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SCHEEP VA  A R T
D e vrachtenm arkt.

De aligemeene positie der v rachtenm arlk t kan nog  in geen enkele 
rich ting  op v e rb e te rin g  wijzen. V oor eenigszins in g e w ijd e n 'in  het 
scheepvaartbedrijf is de to es tan d  h o o g st eenvoudig . A an  de eene 
zijde een sahcepsruimte, ver gaande boven de behoefte van den w ereld
handel in  1914, aan  de andere zijde een w ereldhandels v erkeer van 
niet m eer dan 75 pGt. van dien van  vóór den oorlog , den v roegeren  
R ussisch  en ex- en im p o rt n iet eens mieegerekend. Z oo lang  er in 
deze verhoud ing  geen  aanm erkelijke w ijziging ten  goede k o m t be
s ta a t er voor de sch eep v aart geen kans op verbe te ring . W a n t welke 
w ijzigingen er in den loop der laa ts te  jareii ook in de w ereld- 
verhoudingen  m ogen  hebben p la a ts  gevonden, op de w et van  vraag 
en aanbod hebben de oorlog en zijn gevolgen geen invloed kunnen 
uitoefenen. O p tim is ten  hebben zich verscheidene w eken  vast- 
geiklampt aan de  hoop, 'dat de resu lta ten  van de conferen tie  van 
Gehua zich w eld ra  zullen afspiagelen  in verm eerdering  van handels- 
om zet, en zij s te llen  nu w eer hunne hoop op Den H aag . H oe het 
zij, to t op dit « ogenb lik  bem erkt, h e t v rach tv e rk ee r er no g  niets 
van. M en mag' aannam en, d a t het aanbod van scheepsru im te  de 
handelsbehoefte  50 % te boven gaat. E r zal dus heel w a t m oeten 
gebeuren  alvorens er eenig evenw icht zal zijn o n ts ta a n  tussdhen 
v raag  en aanbod.

Zooals de toestand op 't oogenblik is, kunnen In het gunstigste 
geval n iet m eer d a n  de exp lo ita tiekosten  u it een  ro n d re is  w orden 
gehaald. N aar „ F a irp lay ” van een reeder verneem t, had deze elllce 
m ogclijkc rond re is op de tegenw oord ige v rach tb as is  u itgew erk t, 
doch in vrijw el alle gevallen  w as het re su lta a t „110  p ro f it” Een 
uitreis met kolen van W ales ad 13/6 en een re tou r-lad ing  graan 
ad 27/6 van B uenos-A yres b rach t verlies; een u itg aan d e  kolen
lading naar de M id i. Zee en terug in hallast sloot m et £ 300 verlies.

V an de verschillende m ark ten  zijn de O oste rsche  nog  even loom. 
N iettem in worden van W ales enz. booten voor kolen derw aarts  be
vracht to t cijfers, als 21/6 naar Kurrachce, die bij de tegenwoordige 
re to u rv rach ten , als ca. 18/- van B om bay en K u rrad h ee  noodw endig 
op verlies m oeten  uitloopen. B lijkbaar speculeeren  zu lke  reed ers  op 
de kans dat de to es tan d  in  h e t O o sten  g u n stig e r izal zijn gew orden 
tegen den tijd dat hun sdhepen cr laadk laar k u n n en  zijn. In  het 
V erre O osten  is w einig vraag , V lad ivostock  n o teerde  35/- voor 
partijladiw gen n aa r de O ostzee; Java  nam  ru im te  op v o o r suiker 
naar V er. K on./C ont. ad 30/- Jun i laden, tegen  gem iddeld  51/3 in 
1921; A ustralië is in het grootvrachtbedrijf op ’t  oogenblik weinig 
m eer dan een toeschouw er. V oor tarw e naar Ver. K on./Conit. is de 
koers sed ert de vorige m aand  verder inigezakt van  48/9 to t  42/6.

V an A rgen tin ië  naar V er. K on./C ont. hadden  verscheidene  be
v rach tingen  p laa ts  op de basis van 27/6 a 30/- van  de bovenrivier, 
M ei/Juni laden. A fladers toonden  .geen neig ing reeds ru im te  op te 
nemen voor Juli-laden, tenzij beneden de thans loopende vracht- 
koersen.

A m erika is tam elijk  p rijshoudend  op de gaandew eg  verlaagde 
koersen. In  hoofdzaak  .is er v ra a g  n aar ru im te  voo r g raan . Er 
kw am  nog eeni'ge v raag  naar M ei/Jun i-ru im te  van M cm treal naar 
de Rusisiiscihe Z w arte  Zee-havens ad ca. 29 c. voo r zw aar g raan 
„in bu lk” en 35 c. voor m eel in izakken.

In  bevrachtiingszaken voor e rts  van de M iddellandsche Zee naar 
he t Vier. K on., het C on tinen t en de Ver. S ta ten  is m eer laven ge
kom en als gevolg van verhoogde bedrijv igheid  in de ijzer- en s taa l
industrie. V rach tp rijzen  konden wel geen v e rb e te rin g  ondergaan, 
doch voor stoom schepen  die in de M idd. Z ee-havens ko len  hebben

gelost, is ten  m in ste  de kans op een crtslad ing  voor de terugreis 
v erb e te rd . A fg eslo ten  w erd  naar R o tte rd am : van A lgiers ad 6/6, 
van B en is S af eveneens 6/6. V oor bevrachtingen voor erts van 
Span je  is de s tem m in g  loom . E n  hierin  zal w aarschijnlijk ook geen 
v e rb e te rin g  k o m en ; zu lk s  als gevolg v a n  de hooge invoer’beiasting 
aldaar op de B ritsche kolen. Bilbao naar de Middlesbro noteert 7/9 
tegen  .gem iddeld  11/- h e t vorige jaar.
1 Bij a.1 de m isè re  van te lage en nog  terugloopeiide koersen  bood 
de tw eede  h e lf t v a n  Mei toch  het ibeeld aan van toenem ende be- 
vrachtingszaken. M en moet dus aannemen, dat een belangrijke 
hoeveelheid opgelegde scheepsruimte weder in de vaart werd ge
b rach t. I n  ’t b ijzo n d er v o o r bevrach tingen  voor g raan schijn t elke 
verbetering  onniiddellijk te worden gestuit door tonnages, die in 
ballaist w o rd en  u itgezonden .

O ntegenzeggelijk is voor den handel de diepste depressie voorbij. 
•De h an d e l in de V er. S ta ten  ibeigint w eder op te leven, en dit be- 
teeken t g ew o o n lijk  bom ende verbetering  in oiverzeescihe landen; 
'zooals oo k  'het gevial is in  om gekeerde rich ting ; welk laa tste  ver
schijnsel zicih zoo  scherp  afteekende in 1920. H et percentage van 
heel- en halfafigew erk te  A nrerikaansche fabrikaten voor export, 
ofschoon 10 p. beneden dat van het ,,boom”-jaar 1920, was volgens 
de jo n g s te  gegevens 17 p. boven den laags’ten stand in 1921. E r is 
m erk b aa r h e rs te l in den katoenexport. D uitschlaud begint g rootere 
hoevee lheden  op te koopeu .
i O ok u it E n g e la n d  kom en m eer bevredigende berichten b e 
tre ffende  h e t handelsverkeer.' De inklaringen van geladen schepen 
in de gezam en lijke  havens van het V er. K oninkrijk w aren in de 
eerste  v ie r m aan d e n  van dit jaar 1.078.984 ton en de u itk laringen  
van ge lad en  schepen  6.739.026 ton g ro o te r dan in dezelfde periode 
van 1921. V o o r dc m aand  A pril j.1. tegenover de vorige m aand en 
A pril 1921 w a ren  de cijfers als volgt:

April 1922 
Maart 1921 
April 1921

April 1922 
Maart 1922 
April 1921

Engelsche geladen schepen
Ingeklaard Uitgeklaard

. . 2.270.334 ton 2.613.047 ton
. . . 1.719.767 „ 2.376.542 „
. . . 1.776.251 „ 1.426.122 „

Buitenlandsche geladen schepen
Ingeklaard Uitgeklaard

1.042.921 ton
1.081.069 „ 

850.096 „

1.570.852 ton 
1.818.109 „ 

462.190 „

Ui't b o v en staan d e  verbeterde hamdelscijfers b lijk t des te 
du idelijker, d a t door w eder in de m ark t gew orpen opgelegde ru im te 
de da ling  der v rach tc ijfe rs  m oet zijn veroorzaak t.

Van die dalende beweging geeft het volgende een aanschouwelijk 
beeld.

H et vracht-iinidex num m er voor A pril j.1., door de E ngelsohe 
C ham ber of . Sihipping volgens de dagelijksche s ta tis tiek en  uitge- 
w erk t to t  30.96, is h e t laagste sedert N ovem ber 1921, en w ijst een 
val aan  van  7 pCt. tegenover de vorige maand en van 21 % pC t. 
teg en o v e r A p ril 1921. De daling der v rachtcijfers v e rto o n t zich in 
alle r ic h tin g e n ; h e t m ees t in de koersen  van de V er. S ta ten , w a a r
voor h e t ind'Cx-cijfer voor April 26.04 bedraag t, zijnde bijna 32 pC t. 
lager dan h e t cijfer van Februari. In  de E uropeesche v rach tv aa rt 
w o rd t o v e r ’t geheel een kleine verlag ing  geconstateerd . D e eenigc



verbetering , w elke valt aan te w ijzen, heeft p laats gehad in den 
koers van B ilbao naar het Ilristol-,kanaal. Van de O ostersche 
havens viel voor rijstv rach ten  naar Ver. K on./Cont. aanvankelijk 
verbetering aan te wijzen, doch de daarop gevolgde inzinking heeft 
h e t index-cijfer tegenover de vorige m aand doen dalen van 25.74 
to t  25.35. A ustra lië  naar he t Ver. Kon., A rgentinië en Canada naar 
V er. K on./C ont. d ed en  in den algcnieencn val.

Dc tim e-charte r prijs, die sedert O ctober 1921 gcene verandering 
had ondergaan , liep in sym pathie m et de algemeene vrachthew eging 
1 % p u n t terug . H e t index-cijfer voor A pril bedraag t 28.39.

D e kolenexport.
Dc E ngclsche  ko lenexport is zeer bevredigend, hoewel door 

overaanbod  van ru im te  ook de ko lenvaa rt voor reeders onloonend 
is. N aarm ate  de m aand M ei voortschreed  zijn bevrachtingszaken 
naar de hoogcrc havens aan de B othnische Golf levendiger ge
w orden. In  den ex p o rt van de O h. van h e t Ver. K oninkrijk treden 
vooral de levendige kolenverschepingen naar D uitschland op den 
voo rg rond . N aar gem eld w ord t zou voor Duitschc rekening meer 
dan een m illioen ton  stoom -, gas- en cokeskolen zijn aangekocht, 
te verladen in den loop van Mei t/m. Augustus. Oorzaak van deze 
levendige aankoop en is de verhooging  van de invocrbelasting op 
bu iten landsché kolen  m et ingang van 1 Septem ber a.s. K nopers 
beijveren zich nu  ziclh vóór dezen datum  zooveel mogelijk van 
B ritsdhc kolen  te  voorzien. V an  de Tyne hebben dagelijks be
v rach tingen  p laa ts op de basis  van 5/6 naar N ordenham , 5/9 naar 
H am b u rg  en 7/- naar S te ttin . Dc üeensche staatsspoorw egen 
con trac teerden  voor 100.000 to n  kolen. N aar K openhagen w ordt 
van de T yne 7/3 genoteerd . D e R ussische Sovjet-regeering was o.a. 
in de m ark t voor 65.000 ton  N orthum berland stoom/kolen per 
m aand  van Juni to t  Septem ber. N aar P e tro g rad  en andere Russische 
havens w erden verscheidene schepen bevracht. Aanteekcning ver
dient, d a t zoo-wel van C ardiff als van dc T yne naar P etrograd  werd 
afgeslo ten  to t  11/-. In  verband m et de nog allesbehalve gunstige 
losgelegenheden aldaar in de haven, verwacht men voor deze reizen 
geen verlag ing  van  den vrachfckoers. V an de Tyne naar R otterdam  
w erd ru im te  g eb o ek t voor 45.000 ton ad 5/6.

D e tran sacties, w elke in den laa tsten  tijd p laats hadden, tonnen 
aan, dat de kolenhandel en daarm ee ook de kolenvaart voor het 
e e rs t sed ert deti oorlog  to t den vroegeren vorm  terugkeeren. De 
voor langere of kortere termijnen afgesloten vrachtcontracten be
w egen zich op de tegenw oord ige basis.

O ok n aar Ita lië , de A tlan t. kolendepóts, Brazilië en A rgentinië 
nem en de ko lenverschepingen toe. H ier beginnen zich de gevolgen 
te doen gevoelen van de A m crikaansdhe m ijnw erkersstaking, die 
nu reeds tw ee m aanden duurt. D e V er. S taten  zelf zijn mede reeds 
in E nge land  aan de m ark t gekom en. V oor A m crikaansche rekening 
kw am en te C ardiff aanvragen in voor 250.000 ton. Bij het begin 
van de s tak ing  ‘verk laarden  de ijzer- en staalindustrieelen van kolen 
voorzien  te zijn to t  einde Juni. De sedert verhoogde 'prijzen hebben, 
de p roducties der „non-union” mijnen wel gestim uleerd, m aar de 
eveneens verhoogde bedrijvigheid in  dc A m crikaansche industrie 
schijn t de voorraden  sneller te hebben aangesproken dan verw acht 
w as. O ok voor M ontrea l kw am en aanvragen  in. Indien de staking 
niet spoedig  w o rd t opgeheven verw ach t men in Juni kolen
verschepingen  n aa r de N orthern  R ange en de St. Lawrence.

De houtvaart.
V oor hou thevrach tingen  van Scandinavië kon de stem m ing iets 

verbeteren . M aar door de zeer lage koersen voor kolenvrachten, 
zooals 7/6 van lily th  naar G athenburg , en van de Tyne naar S tock
holm ad 7/9, naar H ernosand ad 9/6, waarvoor dezer dagen werd 
afgeslo ten , kunnen  de rondreizen  n ie t loonend worden gem aakt. 
N ada t de s tak ing  in de Zweedsche houtindustrie  was afgeloopen 
m et een reductie der loonen m et 33 pCt., konden de beladingen in 
de houthavens een aanvang nemen. T o t nog toe zouden in Zweden
275.000 S tds. zijn verkocht. A fgeslo ten  w erd o.a. van K otka naar 
Londen voor d.b.b. tot 40/- a 42/- M ei/Juni, van Trangsund naar 
G rim sby voor d.b.b. ad 40/- Juni, van H ernosand  naar C herbourg 
voor d.b.b. ad frs. 135, van Riga naar Manchester voor d.b. 1/3 bds„ 
ad  50/-.

U it K openhagen  w ord t gem eld, da t er van D enem arken dit jaa r 
aanm erkelijk  m eer tim m erhout te verschepen zal vallen dan het 
geval w as in het vorige jaar. M en hoop t dat reeders in dit seizoen 
een gezonde politiek zullen voeren door elkander niet te onder
bieden, m aar door de handen ineen te  slaan to t verbetering der 
vrachten .

Holland—Australië-lijn.
In  „H et Schip” van 19 dezer, nr. 10, vermeldden wij, dat de Hol- 

land-Am crika-Lijn, in verband m et a.s. opheffing van het verbod van 
invoer van Duitschc goederen in Australië de haven van H am burg in 
de lijn zou opnemen. Deze mededeeling was niet ju ist: niet de Hol- 
land-Am erika-Lijn m aar de Holland-Australië-Lijn onderhoudt den 
geregelden dienst tusschen Holland en Australië v.v. Sedert de op

richting van de H olland-A ustralië-Lijn is H am burg reeds in het 
thuiskomend verkeer opgenomen en alle schepen doen geregeld die 
haven aan. Nu na 1 Augustus Duitschc goederen weder in A ustralië 
zullen worden toegelaten, zullen de schepen van de H olland-A ustralië- 
Lijn ook uitgaand H am burg aandoen; het s.s. A agtekerk  zal op 
10 Juni vandaar worden geëxpedieerd.

H olland—Amerika-lijn. Stoom schepen  
„Volendam ” en „Veendam”.

De directie van de H olland-A m erika-Lijn te R otterdam  deelt mede, 
d a t de bouw van het nieuwe clubbclschroefturbiuepassagiers- en 
vrachtstoomsehip Volendam, in aanbouw bij de firm a H arland & W olff 
te Belfast, zoover gevorderd is, d a t de eerste reis op 26 Septem ber a.s. 
gemaakt zal worden en de tweede afvaart op 30 October tu.s. zal kun
nen plaats vinden. De hoofdafm etingen zijn: Lengte (1.1.) =  175.25 M.; 
breedte (mld.) 20.42 M. D iepgang =  circa 9 M .; w aterverplaat- 
sing =  circa 27000 ton. 11 root bruto  15000 reg. ton. De twee stoom tur
bines zullen met twee schroeven het schip een snelheid van circa 
15 kttoopen moeten geven. H et schip zal voorzien worden van twee 
sehni irsteenon en twee masten en w ordt ingericht voor 296 eerste-, 
396 tweede- en 1292 derde-klasse passagiers.

H et stoomschip Vt'cndam, een zusterschip van de Volendam , zal 
waarschijnlijk in het begin van 1923 in de vaart komen.

Verkochte schepen.
O p <le op 22 Mei te Dordrecht gehouden publieke verknoping we

gens faillissement, zijn de schroefrivicrsleepbooten Succes I V  en 
Succes V I  door den heer G. A. Spliethof te Rotterdam  gekocht resp. 
voor ƒ  16800 en ƒ  46100, w aarbij de verkoopskosten komen.

Lijnbedrijf.
De Home Linc Ltd., <lir. B. E . Conunon, te Newcastle « /T i, opende 

een geregelden wekelijkschen dienst van Rotterdam  op Bunderland. 
Agenten te Rotterdam der firm a Sota y Aznar, te A m sterdam  Joh. 
O tten & Zn.’s T ransport Maatschappij.

*

H et eerste stoomschip m et gelegenheid voor passagiersvervoer in 
de Duitschc Ilansa Linie zal begin Juni van Soerabaja, Sam arang en 
T andjong  Priok naar Nederland vertrekken. H et tarief voor 3e k a ju its 
passagiers is vastgesteld op ƒ  450.

