder 90 graden ten opzichte van elkaar. 
De beide lagedrukzuigers doen d ienst als w erkzuigers wanneqjr de 
machine als m otor werkt. De toe- en afvoer van lucht naar de,.w erk
zuigers w ordt geregeld door bosschuiven, welke verbonden zijfi, m et 
een bew egingsstang m et rollen, welke laatste in contact gebracht; w or
den met nokken op de hoof-d-nokkenas, wanneer de compressor als 
m otor moet dienst doen. De schuiven w orden buiten w erking gesteld 
zoodra de machine aanspringt. D it geschiedt door een luchtzuigertje 
onder de schuifstang, welke de schuiven in den slu itstand plaatst 
en tevens de rol van de nok aflicht.

De tweede lagedrukzuiger levert de lucht voor het bewegen van de 
stuurm achine op een spanning van ca. 5 atmosfeer.

De toepassing van een enkele klep voor in- en u itlaa t is bew erkt 
op de volgende manier.: D e klep staa t in verbinding m et een kanaal, 
d a t op korten afstand u itm ondt in een kam er, w aarin een draaiende 
wissclschuif beweegt. Deze schuif b reng t het kanaal afwisselend in 
verbinding m et de kanalen voor inlaat en u itlaat en w ordt op de 
gewone wijze bewogen door middel van de nokkenas.

De brandstofklep vertoont als bijzonderheid, da£ het openen op 
indirecte wijze geschiedt. De balansarm  d ru k t op een steel, die» pas
send zonder dichting door een bus passeert. Deze steel rust aaq de 
onderzijde los op een balansje, dat op een m espunt w ipt, De andere 
arm  van het balansje d ruk t de klepnaald op, welke .wordt neergédrukt
door een veer, die gasdicht in de veerkast is opgesloten.1)

De cilinders van de machine staan onafhankelijk van elkaar eiï zijn 
in één stuk  m et de fram es gegoten. D oorloopende bouten voor het 
opnenien van de krachten zijn hier dus n iet toegepast. De k ru ijkop-
geleiding is aan één kant van de machine.

Plet omkeersysteem vertoont een vrij' sterke overeenkom st met d a t 
van W erkspoor. De balansen zijn gem onteerd op excentrische d raa i
punten en de' nókkenas, welke niet verschuifbaar is, d raag t de libkken 
voor beide draairichtingen naast elkaar. De omzetas, w aaróp de 
excentrische draaipunten  voor-de balansen gem onteerd zijn, is échter 
verschuifbaar. H et verschuiven van deze as (w anneer dc nokschijven 
door het-d raa ien  van de excentrische draaipunten zijn afgelicht) ge
schiedt m et de hand en het draaien door middel van een . servojjiotor 
(in de Italiaansche constructie w erkt deze met luchtdruk, doch in de 
Engelsohe constructie, in practijk gebracht door de firm a W Jlliam 
B cardm ore, w ord t hiertoe een clectrom otor gebruikt). Plet verschil m et 
de tegenw oordige W erkspoor-constructie zit dus hierin, dat bij de 
laatste de om zetas n iet w ord t verschoven, doch de w isseling der „rollen 
van -de eene nok  op de andere onder het afheffen w ord t bereikt door
een schuine p laatsing der excentrieken op de as.

De zuigers w orden door olie gekoeld m et behulp van tclescoop- 
buizen, w aarvan het systeem niet nader w ord t aarigegeven. E r  zijn 
acht luchtreservoirs voor aanzetlucht en twee voor inblaaslucht. B e
halve de lichtdynam o, welke door een oliem otor w ordt gedreven, ge
schiedt de beweging der hulpw erktuigen (behalve die voor het. roer) 
m et stoom. H iertoe zijn twee m et olie gestookte donkcy-kctélsJ aan
wezig, opgesteld in een speciaal ketelruim ,

De van de hoofdm achines afhankelijke w erktuigen zijn: koelw ater- 
pompen, smeeroliepompen, brandstofpom pen en bilgepompen. D oor

*) Of men d it als een verbetering  m ag -beschouwen, lijkt wel de 
vraag. Behalve dat -daardoor de in rich ting  zw aarder, ingew ikkelder 
en kostbaarder wordt, heeft men hier het bezwaar,, da t men onder het 
bedrijf n iet hij de klepnaald kan kom en en deze „helpen” als hij neiging 
heeft om te „blijven hangen” . — S. S.

stoom  worden gedreven de volgende onafhankelijke w erktuigen in de 
m achinekam er: twee bilgc- en ballastpompen, een hülp-luehtcompres- 
sor, een smeerolicpomp en een zoetwaterpomp.

