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GOLFBEW EGING EN HA AR  INVLOED OP EEN VAREND  SC H IP
DOOR M. T E E R L IN G

IV. ( V ervo lg  en slot van  hls. 111.)

In het begin hebben wij reeds gezegd, dat een slingergolf, 
welke op ondieper w ater kom t, door de geringere diepte 
w ordt beïnvloed.

Kom t een oceaangolf op een diepte van m inder dan 
40 meter, dan reeds w ord t bovenbedoelde invloed m erkbaar; 
vandaar dat men b.v. voor het Engelsche K anaal van grond- 
zeeën spreekt.

Deze grondzeeën zijn beduidend 'hooger dan de gewone 
slingergolf en gaan dikw ijls over in stortzeeën, terwijl, wanneer 
een beperkte diepte w ord t verkregen, de grondzee, dus de 
oorspronkelijke slingergolf, in een loopende golf overgaat.

Deze loopende zee t r e f t  m en steeds aan, w aar de kust 
langzamerhand ondieper w ord t; kom t zulk een zee op een 
diepte, welke kleiner is, dan de golfhoogte, dan gaa t ze over 
in „branding” . Deze b rand ing  o n ts ta a t mede hierdoor vlugger, 
doordat het w ater, hetw elk  op  het strand is geworpen en 
terugloopt, van g rooten  invloed is op de oorspronkelijke 
beweging d e r loopende golf.

Daar nu de bew eging der w aterdeeltjes in zulk een golf 
langs half ellipsvorm ige baan is, o n ts taa t ook hier de meer 
besproken m iddelpuntvliedende krach t; doch, daar de golf 
als een geheel beschouwd kan worden, d.w.z. geen sub-golven 
heeft, als (bij de troeboid-e-golf besproken, is de snelheid van 
beweging van een w aterdeeltje  in zijn baan ongeveer even
redig met de hoogte van het w aterdeeltje in de golf.

En, daar een vaartu ig , al naar gelang zijn afm etingen ten 
opzichte van die d e r golf klein of g root is te noemen, min 
of meer aan de golfbew eging deelneemt, zal het duidelijk zijn, 
dat een sloep b.v., welke zich in de branding bevindt, moet 
omslaan, wanneer de b ran d in g  of overtuim elende zee als 
watermassa beduidend g ro o te r in afm eting is dan de afm eting 
der sloep.

Daar de w erking in top  en dal ook hier denzelfden invloed 
uitoefenen als bij de slingergolven, kan het zelfs gebeuren, 
dat een sloep over den kop slaat.

Stellen wij ons voor, 'dat de sloep met den kop in het 
golfdal is, dan ondergaat deze een diepere inzinking doordat 
zw aartekracht en m iddelpuntvliedende kracht min of meer in 
dezelfde rich ting  w erken, terw ijl lie t achtereinde door de 
tegenovergestelde w erk ing  een rijz ing  ondergaat. W erkt de 
overtuimelende golftop  gelijk tijd ig  mede, dan bestaat de 
mogelijkheid, dat de sloep m et den kop water schept, terwijl 
de snelheid van h e t w ater der overtuim elende golf in haar

baan beduidend grooter is dan dat in de golf, w aardoor het
achtereinde der sloep w ordt beïnvloed.

H ieru it blijkt, dat het moment, o n tstaan  door he t verschil 
in druk op  het voor- en achterdeel d e r sloep, nog wordt, 
vergroot door de meerdere snelheid der w aterdeeltjes van de 
overtuimelende golf ten opzichte van die in he t golfdal.

D aar wij h ier de golfbeweging en -a fm etin g  hebben
beredeneerd uit zuiver theoretisch standpunt, dienen wij nog
op te merken, dat voornamelijk de afm etingen  der golven op 
zee nooit die grootte zullen bereiken als door ons in de 
formules is aangegeven. D it  komt o m d at daarb ij n ie t in 
aanm erking is genomen de w rijving der w aterdeeltjes onder
ling, welke toch van grooten invloed is op die bew eging. En 

■ daar door de aanwezigheid van het zou t enz. in zeewater 
bovengenoemde eigenschap nog meer op den voorgrond treedt, 
ligt het Aroor de hand, da t slingergolven nooit d ie  afm eting 
kunnen verkrijgen, welke de theorie ze toekent.