*
De Deutsche Dampfseh. Ges. H ansa te Breinen zal met ingang van 

Juni haar dienst op B ritsch-Indië in tweeën verdeden, nl. in een 
14-daagschen dienst op Bonihay en K urrachec en een 14-daagschen 
dienst op Colombo, M adras, Raiigoon en Calcutta. Bij voldoend aan
bod van lading zullen R otterdam  m.a. havens w orden aangedaan.

*
De Royal Mail Steanr Packet Co. opent een geregelden drieweke- 

lijksehen vraehtdienst van H am burg  op Bermuda, Nassau, Santiago 
de Cuba, Kingston (Jam .), H aïti en San Domingo.

Buitenlandsche scheepvaart.
De IJ. S. Shipping Board had einde M aart van de 1692 schepen met

11.144.439 ton d.w. nog slechts 404 schepen met 3.409.920 ton d.w. in 
bedrijf, tegen 464 sdiepen in de vorige maand, 827 .in M aart 1921,
732 in Juli 1921 en 1428 in ju li 1920. Ife t verlies bedroeg in het
fiscaal-jaar 1920/1921 gemiddeld $ 1.60 per ton, welk verlies vooral 
door het opleggen van tonnages in de periode ju li 1921 tot Februari jl. 
gereduceerd was tot § 1,18 per to n ; voor Februari alleen to t 98 cents.

Van de einde M aart jl. in exploitatie zijnde schepen waren in de
vaart op:

Noord-Europa 200 schepen met 1.694.164 ton d.w.
Zuid-Europa 52 433.482 !J n
Oostersche havens 79* „ 800.166 1 1 «>
Zuid-Amerika 34 „ ,, 280.473 >> *>
W est-Afrika 6 49.918 »1
W est-Indische Eil. 10 41.707 J>
Overige lmitenl. 12 „ 47.487 H 11
K ustvaart 11 62.523 ’> Ji

* waarvan 5 m et 43.886 ton op Nederl.-Indië.
*

Volgens mededeeling van de London & River P late Bank vertegen
w oordigt de vloot der „Lloyd B rasileiro” in totaal 281.801 bru to  toll, 
nl. 38 transatlantische schepen met 207.233 ton en 38 kustbootcn met 
74.568 ton. Deze tonnage geeft B razilië de tiende plaats in de han
delsvloten der wereld.

*
H et aantal schepen der Russische koopvaardijvloot is sedert 1914 

niet 50 pet. verminderd; de inbond van 800.000 tot 220.000 ton,
*



D e D uitsche vlag w eer verlaten.
N aar men weet, w erden in het afgeloopen ja a r  verscheidene 

Zvveedsche schepen onder D uitsche vlag gebracht om te kunnen pro- 
fitceren van de in D uitschiand lagere exploitatiekosten. Teekenend 
voor den sedert gew ijzigden toestand is, d a t som mige Zweedsche ree- 
ders hun schepen w eder onder eigen vlag gaan brengen en bem annen 
met Zweedsche equipages. D it is het gevolg van de in Zweden ver
laagde Iconen. De financicclc resultaten onder D uitsche vlag zouden 
niet in alle gevallen bevredigend zijn. Ook het aan d e  schepen bc- 
steede onderhoud zou zeer onvoldoende zijn geweest.

Tarievenstrijd.
Op de route N ew -Y ork—Zuid-A m erika is  een A m erikaansch- 

Engelsdhe tarievenstrijd  uitgebroken. N adat de firm a  L am port & 
H olt haar passagierstariev.en in deze route had verlaagd, zonder zich 
eerst verstaan te hebben m et de concurreerende Ameri'kaansdhe M un- 
son Line, heeft de S h ipping  Board de tarieven voor de door deze 
reederij beheerde rcigccringsschcpen nog verder verlaagd. L am port & 
H olt verlaagden het ta r ie f  le  k a ju it N ew -Y ork—R io de Janeiro  van 
415 op 315 doll., N ew -Y ork—Buenos Ayres van 490 op 370 doll., de 
Shipping Board resp. to t 295 en 360 doll., terw ijl deze het tarief 
3e k a ju it naar R io de Janeiro  reduceerde van 95 to t 75 en naar 
Buenos Ayres van 125 to t 100 doll. Zoo noodig zou de Shipping 
Board tot verdere verlag ing  overgaan.

E en scheepvaartbeschouwing.
H et 16e jaarverslag  van de „N orw egian C ham ber o f Comm erce’ 

te Londen geeft een beschouw ing over de economische positie in  't 
algemeen en die der scheepvaart in ’t  bijzonder. H ie rin  w o rd t de 
mecning uitgesproken dat er zooveel teeltenen zijn van verbetering 
in het algemeene bedrijfsleven, d a t men m ag aannem en, d a t de ergste 
tijd doorschreden is. H oew el elk teelten van herleving m et instem m ing 
zal w orden begroet, zou men toch te optim istisch zijn, indien men 
m ocht verwachten dat de tijd van winstgevende bedrijvigheid nabij 
zou zijn; althans in de scheepvaart. Een lange periode van goeden en 
zidh uitbreidenden handel zal noodig zijn alvorens de in de scheep
vaart belegde kapitalen w eder algemeen profijten zullen brengen. De 
opgelegde tonnage is te g root voor een spoedige herk rijg in g  van 
eenig overw icht tusschen vraag en aanbod. De w ereldtonnage steeg 
van 45J4 millioen ton in  1914 to t 62 millioen ton in 1921. De buiten- 
laudsche handel van Gr. B rittan je  vertegenw oordigde in  1921 slechts 
de helft van dien van vóór den oorlog. Men m ag dus aannem en dat 
de verhouding van den w ereldhandel over beide jaren  n ie t beter was 
D it als w aar aannemeiïde, m oet men er zich nog over verbazen, dat 
aan het einde van 1921 nagenoeg de geheele N oorsche handelsvloot 
in bedrijf w as en dat in de B ritsche havens n ie t m eer dan 2'A  millioen 
ton was opgelegd.

Slechts deze verk laring  kan hiervoor w orden gegeven, d a t de Lr. S. 
Shipping B oard  aan het einde van 1921 ongeveer v ier m illioen bruto 
ton had opgelegd, ongerekend de houten- en compositie stoomtonnage, 
welke laatste nog bijna tw ee m illioen ton vertegenw oordigt. Bovendien 
zullen de Amcnikaansche particuliere reederijcn tezam en eveneens 
een aanzienlijke tonnage hebben opgelegd. V erder is de tank- 
tonnage tegenover 1914 m et bijna drie millioen b ru to  ton  verm eerderd. 
Ofschoon deze schepen indirect de vraag naar gewone laadruim te 
doen verm inderen, kunnen ze toch niet worden beschouwd als directe 
concurrenten in de  tram pvaart.

Terw ijl de Britsche tonnage niet bijzonder veel g roo ter is dan vóór 
den oorlog, is d it wel het geval m et die van F rank rijk , welks handels
vloot zich sedert u itb rekkle  van 1.920.000 tot 3.650.000 ton ; dus bijna 
verdubbelde. M aar een groo t deel hiervan ligt opgelegd. W a t nog in 
bedrijf is kan derhalve n iet als een ernstige m ededinger in de w ereld
vaart worden beschouwd. W at D uitschiand aangaat, d it is wel „mei 
kracht bezig zich w eder te scharen in de rij d er aan de scheepvaart 
deelnemende landen, m aar het feit dat dc totale D uitsche tonnage uit. 
Juni 1921 niet veel g rooter was dan 700.000 ton tegenover m eer dan 
vijf millioen ton vóór den oorlog toont aan d a t deze vlag de wereld
vaart niet bederven kan.

H et ergste voor dc groote scheepvaart m oet gezocht w orden in dc 
kunstm atige positie, die de oorlog dienaangaande in de Ver. Staten 
en F rankrijk  en, in m indere m ate, ook in A ustralië  en C anada heeft 
geschapen.

W at betreft de pogingen van A m erika om zijn handelsm arine door 
subsidies staande te houden, zegt he t verslag dat de voorstellen daar
toe zeer onvoldoende zullen blijken te zijn, indien deze door het 
Congres mooht w-orden ingewilligd. H et voorstel n.1. is te betalen 
een subsidie van 14 cent per gross ton per afgelegde 100 mijl, hetgeen 
berekend w ordt ongeveer overeen té komen m et 6 d. per ton d. w. 
per maand. Zulk een subsidie zou zeker niet m eer d an  30 millioen 
dollar per jaa r kosten. H oe onvoldoende d it zou zijn kan worden 
aangetoond uit het jaa rverslag  van den Shipping B oard , geëindigd 
30 Juni, volgens 'hetwelk de uitgaven de inkom sten m et m eer dan 80 
millioen dollar overtroffen, niettegenstaande het C ongres 106 millioen 
dollar had gevoteerd, terw ijl bovendien 58 millioen dollar w as on t
vangen u it verkoop van schepen. ITet totaal verlies m oet voor het jaa r 
192i dus ongeveer 250 miillioen dollar hebben bedragen.

Afgescheiden van de tegenwoordige depressie in de scheepvaart 
m eent men dat de Shipping Board m et genoemde subsidie zijn doel 
n iet zal kunnen bereiken.

Verlaging van havengelden in h e t Ver. Koninkrijk.
D oor de Chamber of Shipping in vcrocniging met andere com m er

c ië l e  organisaties w erd iherhaaldelijk de noodzakelijkheid betoogd 
van verlaging van havengelden in het geheele land. Sedert den aanvang 
van dit jaa r werden reeds de .volgende reducties verkregen: te Londen 
to t 85 pet. boven het ta rie f van vóór den oo rlog ; te  Livcrpool to t  185 
-pet., Leith tot 80 pet., op de Hurnber to t 20 pet. T e  M anchester en te 
B lyth hadden eveneens reducties plaats.

*
D e dokgeilden voor schepen in het Tyne doek, het W earm outh doek 

te  Sunderland, de dokken te H artlcpool en M iddlesbro werden met 
50 pet. verlaagd, zijnde thans nog 100 pet. boven de basis van vóór 
den oorlog.

*
Een leerzame tabel van Lloyd's List toont hoezeer de dok- en 

havengelden zijn gestegen ten opzichte van de  andere kosten voor 
laden 'en  lossen. I)e getallen voor eenige der voornaamste havens 
van Engeland hebben to t basis een stoomschip van 3000 netto ton, 
da t u it de Ver. Staten kom t en een normale lading van 6000 ton graan 
in heeft.

Haven 1913
£

1922
£

Toename
0/0

Sharpness (Glos) 169 295 75
Aronmouch 169 295 75
Cardiff 111 250 125
Dundee 125 292 133X
Glasgow 50 83 662/a
Hull 150 375 150
Ipswich 143 221 55
Leith 112 270 140
Liverpool 220 400 82
Londen 172 344 100
M iddlesborough 208 520 150
Port Talbot 111 250 125
Swansea 111 250 125

D aar kom t dan nog bij dat de vrachten gedaald zijn van 3/6 in 1913 
tot 2/6 per quarter. Zoodat de recder, daar de vrachten een daling van 
30 pet. aanwijzen, een verbooging van circa 150 pet. aan dok- en haven
gelden heeft te betalen.

Passagiersstoom schip „Homeric” ex „Columbus”.
D it door F. Schichau oorspronkelijk voor den Norddeutschcn Lloyd 

gebouwde passagiersschip, dat in December 1913 te w ater gelaten werd, 
behoort thans aan de W hite S tar L ine en begon 1 M aart j.1. zijn 
eerste reis van N ew-Y ork in den Southampton—Cherbourg— N ew- 
Y ork-dienst. Lengte over alles =  774’—3” ; breedte (mkl.) =  83’—0” ; 
holte ('mkl.) tot hoofddek =  53’—9”. Bruto tonnenniaat =  34000 reg 
ton. Twee triple expansie stoommachines elk m et 4 cilinders, on tw ik
kelende 30.000 I.P.K . en gevende het schip een snelheid van 20 knoop. 
C ilindcrdiam eters 50,4” X 86,6”X 96,5”X96,5” en een slag van =  70”. 
T w aalf stoomketels 210 Ibs. druk. 529 eerste klasse, 487 tweede- en 
1750 derde klasse passagiers-inrichtingen. Deadweight 10.000 ton.

H et scheepvaartverkeer op Fransche havens.
V olgens een statistische samenstelling van het Fransche M inisterie 

van A rbeid was het scheepvaartverkeer op de voornaam ste F ransche 
havens in 1921 tegenover 1920 en 1913 als volgt:

1913 1920 „i 1921
tonnen tonnen tonnen

M arseille   8.938.600 6.026.700 5.049.600
Rouaan ...................  5.597.600 6.441.200 4.780.600
Le H avrc ............... 3.668.400 4.490.900 2.983.200
Bordeaux ............... 4.605.400 4.406.900 2.906.900
D uinkerken   3.886.000 3.766.900 2.376.000
N antes   1.963.700 1.904.000 1.193.300
St. N a z a ir e ............... 1.743.100 1.818.600 845.400
Cacn .......................  1.111.700 1.024.300 769.700
Boulogne ................... 1.098.900 1.166.200 698.700
Cette   1.152.900 808.200 688.100
Galais   1.119.200 1.186.600 554.000
Brest .......................  412.100 637.800 509.700
Bavomie ...................  1.025.100 667.400 457.600
Saint Mal o ............... 633.300 739.600 394.500
La Pallice ...............  571.600 757.900 339.200
Dieppe .......................  99.000 899.700 316.900
Cherbourg   266.200 427.800 190.700
Le T report ...............  247.300 615.500 174.100

U it bovenstaande vergelijkende cijfers blijkt de teruggang van de b e 
w eging op de meeste havens als gevolg van de depressie in het wereld 
handelsverkeer.



H et totale verkeer op <le gezam enlijke Fransdhe havens was in  
onderstaande jaren  als volgt:

tonnen
1913 ..................................................... 38.700.100
1920 ..................................................... 37,888.200
1921 ..................................................... 25.118.300

Tegenover 1913 bedroeg de verm indering, van het scheepvaartver
keer op de Pransche havens in 1921 dus 13.581.800 ton, en tegenover 
1920 een verm indering van 12.769.900 ton, welke laatste teruggang 
wel in  schrille tegenstelling is m et de opwaartsche beweging, die het 
verkeer op de voornaam ste continentale havens sedert heeft ondergaan.

Goederenvervoer naar Rusland.
D e A m erican Releaf A dm inistration deelt mede, da t 5 stoomschepen 

m et voedingsmiddelen voor de hongerdistricten in Rusland te Petro- 
g rad  zijn aangekomen. Van de 600.000 ton voedingsmiddelen, die de 
A .R.A. naar Rusland zendt, w erden reeds 425.000 ton in de Oostzee- 
en de Z w arte Zee-havens gelost.

De haven van Reval is door den drukken  invoer naar Sovjet-R usland 
overvol van schepen. T egenw oordig liggen er geregeld ongeveer 70 
schepen in de haven, terwijl bovendien talrijke op de reedc op losplaats 
liggen te wachten. D e meeste aankom ende schepen hebben levensmid
delen, machines of kolen aan boord,

D c havens van Letland zullen met het oog op het transitoverkeer 
m et Rusland worden uitgebouwd. T e R ig a  zullen twee loodsen w oe
den gebouwd en 8 kranen worden opgesteld. T e L ibau en W indau 
w erd de vnarwaterdiepte van vóór den oorlog grootendeels hersteld.

E ngelsche scheepvaartsubsidies.
Volgens officicele mededeeling in het Lagerhuis betaalt de Britsche 

regeering geen subsidies aan nationale lijnen, behalve aan diensten, 
aangewezen voor het vervoer van mails. De contracten, onder welke 
deze bepalingen plaats hebben, bevatten in sommige gevallen clau
sules betreffende vaartsnelheid d e r schepen, opvolging van afvaarten, 
de havens welke moeten worden aangedaan enz., dodh zijn alle inge- 
lascht om  verzekerd te zijn van een geregelden postdienst.

Zoo on tvangt de Union Castle Line een kleine subsidie voor he.t 
aandoen van Ascension ten behoeve van het marinepersoneel aldaar 
en de C unard Company een subsidie van £ 90.000 per jaar, welk con
trac t loopt van 1903 tot en met 1927. D oor d it contract verplicht de 
C unard Line zich to t het bezit van een schip van voldoende geachte 
vaartsnelheid, in dit geval de M auretania, terwijl de adm iraliteit zich 
het recht voorbehoudt van voorkoop van d it en van bepaalde andere 
schepen in geval van bijzondere omstandigheden.

H e t totale subsidiebedrag, d a t door de Engelsche regeering w ordt 
betaald, bedraagt jaarlijks £ 600.000, terwijl A m erika voor zijn over- 
zeesch mailverkeer alleen ca. § 6.000.000 betaalt, of £ 1.364.000 vol
gens den tegenwoordigen wisselkoers. N aar de meest nauw keurige 
schatting  zou de Amerikaansche recder volgens de voorstellen van 
president H arding als directe en indirecte ondersteuning per ja ra  iets 
m eer dan 12% pet. d e r kapitaalw aarde van het schip ontvangen.

(V oor subsidies, door andere regccringen- vóór den oorlog aan na
tionale reederijen uitgekeerd, verw ijzen wij naar „H et Scihip” van 
21 A pril.)

Un, States scheepvaart-subsidies.
M r. F. C. Munson, de directeur van de Munson Stcam ship Line, 

heeft bij de gecombineerde commissie u it het Congres, die de subsidie
aanvraag  van den U. S. Shipping Board onderzoekt, de volgende 
voorstellen to t wijziging ingediend: I

1. Verhooging van de subsidie-basis voor langzaam varende sche
pen van % cent per ton per 100 mijlen to t 7 a 10 cent.

2. H andhaving van betaling aan reederijen voor het mailvervoer 
inplaats van aanwijzing van schepen voor vrij transport.

3. Den Shipping Board te verplichten zijn schepen te verkoopen tot 
beneden den w ereldm arktprijs.

4. Den Shipping Board te verplichten 200 a 300 schepen te ver
koopen tegen zelfs 5 doll. per ton, om de mogelijkheid te openen 
in deze schepen Diesel-motoren te  plaatsen.