De ruim te onder de cilinders is van dc krukkast.door een gietijzeren 
schot afgescheiden, w aardoo r de zuigerstangen. -door middel van 
pakking-bussen passeeren, De aanvoerkanalen voor -de lucht naar de 
wisselschuiven zijn op genoem de ru im te aangesloten.

S. S.

E E N  N IE U W  B O E K  O V E R  O L IE  S T O K E N .

J. M ,  W ,  Sothern. „OU fuel Burning in  Marine Practice". ■— Glasgow.
Jam es Miinro & Co. Ltd.
D e opm erking van  den schrijver in zijn voorwoord, da t geen veront

schuldiging noodig is voor het verschijnen van het werk, m ag zonder 
voorbehoud onderschreven w orden. De ontw ikkeling van het 
stoken aan boord over de  gebeele wereld maakte het noodzakelijk, dat 
de gegevens enz. o m tren t dezen tak  der techniek in een b ru ikbaar en 
compact w erk verzam eld w erden, zoodat ieder, zoowel bij de studie 
als in het bedrijf, zich daarvan  als handleiding kan bedienen.

Plet w erk om vat in 177 bladzijden zes hoofdstukken, w aarvan het 
eerste om vat: cle eigenschappen en de verbranding der stookolie;
het tweede', beproeving d e r  vloeibare brandstof, het derde : beschrijving 
van brand.fittings, het v ie r d e : druksystem en, het vijfde: gebreken in 
de verbranding, het sesde:  algem eenc opmerkingen om tren t oliestoken.

In  het eerste hoofdstuk  w ord t eerst een overzicht gegeven van de 
voor- en nadeelcn van het oliestoken aan boord; verder bevat het 
analysen van verschillende oliesoorten, een vergelijking in verbruik 
m et steenkool, gegevens om tren t luchttoevoer, m aat- en gewichts
verhoudingen; expansie, chem ische verschijnselen der verbranding, op
m erkingen, óver w ater in de brandstof, schoorsteentemperaturen, 
schoorsteëhdporlaat, verdam pingsverhoudingen, de gebruikelijke ter
m en, het gebruik van viscom eter, hydrom eter enz., een omschrijving 
van een aantal verschillende brandstoffen, enz. “

De eerste afdeeling geeft wel een indruk van verw ardheid. Ver
schillende onderw erpen zijn herhaaldelijk behandeld, nu eéns meer, 
dan  weer m inder u itgebreid . M en bemerkt duidelijk, d a t de schrijver 
zijn gegevens u it verschillende bronnen gecompileerd heeft zonder 
zich veel moeite te  geven voor een economische rangschikking, waar
doo r dezelfde dingen' op verschillende bladzijden voorkom en. Op blz. 6 
bijv. v indt mien opm erkingen o m tren t dc expansie van olie bij ver
schillende tem peraturen, op blz. 17 ontmoet men hetzelfde in een andere 
zegswijze en met cenige voorbeelden toegelicht en op blz. 20 treft 
m en weer opm erkingen ,over expansie aan. Zoowel op blz. 12 als op 
blz. 20 w orden defin ities gegeven van ontvlammings- en ontbrandings- 
punt, enz.

W ij zouden inplaats van -deze overbodige herhalingen in d it hoofd
stuk  gaarne overzichten aangetroffen hebben van de werekl-petrolcum- 
productie in de verschillende landen en over verschillende tijdvakken. 
V erder zou een leaart m et aanduid ing  der olie-vindplaatsen en verkoop- 
s ta tio n sx) zeer n u ttig  zijn geweest, evenals tabellen en grafieken om
tren t het prijzenverloop in verschillende perioden. Een overzicht om
tren t de organ isatie  der productie zou daarbij niet m isstaan  bpbben. 
Deze dingen zijn voor de commercieele beoor-deeling van het olie- 
stoken van groot belang.

H et tweede hoofdstuk, gewijd aan het onderzoek der stookolie- 
soorten, beschrijft de verschillende onderzoekings- en contróle-instru- 
m enten als hydrom eters, verschillende toestellen voor het bepalen van 
ontbrandings- en on tv lam m ingspunt, viscomcters, caloriem eters en 
geeft verschillende berekeningsw ijzen en formules. In  den regel vindt 
m en Engelsche m aten  toegepast. E en  enkelen keer (daar w aar het de 
beschrijving van „continen tale” instrum enten betreft) kom en wel 
m etrieke gegevens voor en som s vindt men heide door elkaar. Voor 
hen, die gewoon zijn m et m etrieke getallen te werken, is het gebruik 
van deze gegevens n ie t gem akkelijk. Het is niet te verw achten, dat 
de schrijver bij een herd ru k  de moeite zal nemen om aan zijn gegevens 
de „vertaling” in het m etriek  toe te voegen. Daartoe zal het continen
tale publiek denkelijk wel te gering  zijn in vergelijking tot het Engel
sche en A m crikaansche, zoodat wij, willen wij van (ie onmiskenbaar 
ru im e voorlichting, w elke het boekje geeft, profiteeren, (leze voor ons 
buitengew oon onaangenam e complicatie op den koop toe zullen moe
ten  nemen.