Blijven wij ons daarentegen aan de theorie vasthouden, dan 
begaan wij een fout, welke ons, met h e t oog op veilig varen, 
aan den veiligen kant houdt.

D aar wij tot hiertoe de golf van de tweede o rde  —  de 
slingergolf —  en haar invloed op het varend schip hebben 
besproken, terwijl die der eerste orde, nl. de loopende golf, 
slechts even is aangestipt, en dan nog alleen die, voorkomende 
bij de branding, wenschen wij nog met een enkel woord de 
loopende golven en haar u itw erk ing  o p  een in ondiep  water 
varend schip uiteen te zetten.

Nemen wij allereerst de eigenschap, welke m en ondervindt, 
komende van diep op ondiep water, dan neem t men gewoonlijk, 
bij eenzelfde krachtsontwikkeling, een v aartverm indering  waar.

Deze reductie in snelheid w o rd t door sommigen besclireven 
met „zuigen”, terwijl dat „zuigen” dan veelal in den waren 
zin des woords w ordt opgevat.

N iets is m inder juist!
W ant, zou het zuigen bestaan, zooals „m en” zich dat soms 

denkt, dan zou een vaartvernieerdering op geringere  w ater
diepte geheel buitengesloten zijn. En ju is t  he t tegendeel is 
proefondervindelijk aangetoond door w aarnem ingen, o.m. bij 
de Duitsche M arine gedaan.

In  de eerste plaats dienen wij aan te m erken, da t een  schip, 
hetwelk zich door het w ater voortbeweegt, daarin  een zekere 
beweginig’stoestand brengt; liet voorschip s tuw t een deel water 
op zijde, hetwelk, al naar gelang van den scheepsvorm, 
vlugger- of langzamer bij he t achterschip sam enstroom t. Ju ist 
doordat liet schip een hoeveelheid w ater op  zijde dringt,



o n tstaa t er op het schip een zekere weerstand, terwijl ook het 
w ater in zijn beweging een zekere richting volgt, verband 
houdende met den schcepsvonn en de diepte en begrensdheid 
van het vaarw ater.

Aanschouwen wij een varend schip, dan zien wij gewoonlijk 
bij het voorschip golven, welke een zekeren hoek maken met 
de hartlijn van het schip, terwijl deze naar achteren verloopen 
en wij bij het achterschip weer golven aantreffen.

De hoek, welken de eerste met het schip maken, hangt 
geheel af van den vorm van het voorschip, terwijl bij stoom
schepen de laatste voor een groot deel door het schroefw ater 
worden beïnvloed.

Het verloop van het water, verder naar beneden, is voor 
ons m inder goed w aarneem baar en, daar de naar beneden 
gerichte beweging van het w ater van grooten invloed op de 
vaart van het schip kan zijn, heeft men veelvuldige onder
zoekingen in die rich ting  gedaan. Hierbij kwam aan het 
daglicht, dat niet aileen de vorm van het schip en de 
stuw kracht van invloed waren, doch ook, dat soort en diepte 
van liet vaarw ater een zeer groote rol spelen. Men is zelfs 
zoover gekomen, dat men de ondiepe vaarwaters in twee 
hoofdgroepen heeft gesplitst, nl. in zeer ruim begrensde- 
(riv ieren) en nauw begrensde ondiepe (scheepvaartkanalen) 
vaarw aters.

O m dat het water, w aardoor het schip vaart, in beweging 
w ordt gebracht en een zekere richting volgt, stelde Hele Shaw 
een onderzoek naar die bewegingsrichting in, hetwadk hij 
verrich tte  met zoodanig gekleurd water, dat gedurende de 
beweging deze vloeistof zichtbare lijnen aangaf.