5. W ijzig ing  van het w etsontwerp om  de ontvangsten boven 10 pet. 
ten volle te onderwerpen aan dc bepaling van de subsidie, in- 
plaats van reeders te verplichten in elk jaa r da t de ontvangsted 
m eer dan 10 pet. bedragen de helft van het meerdere te s to r te i 
in het fonds. '

6. U itbreid ing der contractperiode van 10 to t 20 jaren.
(V oor overige bepalingen zie „H et Schip” van 10 M aart.)

U nited  States Lines.
De directie der United States Lines heeft gevolg gegeven aan haar 

voornem en to t verandering in de benam ing harer schepen. Totnogtoe 
onderscheidden zich de meeste namen dezer schepen door het achter
voegsel „S tate”, thans alle door het voorvoegsel „Presiden t”.

V oor belangstellenden geven wij hieronder dc naam sveranderingen:
Centennial State wordt President A dam s; Pankandie S ta te  w ordt 

P residen t M onroe; Lone Star S ta te  w ord t President T a ft; Old N orth

S ta te  w o rd t President van B uren; Peninsula S ta te  w o rd t P resid en t 
P ierce; H aw keye S ta te  w ord t P residen t W oodroiv W ilso n ;  B uckeye  
S ta te  w ordt President R noseveit; Princess M ataiha  w o rd t P resid en t  
A r th iir ;  Blue H enn S ta te  w ord t President G arfield; G ranite  S ta te  
w o rd t President P o lk; Leviathan  w ordt President H ard ing .

G raanproducties.
Volgens door het In ternationaal L andbouw instituu t te R om e o n t

vangen  gegevens w ord t de in 16 landen  van het noordelijk  h a lfro n d  
m e t tarw e beplante oppervlakte geschat op  117.049.000 acres o f  2.1 pet. 
m in d e r dan in 1921; die m et rogge in 11 landen op 24.421.000 acres o f 
12.3 pet. m eer dan het vorige jaa r. De vooruitzichten van d en  g ra a n 
oogst op 1 Mei w orden voor O ostenrijk , België, Italië en P o len  m id 
de lm a tig  genoemd; voor F ran k rijk  iets beneden he t m id d e lm atig e . 
D e totale productie van w in tertarw e in dc Ver. Staten w o r d t  .geschat 
op 73.000.000 qrs., zijnde iets m inder d a n 'h e t  vurige ja a r ;  d ie  van 
rogge op 9.200.000 yrs. of 36.7 pet. m eer dan  in 1921.

M otor-sch eepsb ouw .
V oor de toekomst verw acht m en in E ngeland grootere v ra a g  n aar 

m otorschepen en scheepsbouwers van beteekenis bereiden z ich  h ie ro p  
voor. De bekende firm a Swan, H u n tc r & W igham  R ich a rd so n  v e r
k reeg  de N orth B ritish  D iesel-m achinew erken te G lasgow  in v e ree - 
n ig in g  met de firm a Barclay, Curie & C o.; de f irm a  R. & W . 
H aw thon , Leslie & Co. heeft in rich tingen  gebouwd voor d e  v e rv a a r
d ig in g  dezer motoren. Als eerst de productiekosten m aar la ag  genoeg  
zijn verw acht men in scheepshom vkringen da t het aan o rd e rs  n ie t zal 
gaan  ontbreken.

T erw ijl op 'het C ontinent geen stoomschepen van beteoken is op 
stapel worden gezet, trek t 'het de aandacht, da t in den la a ts te n  tijd 
wel o rders werden geplaatst voor den bouw  van m otorschepen. V oora l 
d e  Scandinavische reeders b rengen  m eer en meer nog b ijn a  u its lu i
tend motorschepen in bedrijf. De W ilhelm sen reederij gaf in  D u itsch - 
land d rie  8000 tons m otorschepen in aanbouw ; de S v en d b o rg  S team - 
ship reederij contracteerde m et een w erf te Odense voor d en  bouw  van 
tw ee db.sch. motorschepen van 7700 ton d.w. en een enkel sch. m o to r
schip van 5100 ton d.w. D e onderv ind ing  heeft bewezen, d a t  in slechte 
tijden als thans alleen met he t m otorschip no g  met eenige w in s t kan  
w orden gevaren.

M et bijzondere belangstelling w ord t van Zweedsehe zijde gew ezen  
op de wensohelijkheid van het plaatsen van m otoren in ijsb rek e rs . In  
den laatsten langen w inter is Zweden door een ijsgordetl w eken lang  
van het buitenilandsch verkeer afgesloten geweest, to t g ro o tc  schade 
van den handel en van reeders. D e cisch is dus nog g roo te re  en voora l 
sterkere  ijsbrekers. H et voordeel van een m otorschip is, d a t  d it  een  
veel grootere w erkraditis heeft dan een kolenstoker, w aar het v oo ra l 
in  de meer noordelijke B othnische Golf op aankomt. O o k  h e t fe it, 
d a t bij een ijsbreker een groo te  m achinekracht in een k le in  sch ip  
m oet worden ingebouwd verhoogt de  w aarde  van den m o to r, d a a r  
deze aanmerkelijk m inder ru im te vo rdert dan  een s toom m ach ine  van  
gelijke P.K . met de noodige ketels.

M et het oog op deze voordeelen m eent men dat h e t vo o r d e  
Zweedsehe belangen noodzakelijk zal zijn. te besluiten to t  den  bouw  
van een m otor-ijsbreker van groote capaciteit.

D e haven van P etrograd .
De scheepvaart op P etrog rad  is 11 Mei heropend, m aar de to e s tan 

den in de haven w orden als ellendig beschreven. E r is een g ro o t te k o r t 
aan havenarbeiders, lichters, w agens en paarden. H et ee rs te  s to o m 
schip, dat er in slaagde de lading gelost te krijgen, kw am , n a a r  u it  
R eval w ordt gemeld, d it  te staan  op een u itgaaf van 15 m ill ia rd  roebel. 
E en  Engelsch reeder schrijft, d a t zijn schip, 8 Mei m et 3223 to n  ko len  
a ldaar aangekomen, eerst den 18den d.a.v. gelost was.

F  a illissem en ten .

N .V. Stoom sleepvaart Mij. Jahanna  te Rotterdam . C u ra to r M r. A . 
J. Verstegen te Rotterdam .

D iv id en d en
N.V. Sollcveld v. d. M eer & 3’. H . van H a ttu m ’s S to o m v a a rt M ij. 

te  Rotterdam  geen dividend (v. j .  25 pet.).
S toom vaart Mij. De M aas te  R otterdam  6 pet. (v. j. 20  pet.).
W it .  H . M uller & Co.’s A lgem eenc Scheepvaart Mij. te  R o tte rd a m  

6 pet. (v. j. 10 pet.).
N.V. H aarlem sche M achinefabriek v.h. Gebrs. F igee te  H a a r le m  

10 pet. (evenals v. j.).
Kon. Ned. Stoom boot Mij. te A m sterdam  geen dividend (v. j. 10  pet.).
Kon. W est-Ind . M aildienst geen div idend (v. j. 6 pet.).
Stoom v. Mij. Noordzee geen d iv idend (evenals v. j.).
Kon. Neder 1. Stoom b. M aatschappij geen dividend (v. j. 10 pet.).
Neue Dampfer Compagnie te Stetfcin 20 pel. (v. j. 17 pet,),
A.G. H ugo Stinnes fiir Seeschiffalhrt und U eberseehandel te H a m 

b u rg  6 pet. (v. j. 6 pet.).
N ationale Stoomv. Mij. te R o tterdam  geen dividend (evenals v. j .) .
H olland Gulf Stoomv. Mij. te R otterdam  geen dividend (v. j. 12 pet.).



DUITSCH E S C H E E P V A A R T  EN SCHEEPSBOUW
(Van onzen Correspondent te Bremen.)

BR KM E N . 27 Mei 1922.
Scheepvaart, industrie en wereldhandel.

1 )i: laatste* week is in H am burg de jaarvergadering van het Keichs 
verband der deutschen Industrie gehouden, w aarin belangrijke quaes- 
ties van het D uitsche economische leven zijn behandeld. Voor scheep- 
vaartkringen is van belang de voordracht van Rudolf Blohm uit 
H am burg o ver: Industrie en wereldhandel. Hij wees op vele gebreken 
van het Duitsche spoorwegwezen en legde er den na druk o p , dat het 
tekort der Duitsche spoorwegen niet alleen moet. worden opgeheven 
door tariefsverhooging. doch dat het kw aad bij den w ortel moet worden 
aaugevat. De vrachttarieven zijn nu zoo hoog gestegen, dat een kaartje 
le  klasse Berlijn— H am burg  432 M ark kost en twee centenaars ijlgoed 
723 M ark. In vredestijd leverde het goederenvervoer tweederden van de 
totaal-inkoinsteii op, tegenw oordig acht negenden. Bij afstanden van 
200 K.M. en bij toepassing van den tegenwoordigeri om rekenings
koers zijn de D uitsche vrachttarieven voor stukgoed circa 80 pet. duur
der dan de Ncdcrlandsche en 78 pet. duurder dan de Belgische. De vracht 
van Essen naar R otterdam  en Antwerpen is dus veel guedkooper dan 
de vracht Essen— H am burg en zelfs voor Ztiidduitsche steden als 
Kratikfurt. M annheim. S tu ttgart zijn de omstandigheden gelijk. Bij 
deze vergelijking is nog geen rekening gehouden met de nieuwe ver- 
hooging, welke met 1 Juni intreedt.

IX* aanleg van kanalen is voor Duitschland een vraagstuk van groot 
belang. D oor het V erd rag  van Versailles is D uitschland tot den aanleg 
van het R ijn-M aas-Scheïde kanaal verplicht, zoodra België den aanleg 
eischt. Aan de voltooiing van het M iddellaiul-kanaaï w ordt gewerkt. 
Aan de ontwerpen van den grooten w aterw eg R ijn-M ain-D onau wordt 
intensief gearbeid. Ook het R ijn-M ain-Donau kanaal is door het Verdrag 
van Versailles geïnternationaliseerd, De aanleg er van schijnt economisch 
bizonder gunstig, daar in verbinding met de regularisatie  van de Donau. 
op het gedeelte K elheim -U lm  gelijktijdig 40 krachtinstallaties van te 
zarnen ongeveer 40.000 p.k. zullen worden gebouwd, welke in staat zullen 
zijn jaarlijks 2 lA  m illiard  kilow atturen te produceeren.

V oor N oord-D uitschland w ord t de aanleg van het H ansakanaal voor
bereid. H et ontw erp is in alle richtingen onderzocht en het doet bizon
der genoegen dat alle belanghebbende kringen in het industriegebied: 
Breinen, H am burg. H annover zich m et dit plan hebben vereenïgd. Het 
H ansakanaal zal H am burg  onafhankelijk van de Engelsche steenkolen 
m aken en voor de D uitsche zeehavens de ro l vervullen, welke de Rijn 
voor R otterdam  heeft.

Reeds vroeg in het begin van den oorlog is de heropbouw van de 
D uitsche koopvaardijvloot in het oog gevat. De Duitsche reeders 
moeten volgens het A fkoopvcrdrag met de Rcgeering van 1921 een 
derde van verloren en onteigende tonnage bouwen, d.w.z. 2 X» millioen 
ton deadw eight. Hoe w einig d it is, blijkt wel hieruit, dat in <le overige 
landen in de jaren  1918— 1921 2H  millioen bruto  registerton te water 
is gelaten. A an den nieuw bouw  van de D uitsche schepen neemt heel 
D uitschland deel: op de Zuid-Diutsche industrie w ord t speciaal gelet. 
Bedroevend is echter, dat door de politiek der staalindustrie het niet 
mogelijk is geweest zoo veel schepen te houwen als zelfs m et de beperkte 
middelen wel mogelijk zou geweest zijn. De prijzen zijn van dien aard 
geweest, dat een tijd je het scheepsbouwm ateriaal even voordeelig uit de 
Vereenigde Staten en uit Engeland kon worden betrokken.

N ieuw e loonen der D uitsche havenarbeiders.
Met toestem m ing van alle havenarbeidersgrocpen zijn tusschen de 

patroonsbonden H afenbetriebsverein in Bremen F.V. en den Verein 
der A rbeitgeber in Baumwnllkuperei-Betriebe in Bremen F.V. eener- 
zijds en den Deutschen T ransportarbeiter-V erband  anderzijds de vol
gende loonen met 10 Mei j.1. overeengekomen: laden en lossen voor
lieden 1278 M ark. arbeiders 1170 M ark per week. K ade- en loodswerk- 
arbeiders 1164 M ark, voorlieden, wegers en kraanvoerders 1193.90 Mark 
in het eerste jaar, la ter 1200 M ark, handw erkers 1198.70 M ark in 
het eerste jaa r, later 1204.80 M ark, stokers 1190.50 M ark in het eerste 
jaar, later 1202,40 M ark. V rouwen en jeugdige pers»uien onder 18 jaar 
krijgen 75 pet. van het loon der volwassen arbeiders, kuipers tot het 
voleinde 20e levensjaar 1164.50 M ark per week, na het 20e levensjaar 
1183 M ark per week en na het 22e levensjaar 1200 M ark per week. 
Met 1 Juni a.s. krijgen de voorw erkers kraanvoerders, handwerkers, 
stokers en kuipers bovendien een verderen b»onsbijslag van 24 M ark per 
week. V erder w orden alle bijslagen met 1 Juni m et 25 pet. verhoogd. 
De loonsovereenkom st geldt to t 13 Juni a.s. (dus slechts gedurende één 
m aand! Red.) en kan voor de eerste maal met een opzegtermijn van 
14 dagen op 16 Juni worden opgezegd.

N ieuw e schepen.
Het dubhelschroef passagiersstuom sehip Ruegen, dat de Recderij 

k . C. Gribel in de vaart Stettin-R eval-H elsingfors heeft ingelegd, heeft 
op zijn proeftocht een snelheid van 16.6 kilooi» gem aakt. Het schip is 
heden voor de eerste m aal van Stettin  naar Reval en H elsingsfors ver
trokken.

Op de w erf van N uske en Co. te Stettin is 11 Mei het stoomschip 
Ingeborg  van stapel geloopen.

De vrachtboot Tunncnfels. welke aan de Entente is uitgeleverd ge
weest. is door de W oerm ann lijn teruggekocht en op de Reihersteg werf

gehee l verbouwd. Onder den naani Ji'agavda  is ze haar eerste reis 
naar A frika begonnen. Het >chip heeft accotnodatie voor een aantal 
kajuitspassagiers gekregen.

lie t voor de recderij Kobert M. 8b-man J r .  te Rostock gebouwde 
vrachtschip Genua, is na een goed geslaagden proeftocht in H am burg 
aangekomen. Het schip meet 4830 netto kub. M.

Van de Sehiftw iHt- imd Maschinenf.abrtk (vorm. Janssen und 
Schmilinsky) A. O. Betrieb 'Boller O rt is 16 Met de voor de H am burg- 
sche recderij Wilhelm Bie-terfehl G.m.b.H. gebouwde stalen driem ast - 
schoener F.mma Biestèrfeld, van stapel geloojRu. Het vaartuig van 650 
ton d.w. dat een hulpmutor van 240 p.k. krijgt, is 45.8 M. lang, 8.5 M. 
breed en is 4.1 M. in de holte diep.

Op de Norderwertt: A. (1. liep 13 Mei een m ntursleepboot voor Neder- 
landsche rekening van stapel, welke den naain Broedertrouw  kreeg. Bij 
een lengte van 14.8 M. krijgt het schip een 100 p.k. gloeikopmotor der 
Hanseatische M otorenfabriek te Bergdorf. H et schip bezit een ber- 
gingspomp van een capaciteit van 150 kub. M. per uur en is verder voor
zien van electrisch licht in alle ruimen en eeii schijnwerper.

Het naar Ham burg verkochte Ncdcrlandsche stoomschip Sliedrccht. 
heeft den naam Curt gekregen. H et schil» is 12 Mei van Rotterdam naar 
N arvik vertrokken.

Het stoomschip Tirpilz der H am burg-A m erika lijn, dat langen tijd in 
de haven van Hamburg heeft gelegen, is overgegaan aan de Canndïan 
Pacific Railway en heeft onder den naam Express of Australia  de 
Hamburgsche haven verlaten om via Sniitham pton naar Canada te gaan. 
Het schip is op de Stettiner Vulkan in H am burg van oliestookinrich- 
tingen voorzien. De Canadian Pacific Steamship L td. zal m et dit en 
andere sti iornschepen een geregelden sneldienst tusschen Vancouver- 
Japan-China onderhouden. Door de inlegging van d it schip in den Oost- 
Azië-dienst is een veertiendaagsche verbinding m et Vancotiver ver
zekerd.

D e toestand in de D uitsche scheepsmakelaardij.
Volgens het jaarverslag over 1921 van den Z entralverband Deutscher 

Schiftsinakler E.V. heeft de economische achteruitgang van Midden en 
Oost Europa in het vorige jaa r nadeelig gew erkt op het verkeer te r  zee. 
De toenemende vermindering van koopkracht dw ong tot een beperking 
van den invoer. Daarentegen heeft de toegenomen uitvoer slechts tijdelijk 
een opleving van het verkeer in de Duitsche havens veroorzaakt. D oor 
deze toestanden is ook het scheepsmakelaarsbedrijf getroffen. De lang
zaam beginnende heropbouw van de Duitsche reederij heeft dit nadeel 
slechts ten deele kunnen goed maken. D e bemoeiingen der vereeniging 
om den economischen heropbouw te bevorderen door opruim ing van 
hindernissen, welke door maatregelen van de autoriteiten het verkeer 
ter zee beïnvloedden, zijn niet steeds m et succes bekroond.