In  het volgende hoofdstuk, hetwelk de onderdeden der stook- 
installatic  behandelt, leg t deze m isstand minder gew icht in de schaal. 
D it hoofdstuk bevat een reeks nuttige aanwijzingen voor den aanleg 
der installatie en hare onderdeden . Het hoofdstuk beg in t (niet zeer 
logisch!) met een aanw ijzing om tren t het in gang zetten der installat-i- 
en -geeft verder achtereenvolgens opmerkingen betreffende: therm o
m eters, aflaatkrnnen voor sedim enteertanks, calibrccring van tanks, oli' - 
verhitters, filters, luchtketels en stortldeppcn, eirculatielei-dingcn, druk 
m eters op de heetfilters , b randers, aanzetsysteem in kou-den toestand, 
het aantal verh itters, zw aartckrachtfilters, expansic-openingen, „kof- 
ferdam rnen” (sm alle ru im ten  tusschen watertanks, dienende om te

Een w ereldkaart van de stookolicstations is gepubliceerd als losse 
bijlage bij „H et Schip” van 8 Octobcr 1920, No, 20, w aarvan nog 
enkele exem plaren besch ikbaar zijn..



verhinderen, dat olie, w elke u it de tanks lekt, bij het w ate r komen kan), 
luchtle id ingen en peilbuizen, overloop enz. E r w ord t verder weerge
geven hetgeen de heer M r. Jam es S. Gander zeide om tren t de voor
naam ste zaken, w elke to t een goed ingerichte oliestoolcinstallatie be- 
hooren. V erder w o rd t een vrij u itvoerige beschrijving m et afbeeldingen 
van de W eir-b randsto fpom p  gegeven, gevolgd door een uiteenzetting 
van h e t rookw aarnem ingsapparaat van Tdewitt. D it apparaat is voor
nam elijk  een ’ so o rt van projectielam p, die op de rookkast geplaatst 
w ord t en een schijnsel w erp t op een spiegel aan den anderen kan t van 
de k as t, zoodat m en in de stookplaats kan nagaan  of en in hoever 
rook w o rd t ontw ikkeld.

De v ierde afdeeling van het boek handelt over „druksystem en”. De 
titel lijk t een w ein ig  vreem d, daar in het algemeen aan boord niet 
anders dan druksystem en w orden  toegepast. In  he t hoofdstuk worden 
voornam elijk  een zestal system en besproken en w el „K erm ode”, 
„W allsend -H ow den”, „W h ite” (B righam  & Cowan), „S m ith -Z u lver”, 
„J. S. W h ite  L td .” (C ow es) en ■ „D ahl”. De u itvoerige beschrijvingen 
dezer system en w orden  voorafgegaan door een schets eener norm aal- 
in stalla tie , verlucht m et een g roo t plan op uitslaande plaat. Bij de be
schrijv ing  der verschillende system en' heeft de schrijver blijkbaar een 
vrijm oedig  gebru ik  gem aak t van de catalogi der verschillende firm a’s, 
zoodan ig  zelfs, d a t h ie r en d aar u itdrukkingen als „ o n s e . .” en „ w ij . ."  
voorkom en, w aar b lijkbaar de firm a  bedoeld w ordt. E en  m isstand in 
d it hoofdstuk  is het, d a t bij de u itvoerige beschrijvingen n ie t boven 
elke bladzijde is aangegeven, m et w elk systeem men bezig  is. D at bij 
het u itv o e rig  overnem en der beschrijvingen en bijbehoorende voor
sch riften  en opm erkingen ook d it hoofdstuk weer een g roo t aantal 
herhalingen  bevat van hetgeen daarin  en in andere hoofdstukken is 
gezegd, spreekt w el vanzelf.