Hij plaatste hiertoe tusschen twee glazen wanden meerdere 
vaste lichamen van verschillenden vorm, terwijl hij het 
gekleurde w ater tusschen genoemde wanden en langs de vaste 
lichamen liet vloeien, w aarbij hij de ervaring opdeed, dat 
werkelijk in het w a te r  gebogen lijnen ontstonden, in vorm 
veel overeenkomende met de lijnen der vaste lichamen, w aar
langs de vloeistof vloeide.

Deze lijnen, welke nu werden geobserveerd, kwamen in 
vorm geheel overeen met die, welke reeds vroeger op 
m athem atische wijze door Rankine waren bepaald en door 
hem neoiden of scheepslijnen werden genoemd.

Op deze waarnemingen bouwde M iddendorf de volgende 
stelling:

—
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Beweegt zich een w illekeurig lichaam a b  c d —  figuur 11 — 
als omwentelingslichaam  m et een grootste doorsnede r en een 
snelheid v  in een onbegrensd water, clan wijkt het w ater aan 
het voorste deel van dat lichaam naar alle richtingen uit — 
dus ook tiaar beneden —• en vloeit bij het achterste deel weer 
samen.

O p zekeren afstand, b.v. in x  en _v van het zich voort
bewegend lichaam, ondervindt het water geen afw ijking meer 
d.w.z. de stroomlijnen blijven onbeweeglijk en recht,

De geheele w aterm assa tusschen x  eti y  moet daarom een 
beweging aa-nnemen, niet alleen zijdelings gericht, doch ook 
een, tegengesteld aan de bewegingsrichting van het zich door 
het w ate r voortbewegende lichaam.

Ook kan men zich voorstellen, d a t het lichaam a b c d  in 
ru s t is en het w ater met een snelheid v  door een buis loopt, 
w ier doorsnede R  is.

In  dit geval moet in het nauwere gedeelte, bij b y  en d x, 
in denzelfden tijd dezelfde hoeveelheid w ater doorvloeien als 
in het ruimere deel der buis, vóór en achter het lichaam, 
zoodat, indien de grootste snelheid is:

dus z \ =  -ptJ -~n is, w aaruit blijkt dat de hoeveelheid water,

zich bevindende in de doorsnede d-, een grootere  snelheid

moet verkrijgen; d.w'.z. wanneer een lichaam met: een snel
heid r.' door het in rust zijnd w ater w ord t vooribew ogc' 
moet er langszijde van dat lichaam een bew’eging o n ts t ; ' 
tegengesteld aan de bew egingsrichting van het lichaam. \Y«. 
het lichaam volkomen glad, zoodat geen w rijv ing van het 
w ater op de zijden van het lichaam 'bestaat, dan zou de 
snelheid van terugloop in h y  en d x  onm iddellijk naast het 
lichaam het g roo tst zijn en in de punten y  en x  het kleinst of 
gelijk aan nul.

In werkelijkheid is de m axim um snelheid gelegen tusschen 
b en y  en tusschen d  en x.

H eeft het lichaam een zoodanige» vorm, d a t h e t voorste 
en achterste deel geheel o f ten deele boven het w ater uitkomen, 
dan ontstaan nog de z.g.n. boeg- en achterscbipgolven, die, 
zooals duidelijk zal zijn, daar ze oorspronkelijk niet bestonden, 
worden opgewekt door liet zich door het w ater voortbewegend 
lichaam, b.v. een schip, en dientengevolge het schip in zijn 
snelheid treffen o f w eerstand veroorzaken.

Den weerstand, welken het w ater op het varend schip ver
oorzaakt, onderscheidt men, naast dien der golven, o.m. nog 
in vorm- en w rijvingsw eerstand.

H ieruit volgt dan, dat een scherp schip, hetw elk een zeer 
gladde buitenhuid heeft, m inder w eerstand onderv indt dan 
een schip van volleren vorm en m inder gladde buitenhuid.