D e N orddeutsche L loyd.
Het op de balans per 31 December 1921 voorkom ende bedrag aan 

aandeelen in vreemde scheepvaartmaatschappijen ad 106.074000 M ark, 
bestaat uit nominaal 17 millioen Mk. aandeelen der H am burg-Brem er- 
A frika lijn, 8.7 millioen Mk. aandeelen der Roland lijn, 7.5 millioen Mk. 
aandeelen der Deutsche Ö stafrika lijn. 7.765.000 Mk. aandeelen der 
W oerm ann lijn, 1.5 millioen Mk. aandeelen der H am burg-Suedam erika- 
nische Dampfschiffahrtgesellschaft, 3.575.000 Mk. aandeden der D am pf- 
schiffs-Reederei Horn, 10.2 millioen Mk. aandeelen der Globus-Recderei 
en 450.000 Mk. aandeelen der M indener Sehleppsdiiffahrts-Gesellschaft. 
De post deelneming aan derde ondernemingen ad 28.788.356 Mk. bevat 
nominaal 12.5 millioen Mk. aandeelen der A tlas-W erke, 1.5 millioen Mk. 
aandeelen der Kolenztche Emscher-Lippe, 2 millioen Mk. aandeelen 
Techn. Betrieb des Norddeutschen Lloyd G .m.b.IE, 17.8 millioen Mk. 
aandeelen der Sehiffhau-Treuhand-Bank G.m.b.IE en 4 millioen Alk. 
aandeelen der 1’remer Beedereivereinigung. Op de aandeelen der laatste 
twee maatschappijen is 25 pet. gestort.

Een Duitsche handelsexpeditie naar de N oordkust 
van Rusland.

M et inachtneming van de wenschen en voorschriften van de bij deze 
zaak te pas komende Russische regceringsuutoriteiten zal einde Mei een 
motnrzeilschip van circa 1200 ton uit H am burg vertrekken om den weg 
te banen voor haudelsbetrekkingeti tusschen Duitschland en N oord- 
Ruslaud. Het schip zal een g r o o t e  hoeveelheid waren, die in N oord- 
Rusland dringend nootlig zijn, medenemen, welke tegen uitvoer vrije 
producten van het land zullen worden geruild. Het valt toe te juichen 
dat zoo een begin wordt gem aakt met de ontslu iting  van het N oord- 
Russische kustgebied voor Duitsche producten en het is t e  wenschen, 
dat de onderneming vollen steun der regeeringen vindt. De leiding der 
expeditie berust bij de firm a Jtil- Handen & Co. te Hamburg.

De Norddeutsche L loyd en de Am erikaansche 
Shipping Board.

Volgens een bericht uit W ashington heeft een comm issie onder voor 
zitterschap van vice-president Loove de reis naar .Duitschland aanvaard  
ter onderzoek van het contract tusschen de U nited S tates Lines en de 
Norddeutsche Lloyd.



DE INRICHTING VAN EEN KABELSCHIP *)
DOOR B. HOLTHUIS, GEZAGH EBBER  BIJ DE GOUVERNEM ENTS-M ARINE IN  NED.-INDIÈ (S.S. T E L E G R A A F )

Een kahelsehip is, znnnls <le 11 aam aanduidt, bestemd en ingericht 
voor bet leggen en herstellen van zcckabcls.

Het heeft daarvoor, behalve de machinerieën en uitrusting van 
een gewoon zeeschip, de volgende inrichtingen:

1. kabeltanks;
2. kabelmachines;
3. genote kahelschijveit in den boeg en een kabel,schijf in het hek;
4. geleide-oogen en - rollen en dynamometers;
5. machinekauicrtelcgrafen, stuurtdcgrafen en spreekhuizen op vóór- 

eti achterschip;
6. een omvangrijken inventaris van kabelbcnoodigdhcden;
7. een mectkamcr,

I. K A B E L T A N K S .
In fig. 2 is aangegeven hoe de iudceling van de kahelwerktuigen 

aan boord van het kahelsehip Telegraaf ongeveer is.
De kabeltanks zijn aangeduid met de letters A, B en C. Sommige 

kabelsdieperi hebben 4, enkele kleine 2 tanks.
Midden in de kabeltanks staat een kegelvormige koker D, de conus, 

die tioodig is voor steun van de in de tank opgeschoten kabel en 
voor leiding van den kabel hij het uitloopen.

Dc kabel wordt in de kalicltattk in schijf opgeschoten. Men begint 
niet -hot ópschieten aan den buitenkant van de tank en legt den vol
genden ring (slag) daarbinnen, vlak tegen de vorige aan en zoo door 
in een vlakke laag tot aan den conus; daarna gaat men met de bocht 
naar buiten, 0111 op dezelfde wijze een tweede laag te leggen, enz.

Gezorgd moet worden, dat de lagen goed vlak liggen, daar anders 
de uitloopeiide ring zeer veel kans heeft een ring van de daaronder 
liggende laag mee te sleuren.

Aan het goed opschieten van den kabel moet de uiterste zorg wor
den besteed, daar het geringste onklaar lonpon voor het werk vér
strekkende gevolgen kan hebben.

Als de kabel bochtig is, wat in den regel het geval zal zijn met uit 
zee opgenomen kabel (bij herstellingen), worden korte, smalle planken 
(latten) op de laag gelegd, waar dit noodig is. Ook worden latten 
gelegd langs de bocht van den kabel, die van den conus naar buiten 
gaat, 0111 Ie grooten druk, door de er hoven liggende lagen, op deze 
bocht te voorkomen.

Dc uiteinden van den kabel worden langs den tankwand naar hoven 
gebracht, om bereikbaar te zijn voor de electrische contróle-metingen.

Van binnen zijn de tanks gladwerk; op 4 plaatsen, ongeveer W  
uit elkander, zijn ingebouwde trappen aangebracht, om in de tanks 
te kunnen ufdalc-n en om bij onklaar loopen van den kabel in de tank, 
deze zoo vlug mogelijk te kunnen ontruimen, ter voorkoming van 
persoonlijke ongelukken.

machines gezamenlijk op één der trommels. Ook moet de ééne machine 
kunnen hieuwen, terwijl de andere uitlegt. De Engelsche benaming 
doublé cambined' picking-np and paying-oul machine geeft als het 
ware liet doel en de wijze aan, waarop de machine moet werken.

Fig. 3 is een schets van de vrtórkabelmachines van de Telegraaf.
Deze machines zijn voor twee verschillende snelheden ingericht en 

wel om den kabel met 1- en met 2H-mijlssnelheid te kunnen in
hieuwen. Bij 1-mijlssnclheid is het hefvermogen 25 ton, bij 2K>-mijls- 
snelhuid 10 ton.

Fig. 1. Het kahelsehip „Telegraaf" te Tandjong P tiok.

De kabeltronunels kunnen ook vrij van de machines draaien, het
geen noodig is hij het uitleggen.

Indien hij het uitleggen, hetgeen in den regel met een snelheid 
grooter dan 2'A-mijlsvaart geschiedt, de machine ingepikt bleef, zou 
deze te snel worden meegevoerd, waardoor groote kans op averij 
zou ontstaan.

De snelheid van den uitloopenden kabel hangt af van de vaart van 
het schip en tot zekere hoogte van de spanning, waarmede wordt 
geremd, zoodat deze heide geregeld worden naar de snelheid, waar
mede men den kabel wenscht uit te leggen. Hoe sneller de kabel uit
loopt, hoe grooter eischcn gesteld worden aan .het zuiver opgeschoten 
zijn van den kabel '111 de tank en aan de oplettendheid —  en het snel 
ingrijpen zoo noodig — van het personeel.

Voor een schip met tanks van dc grootte van het kahelsehip T elegraaf 
is het uitleggen van den kabel met een snelheid van 5 a 6 mijl per uur 
een „behoorlijk vaartje” te noemen. Bij meer vaart is er groote kans

¥ W n -» ir« » .

Langsdoorsncde en werkdek van een kahelscr-if met 3 kabeltanks.
Conus. — F..: Luikhoofden boven Tanks. — F.: Voorkabelschijf. — G.: Geleide-

Voar-Kabelmachinc. — L.: Jockey. —
-  R .: Ach-

ig. 2.
. Kabeltanks. ■— l>.............
op Voordek. — II.: Dynamometer op voordek. — ................... ............... ..

■Ichterkabelschijf. — N.: Geleide-Rollen op Achterdek. — P.: Dynamometer op Achterdek, 
terkahehnachine. — S.: Jockey. — T.: Geleide-Oogcn. — U .: Kabel.

K.:

Dc kabeltanks van dc Telegraaf hebben een diameter van respec
tievelijk 7,0, 9,6 eu 8,5 meter, terwijl de conus beneden een diameter 
van 1,8 en hoven van 1 nieter heeft. De wanden der kabeltanks zijn 
ongeveer 10 111.M. dik.

In kabeltanks met grooten diameter gaat het ópschieten van 
kabels natuurlijk vlotter dan in tanks met kleinen diameter, terwijl 
ook bij grooteren diameter vlugger uitgelegd kan worden. De dia
meter van du tanks wordt dan ook zoo groot genomen, als de breedte 
van het schip toelaat.

Z. D E  K A B E LM A C H IN E S .
Op het voorschip staan twee kabelmachines naast elkander, zoodanig, 

cliit 1’,11.-machine op S. 11.-trommel kan werken en omgekeerd en beide

') Het feit, dat binnenkort de aanbesteding zal plaats vinden van
den bouw van een kahelsehip voor de» dienst in Ned.-Iiulië, gaf ons
aanleiding 0111 aan den lieer H o l t h u i s ,  die in verhand met de
voorbereiding van den aanlminv hier te lande vertoeft, te verzoeken' 
v o o r  dit blad een artikel te schrijven over de inrichting van een
kahelsehip. — Red. „Het Schip".

on onklaar loopen van den kabel in de kalieltank. De kabel moet iets 
sneller uitloopen dan de vaart van het schip over den  ̂ ’ is, om
cenig loos (slack) te geven, teneinde den kabel bij eventuecle her
stellingen gemakkclijkcr boven water te kunnen hieuwen. De loos 
hangt af van de diepte en van den aard van den bodem en varieert 
in tien regel van 0 pet. op zeer ondiep water tot ongeveer 20 pet.
op groote diepte. Bij gelijke vaart en diepte vergroot men de loos
door vermindering der remsparming. Als de kabel zonder machine 
uitloopt, wordt de snelheid van de trommel vertraagt door hand
remmen en daarmee de uitloopsnelhcid overeenkomstig de vaart van 
het schip en de uit te leggen loos geregeld. De spanning, die noodig
is, wordt berekend en gecontroleerd door den dynamometer.

De joekey-schijf (zie ook schets 3 letter M ), waaraan door de 
Engelschen de duidelijke benaming hauUng-off and holding-back gear 
is gegeven, dient om den kabel zoowel bij het inhieuwen als bij het 
uitleggen strak oni den trommel te houden; dit niet de .hand te doen 
zou niet mogelijk zijn. De ointreksnclheid van de jcickcy-schijf is iets 
grooter dan die van de kabcltrommel. Door een samenstel van tand
raderen is dit een vaste verhouding. Hieruit volgt, dat de jockey-



schijf bij het uitleggen uitgep ik t moet wnnlcn, d aa r er anders sluek 
op den tromm el zou konten en de kabel daar dan onklaar zon kwijten.

Hij het uitleggen w ordt de jockey-schijf niet alleen uitgepikt, maar 
ook geremd.

Met totaal gew icht van S.R.- en lï.I».-machine is 31 ton.
De om trek van de kabcltrom m els van de Telegraaf bedraagt on-
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at% toot lts op den trommel aan ge bracht (duidelijk zichtbaar op fig. 
4 en 7).

Op het achterschip is een kabelmachine met één trom m el geplaatst, 
waarvan de kngebche benaming puying-ont-m achine het eigenlijke 
doel ervan uaugicft. n.1. het leggen van kabel. Fig. 4 is een schets 
van de adtterkabelriiachme van de 7 'edegnuif.

J5 i tZ M  E T 5  W I N  JQE. 

V O O R  -  K / V B E .L M A C .H  I Q  E.

a C H E T S  W I N  D E .

Fig. 3. Schets van de vóór kabel mach ine van de „Telegraaf".

A .:  K abelirom m els , die los om de assen B kannen draaien.
— C.: Breede sleuf voor de handremmen. — D .: Rondsels, 
die langs de assen li geschoven kunnen w orden in tanden , 
w elke in den binnenom trek van de trom m els A  zijn aan- 
gebracht (deze tanden zijn op de teekening niet te zien). —  

rondsels om de machines op l  of 2 XA  mijls-snelheid in te 
pikken. 6 ’,: Koppelinghus om beide machines tezaam  
te laten w erken op ren trom m el (o f B .R.-machine op S.B. 
trom m el en om gekeerd). —  TI.: Kroonraderen, die naar 
binnen geschoven kunnen worden om  vrij van de kroon
raderen K  te konten, ulzoo vrij van de as L. —  M .: Jockey- 
schijf, waarboven  een losse schijf m et gewichten bezwaard 
(n iet op de teekening aangebracht) om de kabel in  de sleuf 
van de jockey-sch ijf te honden. —  N .: K lauw , verschuifbaar 
langs de as V , w elke gekoppeld kan worden aan tandwiel R ; 
dit tandwiel kan m iddels ketting  overbrenging op tandwiel S  
door de kabelmachine gedreven w orden; bij het inhieuwen  
w ordt A' ingep ikt, bij uithieuwen niet. —  T . : rem schijf, 
vast op as P, w elke in de waterbak U kan draaien; hij 
uitleggen rem t men hiermede de jockey-sch ijf M  m et een 
remband, die niet op de schets is aan ge geven. De wijze, 
waarop de kabel om den trom m el w ord t genom  en, is  op 
de schets aangegeven. S .B . jockey is op de schets niet 

ge teek end.

ge veer 3 vadem ; het aantal omwentelingen van den tromm el is op 
een slageuteller af te lezen, dus ook de lengte van den uitgelegden 
of ingeiiieuwden kabel. D aar de kabeltypen n iet even dik zijn, moet 
op de aflezing van den teller voor elk kabel type een verschillende 
correctie w orden toegepast. Om te zorgen, da t de slagen van den 
kabel hij het inhieuwen en uitleggen niet over elkander loopen, zijn

Fig. 4. Schets van de acht crkal>el machine van de ,,7 elegraaf*\

A .;  Kaheltrommel (vast op as D ), — B .: Tandrad (vast op 
as D. — C.: Rem schijven (vast op as D). —  l i .:  Tandw iel 
voor slageuteller (vast op as D j. —• T \: W aterbak voor 
het af koelen van de remmen. — (7.; Tandrondsel, hetwelk 
om de as l i  verschuifbaar is voor het in - en uitpikken van 
de machine; op de schets is de machine ingepikt; hij u it
leggen wordt rondsel G naar binnen geschoven, om de
kaheltrommel vrij van de machine te laten draaien. ....
A \: Tandwiel vast op as II . — M .: 'Tandwiel m et klauw* 
schuif los op as L. — N . ; Klauw verschuifbaar langs de 
as L. welke gekoppeld kan worden aan M. —  T .: Jockey- 
schijf; hij inhieuwen wordt N gekoppeld aan M  en de 
schijf middels ketting overbrenging op K door de machine 
gctlreven; op de schets is de jockey-schijf u it gepikt, alzoo 
gereed voor uitleggen. De achterste jockeyschijf doet alleen 

dienst hij uitleggen. — R.: Remsehijf voor jockey-schijf, —
S.: W aterbak voor het a f koelen van de rem m en der
jockcy-sehijven. —- T  en U afstooters, waarboven de 
straalpijpen V  en JJ' om daarop water ter afkoeling te 

geven, als de trom m el draait.

Op een kabelschip, dat uitsluitend w ordt gebezigd voor kabel- 
herstellingen, is zulk een machine niet beslist noodig. W el kan men 
er groot gemak van hebben, bijv. hij het vernieuwen van het kust- 
einde van een kabel hij sterk toenemende diepte, z<*»a!s in Indié hij 
de griM.ite ontwikkeling der kustriffeu zeer veel voorkomt. Deze 
machine is ook ingerieht voor het inhieuwen van kal iel. Dit is noodig, 
als bijv. hij het uitleggen een fout ontstaat dicht hij het schip. De 
kabel moet dan in den regel weer worden ingehieuwd tot de fout 
hinnenboonls is.

M et. de achterkahelmnchinc w ordt ook de achterste kabel tank



beladen. De inrichting  ervan is ongeveer dezelfde als die van de 
vóórkabelmachine; echter heeft de achterkabelm achine twee remmen 
en tw ee jockeyschijven, daar deze bij leggingen gedurende langen tijd 
te w erk kunnen staan qn er dus heel w at van gevergd w ordt.

.O pgem erkt zij nog, dat de slagen van kabel of reep bij de voor- 
kabelmachine, die in  het tusschendek staat, boven  over den trommel 
genomen worden en bij de achterkabelm achine, die op het bovendek 
staat, van onderen om (o.a. duidelijk te zien op fig. 2).

F ig . 5. Voordek; de achterste geleide-rol en dynam om eter aan S.B. 
zijn duidelijk te sien. De foto is genomen, terw ijl een gehoekte kabel 

w o rd t ingehieuwd; de dynam ometer geeft hooge spanning aan.

3. D E  K A B E LSC H IJV E N .
D e kabelschijven in den boeg dienen voor de werkzaamheden bij 

kabeiherstellingen. De schijf in het hek w ord t bij herstellingsw erk in 
open zee niet gebruikt; zij d ient in hoofdzaak voor kabelleggingen 
over grooteren afstand.

4. GELEIDE- O O GEN E N  -R O LLE N  E N  D Y N A M O M E T E R S .
Op het voorschip staan aan S.B. en B.B. tusschen de kabelmachines 

en de schijven in den boeg twee geleide-rollen en een dynamometer 
voor geleiding van den kabel. De kabel w ord t over de geleide-rollen 
en onder de schijf van den dynam om eter geleid. De dynamometer- 
schijf is draaibaar verbonden aan een bus, welke langs een kolom op 
en neer kan gaan. Aan die bus is een wijzer en naast de kolom een 
schaalverdeeling aangebracht, om de spanning te kunnen aflezen. :■

De dynamometer is ook een belangrijk hulpm iddel bij het dreggen 
naar den kabel.