D e vijfde afdeeling b eg in t m et een kort overzicht van  de gebreken, 
d ié zich kunnen voordoen m et aangifte der m iddelen te r  verbetering. 
V erder v ind t m en een lijs t van 45 vragen m et bijbehoorende an t
w oorden  om tren t de bed ien ing  der installaties. W ij m issen hier de 
v raag  w at de stoker doen m oet als hij te. doen k rijg t m et pulsaties, 
hetgeen toch een voornaam  d ing  is; ook in de voorafgaande lijst van 
op tredende -gebreken w ord t d it tam elijk veelvuldig optredende euvel 
niet genoem d. W ij v inden hierover wel een paar regels in  het vol
gende hoofdstuk, d a t cenige algemcene opm erkingen bevat, w aaronder 
weer de noodige herhalingen  en dingen, die op andere plaatsen thuis 
boorden. In  d it hoofdstuk  s taan  ook voor Lloyd’s rule.s voor liet.branden 
en m edenem en van vloeibare brandstof, alsméde dc desbetreffende 
voorschriften  van den B oard  of T rad e  voor m achinisten. E en  uitvoe
rige in d e x  beslu it het w erk , da t, m et zijn perfecte u iterlijke verzorging, 
ondanks de genoem de gebreken, zeker wel een goede aanw inst voor de 
technische lite ra tu u r genoem d m ag worden. Op een en ander om trent 
de beschreven installa ties hopen wij nog nader te rug  te  komen.

S. S.

O C TR O O IN IETJW S.
Explosiemotoren,

De hier bedoelde explosiem otor is van de soort w aarb ij de lading, 
bestaande u it gecarbureerde lucht of een lucht-gasm engsel, in haar 
geheel en geleidelijk gecom prim eerd w ordt, terwijl van geen bijzondere 
hulpm iddelen, bijv. gloeibuizen of electrische on ts tek ingsinrich tingen , 
v o o r .het ontsteken van de gecomprimeerde lading gebru ik  gem aakt 
w o rd t

H et is bij verbrandingsm otoren bekend, bijv. D ieselm otoren, de 
in den m otorcylinder ste rk  gecomprimeerde en daardoo r hoog ver
w arm de luch t op een bepaald oogenblik b randsto f toe te  voeren of, 
zooals bij he t type der Bronsm otoren, in een afzonderlijke ru im te  een 
klein gedeelte van het brandstofm engsel door com pressiedruk to t o n t
stek ing  te brengen  en op die wijze b randstof in den m otorcy linder to t 
on tb rand ing  te brengen, w aardoor hulpmiddelen voor het ontsteken 
verm eden w orden.

Bij de hierboven genoemde soort m otoren doet zich echter h e t
nadeel voor, da t de lad ing  door de hooge m ate van com pressie onder 
bijzondere om standigheden reeds tot zelfontsteking geraak t vóórdat
de ijtiiger in he t achterste doode punt van de com pressie is aan
gekomen, w aardoor valsche voorontstckingen ontstaan, die rem m end 
op het verm ogen van de machine werken en dan ook m et de meeste 
zorg /unoeten  worden vermeden.

Oin dit bezw aar op te heffen, w ordt de lading en de  g raad  van 
compressie hij den explosiem otor volgens dc D aim ler-m otoren Gesell- 
schaft (zie N .O . 5728) zoodanig gekozen, d a t gedurende de com pressie- 
p e ritó e  steeds zelfontsteking, ontstaat en w ord t de ziiigersnclliei-d zoo
g ro o t genomen, dat dc zuiger vanaf de plaats w aar hij zich bij het
intreden der zelfontsteking bevindt, het achterste doode punt bereik t 
vóórdat de volle verbrandingsdrtik  is ontstaan, zoodat een wezenlijk 
rem mende -werking op den cylinderzuiger door cle zelfontsteking van 
het m engsel -wordt vermeden.

Hól is uood ig  om bij zeer groote zuigcrsnelheid den noodigen 
vullihgsgraad te bereiken, de verbrandingslucht o f het geheel gercedc 
m engsel door middel van een b laasinrichting in min of m eer sam en- 
gepersten toestand aan den  cylinder toe te voeren, daar de lading door 
den 'm otor zelf aangezogen, ontoereikend zou zijn voor het verkrijgen 
van het gew enschte arbeidsverm ogen.

H et is duidelijk , da t bij dezen m otor m oet w orden zorg  gedragen, 
d a t .ban den m otorcylinder een zooveel mogelijk afgepaste hoeveelheid 
van 'het brandstofm engsel van een zoo constant mogelijke sam enstelling  
w ord t toegevoerd, daar de m otor dan slechts behoorlijk kan w erken, 
w anneer de zuigersnclheid in een bepaalde verhouding to t de qualite it 
en de quan titc it van de lading en den com pressiedruk staat.
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