H eeft een schip ten opzichte van zijn snelheid een tamelijk 
volle boeg, dan loopen de .boeggolven —  dit zijn stuwgolven, 
loopende golven —■ .betrekkelijk ver voor het schip u it, terwijl 
d it mij schepen met scherpere boeg niet het geval en de 
stuwgolf kleiner is.

Volgens Scott Russcl e.a. is de beweging van een loopende 
golf volgens halfcirkelvorm ige of halfellipsvorm ge baan. 
d.w.z. de w aterdeeltjes in genoemde golven volgen deze 
banen.

V aart nu een schip op een ondiep w ater, dan bereiken de 
w aterdeeltjes eener stuw golf door rle beweging in hun baan 
spoedig den bodem van het vaarw ater w aarop zij reageeren 
en daardoor een tegendruk op den scheepsbodem ontwikkelen.

Mede door dezen tegendruk o n ts taa t een snelheids- 
vermindering, w anneer men komt van diep op ondiep water, 
zoodat van het z.g.n. „zuigen” geen sprake kan  zijn.

U it het volgende kom t d it  nog duidelijker tevoorschijn.
M r. Varrow geeft ons u it door hem genomen proeven o.m. 

de volgende resultaten: een torpedoboot, lang 80 voet, had 
een snelheid van 18,5 mijl per uur, waarbij een verandering 
in stuurlast werd w aargenom en van 0.5 duim  per voet, 
waardoor het voorschop ten opzichte van h e t achterschip 
40 duim rijzing ondervond. M aar bovendien bleek u it de 
waarneming, dat het voorschip meer dan een voet =  12 duim 
was gerezen, terwijl het achterschip m inder dan 6 duim dieper 
was ingedornpeld geworden.

H ieru it blijkt, dat de boot op  den rug van een golf was 
geplaatst, een golf, welke zij zelf in h e t leven had geroepen 
en die met ongeveer dezelfde snelheid als de boot zich ver
plaatste of voortliep.

Een latere, meer omschreven w aarnem ing vinden wij van 
de hand van S. Paulus in het tijdschrift Z .V .D .I. 1904.

De hierbij geobserveerde schepen hadden een waterver- 
plaatsing van 420 ton, een lengte van 64 m eter, een breedte



van 7 en een diepgang van 2.3 m eter, w aarbij een m axim um 
snelheid van 23 mijlen.

O nd erstaan d e  tabellen geven de resu lta ten  van de w aa r
nem ingen op  overzichtelijke wijze aan.

I. S N E L H E ID  IN  M IJL E N  B IJ E E N  ZE L FD E  M A C H IN E -
KRA CH T.

W ate rd ie p te 60 M. 40 M. 25 M. 15 M. 10 M. 7 M.
5680 IP 27.17 26.93 26.55 27.20 27.66 27.82
4600 „ 25.13 24.86 24.65 23.58 23.50 25.95
2000 „ 20.00 19.84 19.72 19.08 16.94 15.11
1000 „ 17.16 17.16 17.06 16.86 16.22 14.44
500 „ 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2

II. M A C H IN EK R A C H T IN  I.F.K .
SN ELH ED EN .

BIJ D E Z E L F D E

W a te rd ie p te 60 M. 40 M. 25 M 15 M. 10 M. 7 M.
27 mijlen 55.90 57:15 59.20 56.05 53.15 51.95
24 „ 39.95 41.40 42.90 47.10 41.10 38.70
21 ,, 24.65 25.60 26.50 35.50 35.25 35.10
18 ,, 12.40 12.50 12.85 14.10 28.15 32.10
12 „ 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5

III . S N E L H E D E N B IJ H E T Z E L F D E A A NTA L OM W .
W a te rd ie p te 60 M. 40 M. 25 M. 15 M. 10 M. . 7 M.