H e t is bier niet de aangewezen plaats om over het dreggen en hot 
herstellingswerk van kabels u it te weiden. Alles w at hiermede samen
hangt, en wel in het bijzonder het dreggen, berust in hoofdzaak op 
ervaring  en blijft derhalve werk van zeer persoonlijken aard. Slechts 
het volgende zij medegedeeld: H et dreggen geschiedt altijd vóóruit; 
de reep, waaraan de dreg met ketting-voorloop, w ord t op dezelfde 
wijze als de kabel om de kabeltrom mei genom en en over de geleide- 
schijven en onder de schijf van den dynam om eter over een der boeg- 
schijven geleid; gewoonlijk aan S.B.-zijde, clus m et S.B.-machine. 
V óóruit stoomende, met zoo weinig mogelijk v aart (hierbij is men in 
het bijzonder afhankelijk van wind en stroom ) w ord t naar den kabel 
gedregd, loodrecht op de richting  van den kabel. H et kom t bij het 
dreggen voor, dat de omstandigheden van w ind en stroom  zoodanig 
zijn, dat de ééne schroef vooruit en de andere ach teru it moet slaan 
om de goede richting  op te gaan. De koers van het schip m aakt dan 
natuurlijk een grooten hoek met de rich ting  van de dregreep. Deze 
laatste moet uit den aard der zaak loodrecht op de rich ting  van den 
kabel blijven. Plotseling stijgen van den dynam om eter is bij dreggen 
in den regel een bewijs, d a t de dreg  achter steen, koraal, wrakstuk 
of iets dergelijks is gehoekt. W ordt echter de kabel gepakt, darr 
stijgt de dynamometer gcwoonlijk geleidelijk, d aa r de bocht van den 
kabel eerst een weinig over den grond gesleept w ordt. r

Aan dek bevinden zich verschillende geleide-oogen, zoodanig, dat 
de kabel uit de verschillende tanks geleidelijk naar de vóór- en aebter- 
kabelmaehine kan worden gevoerd en van de ééne tank naar de 
andere. In het midden van de ronde tankhoofden is daarvoor eveneens 
een geleide-oog aangebracht.

O m  bij het uitloopen het in bew eging komende gedeelte van don 
kabel in de tank eenigszins in toom te houden en te dwingen hori
zontaal tot aan den conus te gaan en dan rechtstandig  om hoog (het
geen ook voor de veiligheid van het personeel in de tank  noodig is), 
d ient de zoogenaamde crinoline.

Deze bestaat uit twee horizontale, concentrische ringen, verbonden 
door twee horizonstraalijzers, w aarvan de binnenste ring  ruim

om den conus past, terw ijl de buitenste een weinig kleiner diam eter 
heeft dan de t a n k 1). D e crinoline hangt aan een zestal takeltjes; h ie r
van is het bovenblok aan den onderkant van het dek boven de tanks 
bevestigd.

T usschen de kabcllaag  en de crinoline w ordt een afstand van on
geveer een halven  m eter gehouden. Bij zware kabels d ient de afstand 
iets g roo te r te zijn.

5. M A C H IN E K A M E R T E L E G R A F E N , s t u u r t e l e g r a f e n  
E N  S P R E E K B U IZ E N  OP VOOR- E N  ACHTERSCHIP.

Bij het dreggen  n aa r den kabel en eveneens bij het weder uitleggen, 
w aarbij de vóórkabehnachines gebruikt worden, bevindt de gezag
hebber (of zijn vervanger, de le  officier), die d i t  w erk leidt, zich op 
het voorschip. V oor het manoeuvreeren zijn aldaar dus machine-, 
stuurtelegrafen  en spreekbuizen noodig; eveneens op het achterschip, 
om dat bij het u itleggen  m et de achterkabelm achine, daar de w e rk 
zaam heden w orden  geleid.

6. K A B E L IN V E N T A R IS ,
V an dezen inven taris  dienen de volgende artikelen te worden ver

m eld: boeien, boeireep, parapluie-ankers, dreggen, dregreep, ketting- 
w erk, slu itings, w artels, schalmen, splitsgerecdschappen, loodmachines 
met bijbehooren.

De boeien dienen om  in zee vaste merken bij het herstellingswerk 
te krijgen en om  de kabeleinden, die tijdelijk buiten gebruik zijn, 
op den bodem  af te  kunnen  vieren en weer op te halen; zelfs op de 
grootste  d iepten w orden  zij gelegd. H et kom t wel voor, dat een 6 a 
8-tal boeien tegelijk  te w ater ligt. T o t 70 vadem diepte w ordt ketting 
voor verankering  gebru ik t, daarboven tot ongeveer 300 vadem diepte 
boeireep o f m anillatouw  m et zooveel ketting  als noodig is om de boei 
behoorlijk rech tstand ig  te  krijgen; boven 300 vadem diepte boeireep 
of m anillatouw . Boeireep is z.g. herculestouw van een brcekkracht 
van ruim  6 ton ; h iervan  is aan boord van de Telegraaf ongeveer 6000 
vadem aanw ezig, in lengten van 23, 50, 100 en 200 vadem. In den 
regel w orden m eegenom en twee groote boeien (diam eter 2 M. lengte 
2,9 M .), 8 boeien van 1,5 M. diameter en 2,2 M. lang, 4 kleine boeien 
en een g roo t aantal visschersboeien en tonneboeien; deze laatste voor 
slocpenwerk.

F ig . 6. V oordek; de foto is genom en , terwijl de 
bem anning beaig is een eind splits te m aken; geen 

spanning op den dynamometer.

V oor het verankeren der kabelboeien w orden parapluie-ankers ge
bezigd, daar bij deze soort ankers niet gevreesd behoeft te worden, 
dat kabel of reep er achter blijft haken.

1) De kabel gaat tusschen den conus en den binnenring van de 
crinoline door.
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De verschillende grondsoorten vereischen verschillende dreggen. 
K ortheidshalve zij slechts vermeld, dat in ihet algemeen op harden 
grond (steen- en rotsgrond) dreggen met korte tanden en in zachten 
grond dreggen met lange tanden worden gebruikt. D regreep is
berculestottw van ruim  16 ton breekkracht; daarvan is een voorraad
van 4000 vadem aan boord in lengten van 200 en 500 vadem. De
voorloop bestaat bij dreggen u it 10 of 20 vadem  tonketting  van
1 % Eng. duim ; boeiketting heeft in den regel een dikte van % Eng. 
duim ; hiervan bedraag t dé voorraad ongeveer 800 vadem.

De verschillende einden reep en ketting  w orden m et sluitings en 
w artels verbonden; hiervan is dus ook een behoorlijke hoeveelheid 
noodig.

De loodingsmachiiies dienen om het terrein van w erkzaamheden te 
belooden vóór den aan vang van het kabel werk en ook om  de grond
soort te bepalen. Zoowel bij lcggingen als herstellingen is d it het 
eerste werk. Ook buiten  het kabelw erk werden door d it  schip heel 
wat loodingen verricht. De grootste diepte, door de Telegraaf gelood, 
bedraagt 2990 vadem (ben. Boeroc). Deze looding duurde 1%  uur; 
het afvieren Vi uu r en het -inhieuwen van de loodingsdraad 1 uur. 
Gedurende dien tijd w erd het schip nagenoeg loodrecht boven den 
looddraad géhouden.

7. DE  M E E T K A M E R .
De m eetkam er dient zooveel mogelijk in de m idscheeps tc worden 

geplaatst, w aar de bewegingen van het schip het m inst sterk zijn. 
Voor die kam er is een ruim te van ongeveer 3 bij 4 m eter noodig. 
D aar zijn de uoodige instrum enten opgesteld voor het bepalen van 
de electrische hoedanigheden van den kabel en voor het doen van 
foutm etingen, benevens toestellen om te seinen. D it is het domein van 
de clectroteehnici van den telegraafdienst.

A L G E M E E N E  O P M E R K IN G E N  O VER  H E T  K A B E LSC H IP ,
V oor veilig en vlot w erken ■— in het bijzonder bij herstellen van 

kabels — is het noodzakelijk, dat met een kabelschip goed en vlug 
gemanoeuvreerd kan worden. D aarom  is het gewenscht, d a t d it een 
dubbelschroef-stoom schip is.

H et schip moet verder als het w are steeds voor onm iddellijk gebruik 
gereed liggen. A an boord van de Telegraaf had de gezaghebber op
dracht binnen 24 uren na bericht van kabelstoring  te  vertrekken. De 
hoofd- en hulpw crktuigcn dienen daarvoor dus m et groote zorg
gekozen te worden. V oor een goed onderhoud van dc ketels is het
noodig, dat het meer dan één ketel heeft en deze van zoodanige 
capaciteit, dat voor het loopen van een behoorlijke vaart niet het 
geheele stel behoeft te w erk gesteld te worden.

E en kabelschip moet voorzien zijn van ballasttanks, in het bijzonder
van een behoorlijk groote vóór- en achtertank, om den stuurlast te 
kunnen regelen, hetgeen vooral bij lcggingen op ondiep w ater nood
zakelijk is. Bij het leggen van kabels kom t het voor, dat de achter- 
kabeltank leeg is, terw ijl de voorste nog gevuld is en omgekeerd.

Van belang is een groote brandstof- en w aterberging, niet alleen 
omdat bij samenloop van ongunstige factoren een kabelherstelling 
lang kan duren, doch ook om bij sam envallende storingen zonder 
oponthoud van de afgeloopen herstelling naar de volgende te kunnen

h'ig. 7. Achterkabelm achine, zijwaarts van achteren genom en , waarop 
kabeltrom mel en af stoot er, de beide jockey schijven m et waterbak 
ervan, benevens de schijf boven de jockeyschuif duidelijk te zien zijn.

gaan, die in  den Indischen Archipel vele dagen stoom ens uiteen kun
nen liggen.

Voor het kabelw erk zijn, zooals hiervoor reeds gezegd, veel m ateria
len noodig, w aarvoor de noodig bergruim te voorhanden moet zijn.

N atuurlijk is de sam enstelling en de sterkte van de bem anning geheel 
ingericht op het kabelw erk en niet, zooals op een ander schip, alleen

op de nav igatie . D e bem anning van de Telegraaf bestaat uit: 4 o f 
ficieren, 4 w erktuigkundigen (m achinisten), 2 kabelserangs, 8 djoeroe- 
moedi’s (roergangers), 6 pandjerw alo’s (m atroos le  kh), 30 matrozen, 
21 stokers en trem m ers, 9 man civiel personeel, voorts 2 Jectriciens,

F ig . 7a. A chterkabelm achine vau voren genomen; rechts bovenaan 
het rad zroor het lichten van de rem m en; m idden onderaan . de 

rem  cilinders; boven links het wiel voor den stoom af sluiter.

2 kabellasschers en 1 radiotelegrafist. D e laatste 5 personen zijn amb
tenaren  van den post- en telegraafdienst; de overige allen personeel 
van de G ouvernem ents-M arine. D e gezaghebber is belast met het nau
tisch en m echanisch-technisch deel van het kabelwerk (kabelwerk is 
zeem anschap bij uitnem endheid) en de le  clectricien met het eiectro- 
tecbnisch deel ervan.

.O m trent het kabelschip Telegraaf (ex-Vcm Podbielski) zij nog het 
volgende m eegedeeld :

H e t w erd  in 1899 en 1900 gebouwd door Duniop & Co. te Glasgow 
voor de N orddeutsche Seekabclwerke te Nordenham. De hoofdafmetin
gen zijn : lengte tusschen de loodlijnen 77,7, breedte 10,7 en holte tot 
bovendek 7,2 m eter. H et heeft een laadvermogen van ongeveer 1000 
ton kabel.

Begin 1905 w erden op dit schip gedetacheerd: de toenmalige gezag
hebber bij de G ouv.-M arine J. W . van Nouhuys, thans directeur van 
het E thnologisch  en M aritiem  Museum „Prins H endrik” te Rotterdam, 
de- ingen ieu r van den Telegraafdienst J. D. T ours en ondergeteekende, 
destijds l e  officier bij de G.M.; de heer Van Nouhuys en ondergetee
kende om op de hoogte té komen van het nautisch en mechanisch
technisch deel van het kabelw erk en de heer T ours van het electro- 
technisch deel ervan.

M edio 1905 w erd d it schip door de Regeering overgenomen voor 
onderhoud van het kabelnet in Indië. In  September van dat ja a r ver
trok  het onder de bevelen van gezaghebber Van Nouhuys daarheen, 
met den B alik  Papan— M akassar-kabel aan boord, na te Feijenoord 
eenige veranderingen en herstellingen te hebben ondergaan.

A ls  kabelschip heeft het schip zeer goed voldaan; ) vooral is het 
ru im e en vrije bovendek (werkdek) te waardeeren. Van derr beginne
nd w erden afle w erkzaam heden in Indië m et succes uitgevoerd, w at
ook voor een g roo t deel te danken is aan de welbewuste leiding van
den heer Van Nouhuys.

A ls w oonschip voor dc tropen voldeed het m inder goed. De hutten 
en verblijven voor de scheepsofficieren, die voor het meerendeel on
gehuw d zijn en dus aan boord wonen, zijn tusschendeks, rond de 
kabeltunks, hetgeen alleronaangenaam st is, daar deze tanks, vooral 
m et n ieuw en kabel beladen, of als de kabel er lang achtereen in blijft, 
een ondragelijke lucht verspreiden.

i-Op liet nieuw e kabelschip, d a t binnenkort voor Indië gebouwd zal 
w orden, zal het vrije w erkdek behouden blijven en zullen de hutten 
cri verblijven van  het Europeesch personeel naar boven worden ge
b rach t om een goed woonschip voor de tropen te krijgen. E r is reden 
om aan te nemen, dat de goede m anoeuvreerbaarheid van het schip 
daaronder n ie t zal lijden; goed manoeitvreeren is een eerste voorwaarde 
voor een kabelschip.

*

D aar bij ontm oeting m et belangstellenden in het kabelwerk dkwijls 
blijkt, dat velen een onjuiste voorstelling hebben van de dikte en 
het g eb ru ik  van de verschillende soorten (typen) kabel, zij daarover 
nog een en ander meegedeeld.

H e t essentieele ervan is de geïsoleerde koper-ader, -die een onafge-



braken electrische geleiding moet verschaffen tussehen de eindpunten. 
Deze ader, in het centrum van den kabel, bestaat uit een kern van 

7 koperdraden, ter dikte van 0,8 m.M., omgeven met guttapercha ter

Fig. 8. Achterdek, waarop de geleide-rollcn en de dynamometer, ófk 
de bovenkant van de aclitersehijf duidelijk te zien zijn.

isolatie. De verhouding van koper en guttapercha is niet altijd 
dezelfde, doch hangt af van tie lengte, waarover geseind wordt. De

veiliger zijn voor mechanische beschadiging, worden lichte bescher
m ingsraden gebruikt. Kr moet echter voor gezorgd worden, dat de 
kabel voldoende sterk is om zijn eigen lengte op de grootste diepte te 
kunnen dragen. Op zeer groote diepten zijn de beschermingsdraden 
daarom van staaldraad.

Tot bewijs, dat de kabels op diep water w einig te lijden hebben, 
diene het volgende: In 1910 werd het landingspunt van den Makasser— 
Bali-kabel verlegd van Boeleleng (Bali) naar Landangan (Java). 
Daarbij moest de kabel op ongeveer 700 vadem diepte worden op
gehaald: de kabel, die in 1888 was gelegd, bleek aldaar volkomen 
gaaf, als nieuw en zonder ecnige aangroeiing.

In den Atlantische» Oceaan zijn uit diep water kabelgedeelten 
opgehaakt, dertig jaren na de legging, die waren, alsof zij de fabriek 
zoo juist verlaten hadden.

Toch komen op groote diepte weleens storingen voor. Een storing 
kan veroorzaakt worden door een constructiefout, doordat bijv. de 
koperader niet midden in de guttapercha ligt, of doordat een vreemd 
lichaam of hichthlaasje zich daarin bevindt, welke fout soms eerst langen 
tijd na de legging ontwikkelt tengevolge van den grooten druk, dien 
de kabel op diep water op den bodem ondervindt, of tengevolge van 
den electrischen stroom, die bij het seinen en liij metingen door den 
kabel gaat. Er ontstaat dan een isolatiefout. Zulke isolatiefouten 
komen zeer zelden voor.

Verder kan op diep water storing veroorzaakt worden door heftige 
bodembeweging. De Padang—Weltevreden-kabel raakte in Juni 1914 
gestoord op 850 vadem diepte tengevolge van een aardbeving1); even
eens de kabel van Bali naar I.ombok en van Bali naar Java in Januari 
1917. Eerstgenoemde kabel was op ruim 600 vadem diepte gebroken. 
Zeer merkwaardig is. dat de Bali—Java-kabel toen dicht onder den 
wal nabij Boeleleng (Bali) brak in het zware A-type. Het is een ge
lukkige omstandigheid, dat zelden storingen op diep water voorkomen, 
want het herstellingswerk op groote diepte is in den regel lijd-
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Kig. 9. Schets van de samenstelling van den kabel.

in Indië aanwezige zeekahds hebben bijna alle aders, samengesteld 
uit 130 Eng. pond koper en 130 Eng. pond guttapercha per zeemijl. 
Ken ader van 130 bij 130 heeft een doorsnede van 7 m.M.

Ter bescherming zijn om den ader achtereenvolgens aangebracht: 
een wit katoenen band. een dunne messing hand (behalve bij diepzee- 
kabel),’) een in ozokerict gedrenkt (zwart) katoenen band, een be- 
kkeding van jute, en daaromheen eindelijk de gegalvaniseerde ijzeren 
of stalen beschermingsdraden. welke weder omgeven zijn door jute 
(zie fig. 9). De dikte van de beschermingsdraden hangt af van de 
plaats, waar de kabels worden gelegd en van de gesteldheid van d$i 
bodem. Waar de kabel bloot staat aan beschadiging door ankers 
(nabij de reetlen) of door trawlers en ijsgang (bijv. in de Noordzee 
en het Kanaal) worden zware beschermingsdraden gebruikt. Ook daar 
waar de kabels erg aan vertering onderhevig zijn. In sommige stek
ken komen op den bodem sponssoorten voor, die scherpe zuren af
scheiden en de bescherming in korten tijd plaatselijk volkomen ver
teren, vooral op plaatsen, waar de jutc-lmitenbekleeding is afgë- 
schuurd. De kabels langs de N.O.-kust van Suinatra b.v. hebben 
daarvan veel te lijden.

Ook waar minerale bronnen of metaalverbindingen voorkomen 
kan door’ galvanische werking de bewapening spoedig sterk worden 
aangetast; vermoedelijk is dit laatste liet geval in de Zuid-Chinecsche 
Zee; ook daar is het gebruik van zwaardere kabels aan te bevelen, 
hoewel dat natuurlijk geen afduend middel is. De Pontianak—Saigon- 
kahel was in de Zuid-Chinecsche Zee na zeven jaren over tientallen 
mijlen afstand volkomen verteerd3).

Behalve sponsen groeieu er op omliep water vele andere gewassen 
aan den kabel, die de beschermingsdraden in den regel aantaste'n: 
Vooral koraalgroml is in dit opzicht een ongunstige bodem voor de 
kabels; deze komen daar (bij herstellingen) veelal als ware bloemen
tuinen rip, waarvan de prachtklcuren gewoonlijk, kort na het boven 
water kotnen, verdwijnen.
■ Visehhaken zijn eveneens meermalen oorzaak van fouten; deze 
luiken kunnen tussehen de tieren van de beschermingsdraden door
dringen tot in den koperen kern en veroorzaken alzoo een isolatiefopt.

Op diep water (boven 200 a 300 vadem), waar de kabels veel

roovend — kostbaar alzoo 
— ; bovendien is het een 
buitengewoon inspannend 
werk.

In Indië worden de ka- 
beltypen A, E, 11, C en D 
gebruikt. A  en E zijn 
kustkabels, ü  is diepzee- 
kabel.

In fig. 10 is een door
snede op ware grootte van 
de verschillende kabelty- 
pen aangegeven, waarop 
tevens is vermeld op welke 
diepten zij in den regel 
worden gebruikt. Daarop 
komt ook voor type A A , 
hetwelk in de Noordzee en 
(het Kanaal veel wordt ge
bruikt, waar, zootds hier
voor gezegd, de kabels 
veel te lijden hebben van 
trawlers en ijsgang. Het 
-nadeel, van het gebruik 
van z\Vare bcsehermings- 
draden is de moeilijke be
handeling hij hot herstel
lingswerk; daarom wordt 
in Indië, waar met inlan
ders wordt gewerkt, de 
zware zf-kabel niet meer 
aangeschaft.

Hieronder volgen enkele
A kabel weegt per mijl

KUST • MWBtL . T y P t  J l* . 

Q . l f l  VWCLW,

TUMtHLW •K H Itli*  
frpfc a ....

- -»o o v/ m .

K U S T -M flB H . . TVPE A  .

0 - 3 0  V ^D LM .

TuaacHfH-mum. 
T y f t  C ,

too  - *<oo v/ h ■_

MU3 T -  MAJSCU , T X P t

O —100 VAfl C  M .

$
T /re p.

Movt-n 300 v/V*.

‘) De messingband dient om de guttapercha te beschermen tegèn 
boorwormen (Teredo navalis); daar deze op groote diepte niet voor
komen, heeft diepzeekabcl geen messingband noixlig.

\) hl het Maritiem Museum Prins Hendrik te* Rotterdam zijn 
merkwaardige voorbeelden daarvan te zien.
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Fig. 10. Doorsnede van de kabeltypcn.

maten en gewichten van de kabeltypcn:
15,2 ton en heeft een diam. van 52 niM.

id. 38 id.7.2
4.2 
2,6 
1,4

id.
id.
id.

28 id. 
25 id. 
23 id.

*) Zie tijdschrift Kon. Nat. Aardrijksk. genootschap 1917: De breuk 
in den Padang—Batavia-kabel.



L A A D V E R M O G E N  E N  T O N N E N M A A T .
D O O R  IR . A. M. SCHIPPERS

II . (V ervo lg  van nr. 10, bis. 142.)

No. 60. Scheepsm eting. R esolutie van 29 Ju li 1899. No. 1.

IN S T R U C T IE  ter u itvoering  van het K oninklijk besluit van 20 Juli 
1899 (S taatsblad  no. 164, V erzam eling No. 59), houdende bepalingen 
om tren t de m eting van binnenvaartuigen.

A lgem eene opm erkingen.
§ 1. De m eting van binnenvaartuigen volgens het Koninklijk 

besluit van 30 Ju li 1894 (S taatsb lad  no. 141, V erzam eling no. 78) 
heeft bij de scheepvaart, in het bijzonder bij dc stoom vaart, to t vele 
klachten aanleiding gegeven. De daarbij ingevoerde meetwijs toch gaf, 
bij vergelijking m et die volgens het K oninklijk besluit van 22 April 
1852 (S taatsblad  No. 64, V erzam eling no. 59), voor de meeste schepen 
een groo teren  inhoud. V oor vaartuigen, geheel of ten  deele voor per
sonenvervoer ingericht, m et venstergaten in de zijden, bedraagt het 
verschil niet zelden 50 per cent, voor sleepbooten som s 100 per cent 
en meer. D aar de haven-, kanaal-, sluisgelden en andere scheepvaart
rechten algemeen naar den inhoud der vaartu igen w orden geheven, 
is de m eting volgens eerstgem eld besluit voor de scheepvaart inder
daad in hooge m ate nadeelig.

T ijdens het onderzoek op welke wijze aan die bezw aren w are te 
gem oet te komen, is tusschen Nederland, D uitschland, België en 
F ran k rijk  eene overeenkom st gesloten betreffende de m eting  van bin
nenvaartuigen Bij die overeenkom st van 4 F eb ru a ri 1898, goedge
keurd  bij. de W et van 2 Januari 1899 (S taatsblad  no. 1), is als grond
slag voor de in ternationale  m eting aangenom en de bepaling van hét 
laadverm ogen der vaartu igen, de ijk, en wel, behoudens enkele punten 
van ondergeschikt belang, die volgens het N ederlandsch reglem ent voor 
den ijk van Rijnschepen.

De overeenkom st wees den w eg aan, w aar langs verbetering  van de. 
nationale m eting m oest w orden gezocht. H et onderzoek heeft geleid 
to t de slotsom , dat voor binnenvaartu igen de ijk de aangewezen meting 
is. H ij past voor alle vaartu igen, ken t geenerlei a ftrek  en m aakt boven
dien het schip to t een b ru ikbare balans. Na aflezing van de inzinking 
van het vaartu ig  op de daaraan  bevestigde schalen, w ijst de meetbrief 
m et genoegzam e ju istheid  het gew icht der lading aan.

De gemeenten en provinciën zullen er zich naar kunnen regelen 
bij het heffen van scheepvaartrechten, de scheepvaart bij de bereke
ningen van vraohtpenningen, handel en nijverheid bij de leveriiig van 
gestorte  goederen, bijv. steenkolen, steen, hout, ertsen, mest, beet
w ortelen, hooi, stroo, g rin t, enz.

Bij het K oninklijk  besluit van 20 Ju li 1899 (S taatsblad  no, 164, 
V erzam eling No. 59), is daarom  bepaald, dat de m eting van binnen
vaartu igen  m et ingang van 31 Ju li 1899, algemeen zal plaats hebben 
n aa r de regelen, vastgesteld  in  de bijiage der voorm elde overeenkomst. 
H ierdoo r zal niet alleen eene meer rationeele m eting w orden verkregen, 
m aar bovendien volledige aansluiting bij de meetwijs, aangenomen in 
de ons om ringende landen, zoodat de N ederlandsche m eetbrieven daar 
zonder nam eting moeten w orden erkend. D aar die overeenkomst 
volgens haar art. 4 voor alle R ijnoeverstaten verbindend zal zijn, zal 
ook gen bijzondere m eting voor de vaart op den Rijn meer noodig 
wezen.

§ 2. De m eting zal dus n iet m eer ten doel hebben de bepaling van 
den inhoud  der vaartu igen, m aar de bepaling van' hun laadvermogen 
en van het gew icht der lading bij verschillende inzinkingen.

De gronden, w aarop de m eting berust, en de regelen, w aarnaar zij 
zal geschieden, zijn opgenomen in de bijlage der voormelde, overeen
kom st opgenomen onder no. 58 der V erzam eling en hierna aange
duid als „Bijlage” en in  het K oninklijk besluit van 20 Juli 1899 
(S taatsb lad  no. 164, V erzam eling no. 59), hierna aangeduid als 
„B esluit” .

Te nieten ruimte.
§ 3. V olgens A rt. 3 der Bijlage is de op te m eten ruina te de inhoud 

van den romp, begrepen tusschen:
lo . het vlak van den grootstcn  diepgang, toegelatcn door de regle

m enten voor de verschillende w aterw egen, die het vaartu ig  bestemd 
is te bevaren ; en 

2o. een vlak genomen, hetzij te r hoogte van de inzinking van het 
ledige vaartu ig , zoo als hierna aangeduid, hetzij te r hoogte van den 
onderkant van ihet vaartu ig .

H e t vlak, bedoeld sub. 2o, zal volgens art. 5 van het Besluit worden 
genom en te r hoogte van de inzinking van het ledige schip en w ordt 
dus door die inzinking van zelve aangewezen. V an de plaats, die voor 
het sub lo  genoemde v lak  w ord t aangenomen, hangt het laadvermogeu 
van het schip af. H oe hooger d it vlak w ordt genomen, hoe grooter 
de op te m eten ruim te. D ie plaats zal door den scheepsmeter moeten 
w orden aangewezen. A rt. 4 van het Besluit s trek t om in d it opzicht in 
het geheele R ijk eene gelijke toepassing te verzekeren. T o t toelichting 
van het daar bepaalde strekke nog het volgende.

V aartu igen  m et venstergaten  in de zijden, zooals passagiersbooten 
en trekschuiten, kunnen niet dieper inzinken dan to t aan den onderkant 
dier venstergaten. In  schepen to t vervoer van goederen, w aarm ede bij 
u itzondering ook passagiers vervoerd worden, zou men wellicht ven

stergaten kunnen maken zoo w aterdicht, dat zij Zonder gevaar voor 
zinken van het schip mede onder w ater gaan, en zou m en dus doende 
het laadvermogen kunnen vergrooten. Om dit te voorkom en is onder 
Ir. a, van aft. 4 het vlak onder de venstergaten alleen toegelaten voor 
schepen, geheel of hoofdzakelijk ingericht voor vervoer van personen.

Voor dc toepassing van Ir. b blijven zetboorden, w aarm ede het vaste 
boord is verhoogd, buiten aanmerking, tenzij zij daarm ede w aterdicht 
zijn vereenigd.

Luiken, die een gedeelte van het vaste boord vervangen, w orden 
m et dat boord gelijk gesteld, onverschillig of zij al dan niet w ater
dicht zijn te sluiten.

Zoogenaamde W esterlanders en dergelijke kleine vaartuigen zonder 
gangboorden, enkel gedekt m et losse luiken, zijn als open vaartuigen 
aan te merken.

D e onder Ir . c van het artikel aangehaalde bepalingen van het regle
m ent van politie voor de scheepvaart en v io tvaart op den Rijn, be
krachtigd bij Koninklijk besluit van 9 O ctober 1897 (S taatsblad 
no. 204), luiden ais volgt:

„§ 2.2o. Bij alle schepen m ag de onderkant der kram m en *), die 
den grootsten toegelaten diepgang aanwijzen, in het m idden van het 
schip niet hooger liggen dan de bovenkant van het gangboord.

3o. Boven de kram men die den grootsten tocgelaten diepgang aan
wijzen, m oet eene scheepsboordhoogte van ten m inste 30 c.M, boven 
w ater gelaten worden, met dien verstande, dat bij schepen m et vasten 
„tennebaum ” deze laatste in de scheepsboordhoogte m ag  w orden mede- 
gerekend.”

H'I eting.
§ 4. De scheepsmeter kan vorderen dat h e t te m eten vaartu ig  w ordt 

gebracht naar de plaats, die hij voor het verrichten der m eting het 
meest geschikt oordeelt. In zout of in zeer b rak  w ater m ag n iet w orden 
gemeten (art. 10 Besluit).

A lvorens to t de meting over te gaan, overtuigt hij zich, dat alles 
w at zich volgens art. 6 der Bijlage aan  boord m oet hevinden, w erkelijk 
aaar aanwezig is (art. 8 Besluit).

D e scheepsmeters moeten zich voortdurend op de hoogte houden 
van hetgeen voor de volledige u itrusting  van elk sport van vaartuigen 
noodig is, namelijk van de hoeveelheid zeilen, touwen, kettingen, ankers, 
provisiën, enz. en van het getal manschappen. Is  de u itrusting  niet 
Volledig, dan moet zij, vóór dat de m eting w ord t begonnen, w orden 
aangevuld.

V oorwerpen en goederen, niet behoorende to t die genoem d in art. 6 
cjer Bijlage, m et name steenkolen en lading mogen zich n iet aan boord 
bevinden.

Op den bodem van ijzeren of stalen schepen, m ag geen w ater aan
wezig zijn. De toegelaten w aterstand in het ruim van houten schepen 
bedraagt, gemeten aan den mast, bij een laadverm ogen van n iet meer 
dan 100.000 kilogram, -3H centimeter, bij een laadverm ogen van boven
100.000 to t en met 200.000 kilogram  5 centim eter en bij een grooter 
laadvermogen 7 centimeter.

H et vaartu ig  moet gedurende de meting' zooveel m ogelijk horizontaal 
en stil liggen. De scheepsmeter doet daartoe zoo noodig losse v o o r
werpen verplaatsen (art. 9 Besluit).

§ 5. Is  het vaartu ig  in den juisten stand gebracht, dan w ord t het 
vlak van inzinking van het ledige vaartu ig  bepaald eii aan den buiten
kant van het vaartuig aangeduid op de plaatsen, w aar volgens art. 5 
der Bijlage de ijkschalen moeten worden aangebracht.

D ie aanduiding geschiedt op houten schepen, door het inslaan van 
5 centim eter lange en 2 centimeter breede ijzeren kram m en, waarop 
de lijn van den ledigen diepgang door een horizontale streep is inge
beiteld; op ijzeren schepen door eene in den rom p ingebeitelde 6 cen
tim eter lange streep.

Ook w ord t bepaald de verticale afstand van laatstbedoeld  v lak  to t 
dat ter hoogte van den onderkant van het v a a rtu ig '( ( fff*  9,--8q der 
Bijlage).

§ 6. N adat het vlak van den grootsten toegelaten diepgang overeen
kom stig art. 4 van het Besluit is bepaald, w ord t het te  m eten gedeelte 
vian den scheepsromp verdeeld in drie deelen, nam elijk het voorschip, 
het middenschip en het achterschip. D e verdeeling geschiedt door ver
ticale vlakken, genomen aan den achterkant der tw ee paar voorste 
bolders en aan den voorkant der twee paar achterste bolders, of w aar 
bolders ontbreken aan de binnenwaartsche uiteinden van de plechten.

H et te meten gedeelte w ordt daarna, te beginnen m et het vlak van 
inzinking van .het ledige vaartuig, door horizontale vlakken verdeeld 
in schijven van één decimeter hoogte. D e bovenste schijf kan eene 
andere hoogte hebben.

Vervolgens worden in elk horizontaal vlak, loodrecht op de lengteas 
van het schip, de volgende wijdten gem eten:

drie in het voorschip en wel aan elk der uiteinden en een op de 
helft der lengte (a, b, c ) ;

drie in het middenschip en wel op / ,  Vi en % der lengte (d, e, f ) ;
drie in het achterschip en wel een aan elk der uiteinden en een op 

de helft der lengte (g, h, i).
In  schepen van meer dan 40 m eter lengte kunnen, zoo noodig, in 

het middenschip, meerdere wijdten w orden gemeten. D e te m eten

x) In  dit besluit ijkplaten genoemd



wijdten moeten echter alle op onderlinge gelijke deelcn der lengte van 
het middenschip worden genomen.

D e als bijlage A  hij de instructie gevoegde teekening zal het voor- 
staande duidelijk maken. (Zie figuur I.)

§ 8. Volgens art. 10 van het Besluit moet de schipper de aanwijzin
gen, bedoeld bij art. 8 der Bijlage, op den achtersteven van het schip 
doen schilderen.

Het stellen dier aanwijzingen op dc meest duurzame gedeelten van 
den romp, volgens het laatste lid van dat artikel, geschiedt door den 
scheepsmeter, waarvoor dc noodige brandijzers van Rijkswege worden 
verstrekt. Kan zulks op ijzeren schepen niet door inbranding geschieden, 
dan worden de aanwijzingen ingebeiteld.

§ 9. Het inslaan van ijknagels, het inbeitelen van de insnijdingen 
en het plaatsen van de cijfers aanwijzende de inzinking, geschiedt 
door een bekwamen werkman, onder toezicht en volgens aanwijzing 
van den scheepsmeter.

§ 10. De ijknagels en krammen, bedoeld bij het tweede lid van 
§ 5, worden van Rijkswege verstrekt.

De rekeningen wegens de kosten van den aanmaak en van het plaat
sen of aanbrengen van ijkplaten en die wegens de kosten, veroorzaakt 
door de verrichtingen bedoeld in § 9, worden, na door den inspecteur 
te zijn goedgekeurd, uitbetaald door den ontvanger, daartoe door hem 
aan te wijzen, die deswege telken drie maanden eene verschot-declaratie, 
belegd met de quitantiën, indient.

(IV ordt vervolgd.)

D e oppervlakte van elk horizontaal vlak wordt gevonden door de
volgende formule (vergelijk de teekening):

A  =  a +  2b c x l , +  i± - - 2d-± -2/ - ± ? ' ± *  X L + i ±  2P 1 y j 3 
4 o 4

Duidt men daarna de vlakken, te beginnen van onderen, aan door
de letters A, B, enz. dan is de inhottd van

de 1ste schijf 

„ 2de schijf

A -j- D s 
2

B + _ C
2

X  h 

X h.

waarin h de hoogte van de schijf voorstelt, welke hoogte, behalve in 
de bovenste schijf, steeds één decimeter is.

De som van de inhouden der schijven wijst in kubieke meters dén 
totalen inhoud van het te meten gedeelte aan.

Alle afmetingen worden buitenwerks gemeten.
§7. Na afloop van de meting en vóór de afgifte van den meetbrief 

worden de ijkschalen en ijkplaten aangebracht.
De ijkschalen worden aangeduid op houten schepen, door het inslaan 

van ijzeren of koperen nagels, bij ijzeren of stalen schepen door in
snijdingen in de huid van het schip.

Op houten schepen worden voor de aanwijzing van elke 10 en 5 
centimeter inzinking groote en voor de aanwijzing van elke 2 centimeter 
kleine ijknagels gebruikt.

Op ijzeren schepen zijn de insnijdingen tot aanwijzing van elke 10 
en 5 centimeter inzinking vier centimeter, die tot aanwijzing van ■2 
centimeter inzinking twee centimeter lang. ,,

Naast elk deelpunt, aanwijzende een geheele decimeter, zal duidelijk 
zichtbaar het "<• aantal decimeters inzinking in 6 centimeter hooge 
arabische cijfers worden geschilderd.

Boven of nabij elke ijkschaal zal een ijzeren ijkplaat van 30 centimeter 
lengte bij 4 centimeter hoogte worden aangebracht en wel zoodanig 
dat de onderkant dier platen valt in het vlak van den grootsten tofi- 
gelaten diepgang. Op ijzeren schepen kunnen zoo noodig de ijkplaten 
worden ingebeiteld. t

Op de achterste ijkplaten worden met letters en cijfers van 2 & 2M 
centimeter hoogte ingeslagen de aanwijzingen, vuorgeschrevcn bij art. >8 
der Bijlage en wel volgender wijs:

30 cM.

Op de voorste ijkplaten wordt op gelijke wijs ingeslagen het laad
vermogen in tonnen van 1000 kilogram en wel volgender wijs:

NIEUW E SCHEPEN
Naam van het schip: „Eemdijk”.
Bouwmeester: N.V. Burgerhout’s Machinefabriek & Scheepswerf te 

Rotterdam.
Reederij: N.V. Solleveld, v. d. Meer & T . H. van Hattum’s Stoomv.

Mij. te Rotterdam.
Bouwjaar: 1921.
Soort van schip: shelterdekstoomschip.
H o o f d a f m e t i n g e n  :
Lengte over alles: 113,95 M.
Lengte tussehen de loodlijnen: 109,50 M.
Breedte (m ld.) op het grootspant: 15,25 M.
Grootste breedte: 15,34 M.
H olte (mld.) in de zijde: 9,91 M.
Ruimholte: 6,67 M.
Diepgang geladen: 6,78 M.
Uitwatering in den zom er: 750 m.m.
W aterverplaatsing: 9110 M3.
Klasse: f  L. R. 100 A  I.
Laadvermogen: In tonnen van 1016 K.G. op het zomeruitwaterings- 

merk: 6600.
Aantal ruimen: vier.
Aantal lieren: tien.
Bruto-tonnenmaat: 3618 reg. ton.
Netto-tonnenmaat: 2193 reg. ton.
M a c h i n e ,  s t o o m k e t e l s ,  m o t o r e n  e n z .
Maker: N.V. Burgerhout’s Machinefabriek & Scheepswerf.
Aantol cilinders: drie.
Hoofdafmetingen der cilinders: 650X1050X1700 m.m.
Slag dar machine: 1150 m.m.
Indicateur vermogen: 1800 paardekrachten.
Proeftocht snelheid: 11 K> knoop.
Aantal stoomketels: drie.
Soort van stoomketels: vlampijpketels«
Verwarmend oppervlak van eiken ketel; 172,5 M3.
Stoomdruk: 12,7 K.G./c.m2.

Naam van het schip: „Springfontein”.
Bouwmeester: Lithgows Ltd., Port Glasgow.
Reederij: Holland-Zuid-Afrika-Lijn, Rotterdam.
Bouwjaar: 1921.
Soort van schip: stoomvracht- en passagiersschip. 
H o o f d a f m e t i n g e n :
Lengte tussehen de loodlijnen: 423’— 4”.
Breedte (m ld.) op het grootspant: 56'—0”.
H olte (m ld.) in de zijde: 39’—5”.
Ruimholte: 31’—3 H ”.
Diepgang geladen: 28’— 4”.
Uitwatering in den zomer: 11'— 1".
Waterverplaatsing: 16928 ton.
Klasse: Lloyd’s f  100 A 1.



Laadverm ogen: In  tonnen van 1000 K.G. op het zom eruitw aterings- 
m erk : 10580.

A an ta l ruim en: vijf.
A a n ta l lieren: tien.
B ruto-tonnenm aat: 7342 reg. ton.
N etto -tonnenm aat: 5494 reg. ton.

M a c h i n e ,  s t o o m k e t e l s ,  m o t o r e n  e n z .
M aker:  R aukln Blackmore.
A a n ta l cilinders; drie.
H oofda fm etingen  der cilinders: 27”X 45”X 74”.
S la g  der machine: 51”.
Ind ica tenr verm ogen: 3000 paardekrachten.
P roeftoch t snelheid: 13,1 knoop.
A a n ta l stoom ketels: drie.
S o o r t van stoom kete ls: Schotsche.
V erw arm end oppervlak van eiken ketel: 2800 sq. ft.
S to o m d ru k : 180 lbs.

Naam  van het sch ip: „En Avant 4”.
B ouw m eester: N.V. V an der K uy  en v. d. Ree’s M achinefabriek 

en Scheepswerf.
R eederij: N.V. Sleepdienst firm a L. Muller te Puttershoek.
B ouw jaar  1922.
S o o r t van schip: Riviersleepboot.

H o o f d a f m e t i n g e n :
L eng te  over alles: 19,25 M.
L eng te  tusschen de loodlijnen: 18 M.
B reedte (m ld.) op het grootspant: 4.50 M.
G rootste breedte: 4.70 M.
H o lte  (m ld.) in de zijde: 2.20 M.
K lasse: geene.

M a c h i n e ,  s t o o m k e t e l s ,  m o t o r e n  e n z .
M aker:  N.V. v. d. K uy & v. d. Ree’s M achinefabriek & Scheepswerf 

te Rotterdam .
S o o rt van machine: verticaal triple expansie.
A anta l cilinders: drie.
H oofda fm etingen  der cilinders: 180X272X470 m.m.
S la g  der machine: 250 m.m.
Indicateur verm ogen: 10Ö paardekrachten.
P roeftoch t snelheid: 9i4 knoop.
A anta l stoom ketels: één.
S n o rt van stoom ketels: Schotsche vlampijpketel.
Verw arm end oppervlak van eiken ketel: 42 M 2.
S to o m d ru k:  13.4 K .G./c.M 2.

Naam van het schip: „Amstel”.
B ouw m eester: F irm a J. S m it & Zoon te Foxhol.
Reederij: A m erican Petro leum  Company te R otterdam .
B ouw jaar: 1922.
S o o r t van het schip: M otor Petro leum tankboot voor rivieren en 

Zuiderzee.

H o o f d a f m e t i n g e n :
Lengte  tusschen de loodlijnen: 28.50 M.
Breedte (m ld.) op het grootspant: 5.35 M.
H o lte  (m ld.) in  de zijde: 1.95 M.
D iepgang geladen: 1.60 M.
K lasse: geen.
Laadverm ogen: In  tonnen van 1000 K.G, op het zom eruitw aterings- 

m erk : 160.
A anta l ruim en: zes.
A an ta l lieren: anker, stuur, achter-anker, lier.

M a c h i n e ,  s t o o m k e t e l s ,  m o t o r e n  e n z .
M aker:  N.V. M otorenfabriek  D eutz, te A m sterdam .
S o o r t van machine: twee cilinder H . D. Brons D eutz-m otor. 
A anta l cilinders: twee.
B ij motoren aantal Rampaardekrachten: 48.
P roeftoch t snelheid: 15 K .M . per uur.

Pom p- en persinstallatie m et een capaciteit van 60 M 3. per uur en 
een opvoerhoogte to t 30 M eter; welke w ord t gedreven door afzonder
lijken motor.

V oor vervoer van petroleum S.G. 0.81.

H o o f d a f m e t i n g e n :
L engte tusschen de loodlijnen: 460’—0” =  140,21 M.
B reedte (m ld .) op het grootspant: 60’—0 ” =  18.29 M.
G rootste breedte: 60’— 10” =  18.54 M.
H o lte  (m ld .) in de zijde; 38’—9” =  ] 1.81 M. tot shelterdek. 
R iüm holte:  15 ’— 9” =  4.50 M.
D iepgang geladen: tot zom erm erk =  26’—2” — 7.98 M. in zout water. 
U itw atering  in  den zom er: 4’—8” =  1.43 M.
W atervee p laa tsing:  bij diepgang 26’— 2 ” 16000 ton.
Klasse: L loyd’s 100 A 1 f.
Laadverm ogen: In  tonnen van 1000 K.G. op het zomeruitwaterings- 

rnerk: 10515 ton =  10350 ton van 1016 K.G.
A anlal ru im en :  5 onderruimen, 5 tusschendekken, doorloopend shel

terdek.
Aantal lieren: 18 laadlieren.
B ru to -tonnenm aa t: plm. 6813 reg. ton.
N etto -tonnenm aat:  plm. 4141 reg. ton.

M a c h i n e ,  s t o o m k e t e l s ,  m o t o r e n  e n. z.
M aker:  B arclay, Curie & Co. Ltd. te W itheinch.
Soort va-ii m achine: stoomturbine.
Doublé reduction  geared turbines Brow n-Curtis. H .D . en L.D.
4500 aspaardekrachten.
Snelheid: toegeladen 13 knoop.
A antal stoom ketels:  5.
Soort Z'an stoom kete ls: Schotsche enkele ketels.
V erw arm end oppervlak van eiken ketel: 2621 vierk. vt. =  243.5 M2. 
S to o m d ru k:  220 lbs. per vierk. E ng . dm . =  15.47 K.G- per C.M2. 
V erblijven: officieren en m achinisten midscheeps op shelterdek; m a

tro z e n  en stokers achteruit.
V e rlich tin g : electrisch.
V riesinsta llaH o: de tusschendekken 2 en 4 evenals de ruimen 2 en 4 

zijn geïsoleerd. Vriesmachines CO2 systeem. Fabrikan t en instal
lateur J. & E . Hall Ltd., H artford .

Ó ververh itters: R obinson’s systeem.

Naam van het schip: „Van der W ijck”.
B ouw m eester;  Mij. voor Soheeps- en W erktuigbouw  „Fijenoord” te 

R o tterdam .
Reederij: K on. P aketvaart Mij. te Amsterdam.
B ouw jaar: 1921.
Soort va n  sch ip: passagiers- en vrachtstoomschip. 

H o o f d a f m e t i n g e n :
Lengte tusschen de loodlijnen: 320’—0 ”.
Breedte (m ld .) op hei grootspant: 44’-—0”.
G rootste breedte: 44’— 2'A ”.
H o lte  ( m ld .) in  de zijde: 20’—0 ”.
R uim  h o lte : 17’— 0”.
D iepgang geladen: 17’— 9”.
U itw atering  in  den zom er: 2’—3 ”.
W fiterverplaatsing: 4900 ton.
K lasse: f  1 3/3 L I I  Veritas.
Laadverm ogen: In  tonnen van 1000 K.G. op het zom eruitwatcrings 

m erk : 2160.
A anta l ru im en :  vier.
A antal lieren:  tien en vier stoomkrancn.
B .rjito-tonnenm aat: 2596 reg. ton.
N etto -to n n en m a a t: 1487 reg. ton.

M a c h i n e ,  s t o o m k e t e l s ,  m o t o r e n  e n z .
M aker: Mij. voor Scheeps- en W erktuigbouw  „F ijenooid”.,.Rotterdam. 
Soort van  m achine: triple expansie.
Aünlal c ilinders:  drie.
H 'oofdafm etingen der cilinders: 26”X 43”X 71”.
Slag der m achine: 52”.
Indicateur verm ogen: 2750 paardekrachten.
P roeftoch t snelheid: 13,75 mijlen per uur.
Ahntal stoom ketels:  vier.
Soort van  stoom ketels: Babcock & W ilcox.
V erivarm end oppervlak van eiken ketel: 2324 vierk.. voet.
Stoom  d r u k : 180 lbs.
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Naam van het schip: „Waterland”.
B ouw m eester: Barclay Curie & Co. Ltd. te W itheinch. 
Reederij: Kon. Hollandsche Lloyd te A m sterdam . 
B ouw jaar:  1920/1922.
S o o rt van schip: Shelterdekstoomschip.
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LITERATXJUR-OVERZICHT
Scheepsbouw in Amerika, de conferentie van W ashington  

en de Amerikaansche koopvaardijvloot.
D oor de „M arine R eview ” en de „Pacific M arine R eview ” worden 

deze onderw erpen in verband m et elkaar behandeld. iDe groote invloed 
van de  conferentie te W ash ing ton  op den A m erikaanschen ■'cheeps- 
bouw  zal duidelijk zijn als men weet, da t tw ee groote werven res
pectievelijk voor 75 pet. en 50 pet. van haar capaciteit m et aanbouw 
van oorlogsschepen bezet zijn. D e Am. scheepsbouw —  niet gere
kend de werven aan de m eren —  is mede door aanbouw  voor de 
oorlogsvloot ontw ikkeld en heeft in slechte tijden gedreven op dat 
w erk. Gedurende 1901-1914 w aren de werven N ew -Y ork S'hipbuilding 
Corp., N ew port N ew s Shipbuild ing and D ry D oek Cy., W m. Cramp 
& Sons Ship and E ngine B uild ing  Co. voor gem iddeld 32 pet. van 
haar producten m et oorlogsscheepsbouw  belast.

Deze aanbouw  voor de vloot in A m erika zelf had  wel to t gevolg 
gehad, d a t de schepen d u u rder w aren, doch deze verkapte subsidies 
leverden tijdens den w ereldoorlog een groo t dividend, doo rda t bij den 
toen noodigen grootscheepschen aanbouw  de besturende en technische 
leiders aanw ezig w aren om leid ing te geven.

Tijdens en k o rt na den w ereldoorlog zijn nog m eerdere werven be
gonnen verschillende soorten oorlogsschepen te bouwen en zoodoende 
dreigen er, nu te W ash ing ton  van enkele typen de aanbouw  stopgezet 
is, voor verschillende w erven groote moeilijkheden aan te breken.

Engeland is in s taa t o rders te krijgen voor passagiers- en mail- 
stoom ers, m aar voor A m erika vreest men, da t na 10 ja a r  stilstand 
de capaciteit der g roote w erven zoo zal zijn achteru it gegaan, dat 
opnieuw  begonnen aanbouw  dan groote moeilijkheden zal opleveren. 
D aarom  redeneert m en als volgt: A m erika heeft geen snelle schepen. 
Om  d it aan te toon en w ord t volgend lijstje van de verdceling over 
enkele landen van de snelle passagiersschepen gegeven:

A antal schepen m et snelheid in knoopen T otaal in
L an d en : K n o o p : 19 21 23 24 25 snelle schepen

Japan 1 1
Ita lië 2 3 5
F rank rijk 4 2 2 8
Ver. S taten 13 2 1 16
E ngeland 35 25 6 6 1 7 3

E r w ord t dan betoogd, d a t A m erika voor de v aart in den Atlan- 
tischen Oceaan drie (w aarom  d rie  zal wel u it ’t  volgende blijken) 
snelle passagiersschepen noodig  heeft en dat de in aanbouw  zijnde 
slagkru isers zeer goed om  te w erken zijn in passagiersschepen (lengte 
o. a. 266.4 M., breedte 32.1 M. diepgang 9.4 M. Depl. 44200 ton). 
H e t onderw atergedeelte kan  onveranderd blijven, w aarop dan het 
„drijvende hotel" gebouw d kan worden. Zoo zal men schepen krijgen, 
die 323d knoop kunnen  loopen, doch als regel 26 knoop zullen varen. 
D it laatste zal door de electrische overbrenging zeer goed uitvoerbaar, 
zijn. E r  kunnen dan 1000 eerste-, 1000 tweede- en 2000 derde-klasse 
passagiers vervoerd w orden, terwijl dan nog 5000 ton lading ingeno
m en kan worden. De kim m antel („b listcr”) zal dan weggenomen 
w orden, ook zal de constructie, noodig voor aanbreng ing  van pant
sering, vervallen. Zoo verkrijg t men schepen, d ie  la ter n iet meer om 
te bouw en zijn in slagkru isers (dus geen onderkru ip ing  van W ashing
to n !) en die door vier 1 angsscheepsche w.d. schotten en verdere w.d. 
dw arsschotten  w erkelijke „unsinkable” schepen zullen zijn. De 
240.000.000 dollar, die reeds besteed zijn, zouden n iet waardeloos 
w orden en de positie van de werven zou verbeteren.

D at 3 passagiersschepen „n u ttig ” zijn zal wel sam enhangen met 
den stand van den bouw der slagkruisers.

M ag A m erika gebrek hebben aan passagiersschepen, aan vracht
schepen is er een teveel. D oor den grooten nood zijn in den oorlog 
vrijwel alleen vrachtschepen in bouw gegeven. De staa t heeft voor
3.500.000 000 dollar een vloot moeten bouwen en nu zegt men, dat 
kon niet anders, om dat A m erika niet als andere landen door sub
sidies in  allerlei vorm  den groei van een koopvaardijvloot bevorderd 
had. N a 1914 zijn de V ereenigde Staten een land geworden, dat een 
grooten u itvoer noodig  heeft en dus kan het n iet toelaten dat, zooals 
tijdens 'den oorlog in T ransvaal en in 1914/15, door 'het onttrekken 
van de schepen onder vreem de vlag het vervoer onmogelijk wordt. 
F rankrijk  gaf van 1881—1895 23.687.000 dollar en van 1893— 1901
29.148.000 dollar voor nieuw bouw  en andere subsidies. E ngeland gaf 
de Cim ard-lijn 12.650.000 dollar als bouw subsidie voor twee nieuwe 
schepen. E n  zoo gaat m en ook andere landen na. H olland steunt de 
v aa rt op Ne-d.-Indië enz. enz.

M en w ijst er op, dat èn leger èn vloot vele transportschepen noodig 
hebben in oorlogstijd. Zoo kom t de conclusie voor den dag, da t èn 
voor vredesom standigheden èn voor oorlogstijd een koopvaardijvloot 
voor A m erika onm isbaar is.

De tegenw oordige vloot bestaat u it 1450 schepen met totaal
10.500.000 ton d.w., w aarvan  1/s in  aantal m et Yi van het laadverm o
gen zéér goede koopvaardijschepen en 1/s in aantal goede schepen zijn. 
300 schepen zijn aan de m eren gebouwd en d aa r de keus van de 
afm etingen aan de sluizen gebonden was, zijn deze schepen niet 
economisch geworden.

A. D. Lasker, de „Chairman U nited S tates Shippi.ng B oard”, ziet 
de zaak als volgt in:

De Amerikaansche koopvaardij is finantieel gehandicapt door dure 
schepen en dure bemanningen (hooge levensstandaard). D an zijn de 
groote lijnen van de wereld in handen van andere naties, die in 
jarenlangen arbeid hun vloten opgebouwd hebben. D aarom  m oet 
A m erika geld in deze zaak steken, zooals iedere nieuw e zaak geld 
behoeft; het geld, dat noodig is om aandeel te verkrijgen in het 
wereldverkeer. En daar nu bespaard w ord t door stopzetten van oor- 
iogsscheepsbomv, kan men geld vinden om  een koopvaardij te k rij
gen, die het land zoo noodig heeft.

D oor vaste lijnen, die voor de Amerikaansche vloot geschikt zijn, 
te -.veroveren, waarbij gebruik moet w orden gem aakt van de „Jones 
A ct”, die Am. schepen voordeelen geeft w at betreft „m ail”-vcrvoer 
en indirect w at betreft goedkoop vervoer per spoor, w il L asker de 
m ark t voor de groote regeeringsvloot verbeteren. Is d it gaande, dan 
wil men trachten de schepen 'te verkoopen om zoodoende een gezonde 
koopvaardij te verkrijgen. De groote vloot in één hand is al te on- 
vobrdeelig en -ook particuliere exploitatie ziet men als einddoel.

C. v. D.

Dur aluminium als materiaal voor lichte vaartuigen.
In  1903 is door den Duitschen W ilm  een alliage van alum inium 

met ongeveer 4 pet. koper, % pet. m agnesium  en 0.4 pet. mangaan 
ontdekt, welke aan klein gewicht (s.g. 2,8) na bepaalde bew erking 
(veredelen) een vastheid paart gelijk aan die van zacht vloeiijzer. 
D aarbij is die alliage beter -dan vloeiijzer tegen de inw erking van 
zeewater bestand. H et m ateriaal w erd  het eerst door de „Dtiren- 
W erkc” gefabriceerd, vandaar de naam  D ur-alum inium .

H et veredelen geschiedt in een zoutbad van een 'tem peratuur van 
plm. 500° C. D aardoor worden vastheid en rek g roo ter; afschrikken 
in w ater geeft de grootst mogelijke vastheid en rek.

H et m erkw aardige van dit m ateriaal is, dat het veredelingsproces 
eerst na vijf dagen voldoende ver gevorderd is om het m ateriaal weer 
te kunnen bewerken. Boren, draaien en fraisen kan echter ook tijdens 
die eerste 5 dagen geschieden. De vastheid is 38—44 K .G./c.M 2. bij 
een rek van 10 a 15 pet., die nog op te voeren is to t 26 pet.

Arooral voor den bouw van luchtschepen was d it m ateriaal een 
grooten stap vooruit. Later w erd het ook voor vliegtuigen toegepast.

N a den oorlog is de Zeppelin-fabrick begonnen m et -enkele typen 
lichte vaartuigen van dit m ateriaal te bouwen. D aar in tegenstelling 
met alum inium het dur-aluminium tegen zeew ater bestand is en de’ 
booten lichter worden dan houten, lig t deze toepassing voor de ,hand.

De booten worden aanbevolen als „niet werkende” zooals houten 
doen, dus speciaal geschikt voor de tropen. H et geringe gew icht is 
echter mede verkregen door de huid zeer dun te maken, to t 1 m.M. 
toe. D it vooral is niet aanbevelenswaard voor lichte vaartuigen, daar 
ze nogal veel van stooten te lijden hebben. H et zal de v raag  zijn of 
voor zeeschepen teakhouten sloepen, die bij de m arine en de groote 
stoomvaartmaatschappijen goed voldeden, ook in de tropen verdron
gen zullen worden.

De Zeppelin-fabriek bouwt de volgende -typen:
Een roeiboot voor jachten: 2,8X1,2 M.
Een open m otorboot (motor 4 P .K .) : 4,5X 1,3 M.
E en half-overdekte motorboot (m otor 14 P.K. m et tandrad-over- 

b renging): 7,5X1,5 M.
Een m otorboot -met overdekte ka ju it (m otor 14 P .K .) : 10X2,3 M.
Deze booten hebben geknikte spanten en vlakken o f V -vorm igen 

bodem om zoo goedkoop mogelijk te werken. Vooral in verband m et 
het moeilijk bewerken van dur-alum inium  zal zoo gew erkt zijn,

De „Luft-Fahrzeug-Gesellschaft m .b.H. S traalsund” b rengt nu 
echter scheepsr-eddingbooten van dur-alum inium  in -den handel, d ie 
in den gebruikelijken vorm met gebogen huid gebouw d worden. E en 
boot van 9,14X2,75X1,14 M. weegt slechts 900 K.G. De roeiboot 
van 2,8X 1,2 M. van de Zeppelin-fabriek weegt zon-Ctér in tim m ering 
25 K.G.

Ir . C. v. D.

NIEUW E UITG AVEN
De bekende staalfirm a E dgar Allen & Co. L td. te Sheffield s tu u rt 

ons een exemplaar van haar tijdschriftje „The E d g ar A llen N ew s”, 
w aarin een artikel over „Steel Tools and Tool Steels used in Ship- 
yards”. Belangstellenden verwijzen wij verder naar de firm a H, J. 
van Loon & Co., Stephensonstraat 79, Don H aag, -die als agent van 
E dgar Allen, op aanvrage bedoeld artikel toestuurt,

*

Van de Mij. Van Berkel's Paten t te R otterdam  ontvingen wij een 
reclameplaat van de goede soort: een teekening van den bekenden tee- 
kenaar August W . van Voorden, die een sprekend beeld geeft van het 
bedrijf in de Rotterdamsche havens. H et -effect van de krachtige teeke
ning w ordt door de 'bescheiden reclame n ie t ontsierd.

*

De Vereenigde Ned-erlandsche Scheepvaart Mij. deed een kleurige 
reclameplaat verschijnen voor haar H olland—O ost-A zië-Lijn, w aarop 
deze lijn met de voornaamste havens in beeld, sprekend is voorgesteld.



W ERFBERICHTEN
P E R SO N A L IA .

De heer E. H . J. Savcnye, bericht ons, dat hij zich als survcyor te 
R otterdam  van B ritish  Corporation, Registrn Italiaan en American 
liureau of Shipping heeft teruggetrokken, terwijl, deze functie wordt 
overgenom cn door den heer I. H. Dijkhuis en de heer Ph. E. N. 
Saveneye is benoemd tot assistcnt-snrveyor van deze Imreaux. H et 
kantoor zul voortaan gevestigd zijn Heemraadssingei 288 te Rotterdam.

D E  H O L L A N D SC H E  W E R V E N  K U N N E N  NOG  
C O N C U R R E E R E N .

N adat het aan de Zuidkust van Zweden gestrande Nederlandsehe 
stoomschip S to lw ijk  (K rhardt & Dekkers, Rotterdam) was vlot ge
brach t en in een droogdok te Kopenhagen was geplaatst, heeft er vöor 
de reparatie een inschrijving plaats gevonden, waarbij dc Nederlandsehe 
reparateurs verreweg de laagste inschrijvers waren. Het werk is dan 
ook aan de N.V. Scheepswerf van P. Sm it Jr. te Rotterdam gegund. 
H et mag zocnvel voor de Nederlandsehe industrie als voor de betrokken 
assuradeuren als een succes worden aangemerkt, dat de Rutterdamsche 
scheepsreperateurs zelfs aan de Duitsche concurrentie het hoofd kunnen 
bieden.

N IE U W E  O P D R A C H T E N .
De N.V', M achinefabriek & Scheepswerf van F. Smit J r  te Rot

terdam deelt ons mede, dat zij opdracht heeft ontvangen van het 
stadsbestuur van Antwerpen voor den bouw  van een stoamónderlosser 
(slijkdrager), bestemd voor het vervoer van slijk in de haven van 
Antwerpen. De hoofd afm etingen zijn: lengte (1.1.) 52.40 M.; breedte
(midi) =  10 M .; holte (mld.) =  4 M. Het bun heeft een lengte van 
20.65 M., een breedte (hoven) van 8 M. en een breedte (onder) van 
4.35 M. D oor acht W aterdichte schotten wordt het schip verdeeld in 
negen afdeelingen. In  het schip zal worden geplaatst een verticale cöm- 
poitnd stoommachine, welke het schip in geladen toestand een snelheid 
van 8 knoop moet geven. De stoomketel heeft een werkdruk van 10 
atm. V oorts w ordt het schip voorzien van een stoomverhaallier, op 
het achterschip, een stoomankerlier, stoomstuurmachine en handkleppen
lier voor het openen en sluiten van de bodemkieppen in het bun.:

W aar eenige weken geleden de opdracht tot het bouwen van de Ant- 
wcrpsche veerbooten voor Belgische rekening niet aan Hollanders werd 
gegund, in weerwil zij de laagste inschrijvers waren, mogen wij het als 
een verblijdend teeken aanmerken dat thans een Hollandsche firma een 
opdracht van het gemeentebestuur van Antwerpen heeft gekregen.

Op de w erf van de N.V. Schcepsbomvwerven v.h. P. & A. Ruyten- 
herg  te R aam sdontsvcer is de kiel gelegd voor een sleepschip van circa 
800 ton, voor rekening van den heer D . A. Pnppelier Lzn. te W aspik. 
Lengte over alles =  61.60 M.; grootste breedte =  8 M.; holte —  
2.30 M.

K IE L L E G G IN  G E N .
Op de w erf van de N.V. Arnhemsehe Stoomsleephelling-'Mij. te A rn

hem is de kiel gelegd voor het stalen riviervrachtstoomschip Cancor- 
tlia X V , voor rekening van de N.V. Stoombootonderneming Ctmcor- 
<lia te Arnhem. Lengte (1.1.) =  42 M .; breedte (mld.) =  6 M .; holte 
(mld.) in de jtijde =  2.20 M. Laadverm ogen =  240 ton. Het schip zal 
voorzien worden van een triple expansie stoommachine van 180 I.P.K. 
en een stoomketel met een V.O. — 63 M3. en een werkdruk =  13 atm.

Op de werf van de N.V. Lohithsche Scheepsbouw Mij. te Lohith 
is de kiel gelegd voor een Rijn-Hernekaiiaalschip voor rekening van 
de Rheinschiffahrt Act. Ges. vornials Vendel te Mannheim, met een 
laadvermogen van circa 1360 ton.

T E  W A T K R lA T IN G E N .
H U IS K E N S  & V AN D IJK  T E  D O R D R EC H T: 
een stalen ponton voor een schcepselevator, voor rekening van -de 
N.V. Technerna te Rotterdam . Lengte over alles =.= 20 M .; breedte 
(mld.) =  7 M .; holte (mld.) =  2,35 M. Het schip is door twee 
schotten in d rie ruimen verdeeld, l ie t  voorruim dient tot magazijn, 
het m iddenruim  is de machinekamer, terwijl het achterruim tot wo
ning van den sehippr is ingericht.
de niotorvrachtboot Johanna 7, met een laadvermogen van 100 ton, 
in aanhouw voor de heeren A. & L. de Jong te Dordrecht en bestelnd 
voor den goederendienst D ordrecht— Rotterdam.

K O N . M IJ. D E  SC H E L D E  T E  V L ISSIN G E N : 
het vrachtstoom sehip Kertosono, in aanhouw voor de Stoomvaart Mij. 
Kolterdamsche Lloyd te Rotterdam . Lengte over alles =  142.11 M .; 
lengte (1.1.) ■= 135.64 M.; breedte (mld.) =.= 19.05 M.; holte (mld.)*tot 
shclterdek =s. 12.35 M. Laadverm ogen — circa 13000 ton van 1000 
K.G. H et seliip is tevens ingcrioht voor 6 passagiers en Voor het ver
voer van M ekkagangcrs. V erder zal het schip worden voorzien ‘van 
een P arson’s stoom turbine van 4500 nsP.K. en vijf Schotsche stoom 
ketels m et een totaal V.O. =  13.725 vierk voet en een totaal rooster- 
oppervlak van 315 vierk. voet. S toom druk =  200 lbs. per vierk. duim. 
Klasse Bureau Veritas.

N.V. IN T E R N A T IO N A L E  S C H E E P S B O U W  M IJ. D E  M AAS
T E  SL IK K E R V E E R : 

het vrachtstoomsehip P astr, in aanbouw voor de Kon. P ake tvaa rt Mij. 
te Batavia. Lengte (1.1.) =  230'—0"; breedte (mld.) =  38'—0” ; holte 
(mld.) in de zijde =s 16'—9". Laadverm ogen op een diepgang van 
14'—6" — 1620 ton van 1016 K.G. Dé m achinclnstallatic w ord t ge
leverd door de N.V. AlbJasserdamschc M achinefabriek te A lblasser- 
dam. Klasse Bureau Veritas.

N.V. J. M EY ER ’s SC H E E P S B O U W  M IJ. T E  Z A L T I50M M E L : 
het stoomschip Jaar stroom', in aanbotnv voor de H olland Stoom boot 
Mij. te Amsterdam. Lengte (1.1.) =  82 M .; breedte (mld.) — 12.19 M .; 
holte fmld.) tot hoofddek =-- 5.70 M .; holte (mld.) to t shclterdek — 
7,97 M. Laadvermogen =  circa 3000 ton. H et schip zal door de 
firm a Gebrs. Stork & Co., te Hengelo, voorzien worden van een 
stoom turbiiie-instailatie m et waterpijpketls met een verm ogen van 
1400 asP.K.

N.V. SC H E E P S IiO U W W E R V E N  v.h. P. & A. R U Y T E N B E R G
T E  K A A M SD O N K SV EE R : 

een kanaalschip, in aanhouw voor eigen rekening. Lengte over alles =- 
46.75 M.; grootste breedte .=  5.08 M. ; holte =  2.30 M. Laadverm o
gen — circa 420 ton.

N.V. S C H E E P S W E R F  'T  H Ü N D SB O SC H  T E  A L K M A A R : 
een stalen motorsleepboot, voor rekening van de N.V. A m sterdam sche 
A anneming Mij. te A m sterdam . Lengte (1.1.) =  15.40 M.; breedte 
(mld.) =  3.35 M .; holte (mld.) r~ 1.50 M. ITet schip zal voorzien 
worden van een twee cilinder 24 P .K . Deutz Bronsm otor.

N.V. A R N H E M SC H E  S T O O M S L E E P H E L L IN G  M IJ.
T E  A R N H E M :

een rivierstoomsleepboot, in aanbouw voor den heer H erm . Lieven te 
’s-Hertogenhosch. Lengte (1.1.) == 25 M .; breedte (mld.) =  5.20 M .; 
holte (mld.) =  2.60 Af. H et schip zal voorzien w orden van een triple 
expansie stoommachine van 300 I.P .K . en een stoomketel m et een 
V.O, =  90 M2. en een w erkdruk van 14 atm.

N.V. L O B IT H S C H E  S C H E E P S B O U W  M IJ. v.h. G EB R S. B O D E-
W E S ‘T E  L O B IT H : 

het Rijn-Hernekanaalschip Rheinfahrt 50, met een laadverm ogen van 
circa 1360 ton, in aanbouw voor de R heinschiffahrt Act. Ges. vorm als 
Pendel te Mannheim. D it is het tweede schip van een 10-tal, die de 
Lohithsche voor voornoemde Mij. heeft te. bouwen.

S C H E E P SB Q U W W E R F  'T  H U IS  D E  M E R W E D E , H . T E  V E L D 
H U IS  T E  P A P E N D R E C H T : 

het stoomschip Lima, in aanbouw voor de Kon. Ned. S toom boot Mij. 
te Amsterdam. Lengte over alles —. 274’—-0” ; breedte (mld.) =  
3 9 j—0” ; holte (mld.) to t shclterdek =  24’—6”. Laadverm ogen =  
2350 ton. De m achine-instalaltie van ca. 1000 P.K . zal w orden gele
verd door de N.V. J. & K. Sm it's M achinefabriek te K inderdijk.

PR O E F T O C H T E N .
Het stoomschip Rantaupandjang, gebouwd door Gebrs. P o t te Bol

nes, voor rekening van de Kcm, Paketvaart Mij. te A m sterdam .

N E D E R L . SC H E EPSB O U W -M IJ., T E  A M STE R D A M .
In het ja a r 1921 was de werf aan de C onradstraat voldoende van 

werk voorzien, terwijl op de w erf aan de overzijde van het IJ  het 
van de Amsterdamsche D roogdok Mij. in opdracht gekregen 25000 tons 
drijvend droogdok in aanbouw is. Buiten dc loopende contracten voor 
nieuwbouw voerde de mij. een zeer belangrijken ombouw u it van het 
Engelsche stoomschip Ormno  en voltooide zij enkele schepen, op andere 
werven gebouwd. H et contract voor het houwen van m otorschip no. 186 
van 4000 ton, moest worden geannuleerd, aangezien de bcsteders niet 
in staat bleken hun contractueclc verplichtingen na te komen. De on t
binding dezer overeenkomst kon geschieden zonder geldelijke nadeelen 
voor de maatschappij. In  1921 werden afgelcverd: het stoomschip 
Sim aloer, 9113 ton d.w., en het m otorschip Geisha, 6870 ton d.w., terwijl 
op 1 Januari 1922 nog in aaiihouvv w aren: een kruiser, 4 vracht- en 
passagiersschepen, een depótsehip, een vrachtschip, eeri m otorschip, een 
onderzeeboot en een drijvend droogdok. De werf aan de Overzijde van 
het I J  nadert haar voltooiing, H et over 1921 u it te koeren dividend 
bedraagt 8 pet.

SC H E E P SW E R F  „D E L IE SB O SC H ”, T E  U T R E C H T .
U itb e t jaarverslag van de H olland Gulf Stoom vaart Mij. te R otter

dam blijkt dat per 1 Januari 1921 bovengenoemde werf voor de som 
van ƒ  2.564.035 het eigendom van voornneinde stoom vaart Mij. is 
geworden. I.)e Holland Gulf ziet in schepen bouwen meer toekom st 
dan in het e.xploiteeren daarvan. E r ontstond in het afgeloopen jaar 
een verlic.ssaldo op de w erf „Liesboseh” van ƒ  399-353, waarbij op 
de gebouwen, machinerieën enz. ƒ  108.371 en op den m ateriaaivour- 
raad ƒ  125.974 en is een exploitatieverlies van ƒ  198.378 afgeboekt.
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