270 omw./mi n. 26.75 26.55 2622. 26.57 27.15 27.31
200 20.52 20.36 20.42 19.56 17.55 16.05
150 „ 16.66 16.65 16.65 16.52 16.14 14.55
100 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7

U it deze tabellen b lijk t ten duidelijkste, da t een  geringere
w aterd iep te  een g ro o te re  snelheid  m edebreng t bij eenzelfde 
krach tson tw ikkeling .

H e t is typeerend, d a t hij een groote snelheid, k ra c h ts 
on tw ikke ling  o f aan ta l om w entelingen, op geringe  diepte de 
beste re su lta ten  zijn bereik t.

U it  de w aarnem ing , gedaan  door Y arrow , b leek ons, dat 
he t v a a r tu ig  m inder d iepgang verk reeg ; P au lus la a t zich  als 
volgt u it :  hoe ondieper he t w ater, des te onvolkom ener is 
de vorm ing  der golven. V oor d a t de w ater deelen door den 
bodem  van het v aa rw a te r w orden beïnvloed en  in haal
bew eging w orden gestoord , welke haar bew eging van de 
snelheid van het v a a r tu ig  hebben ontleend, o n ts taan , d o o r het 
versch il in d ruk  van  h e t w ate r op  de scheepszijden, s troom 
lijnen, welke de g o lfv o rm in g  tegenw erken, zoodat slechts een 
ten deele voltooide golf o n ts taa t, w aardoor de to ta le  w eerstand  
afneem t en een snelheidsverm eerdering  bij dezelfde k rach ts 
on tw ik k e lin g  plaats heeft, hetw elk n ie t op d ieper w ater het 
geval kan zijn.

O ok h ie ru it b lijk t zeer duidelijk, d a t zij, 'die denken, dat 
een schip, varende in ond iep  w ater, „ z u ig t”, n aas t de w aarheid  
staan.

Is  een vaa rw a te r nauw  en daarbij ondiep , als b.v. 
scheepvaartkanalen , dan  o n ts ta a t nog een andere  w a te r
bew eging, welke h e t schip in h aa r snelheid en m anoeuvreer- 
k rach t tre ft.

O m  een ig  denkbeeld «ener stuw golf in een k anaal weer 
te  geven, stellen wij ons voor, da t b e t kanaal is afgeslo ten  
door een schot, terw ijl wij d a t schot over een lengte / door
b e t kanaal verplaatsen. H ie rd o o r s tu w t voor h e t schot een 
hoeveelheid w ater op, hetw elk zich in den vorm  van  een golf 
over de geheele kanaalb reed te  u its tre k t en voortp lan t, terw ijl 
de inhoud gelijk is aan .de ru im te  w aarover 'het scho t is 
verp laa tst.

D aa r de bew eging der w a te rd ee ltjes  in die go lf volgens 
halfcirkelvorm ige baan is, is de opheffin g  van een w aterdeel 
aan  de opperv lak te  het g roo tst, terw ijl verder n a a r  beneden 
de hoogte gaandew eg afneem t en eindelijk nul w ord t.

W anneer wij D  de kanaakliep te  stellen, h  de g ro o ts te  
opheffin g  van  een w aterdeel in de golf en z  de o p h e ffin g  van 
een w illekeurig  w a te rd ee ltje  boven den kanaalbodem , dan is, 
w anneer hx de  opheffing  van z  beteekent:

W aaru it volgt, z  =  nul, ook h1 =  nul is.
W anneer de go lf op geringere w aterd iep te  w ord t opgew ekt, 

of op geringere  w aterd iep te  komt, dan raak t s  spoediger den 
bodem , m et h e t gevolg, dat een reactie op den scheepsbodem 
veel sneller o n ts taa t.

V ervolgens zal, indien een v aartu ig  'bovenbedoelde golf 
heeft verw ekt, deze een eindweegs voor h e t v a a rtu ig  u it- 
loopen; dus bet w ater, voor het schip, to t op zekere hoogte 
opstuw en.

U it  den aa rd  der zaak zal d it hooger gelegen w ater willen 
terugloopen naar lag er gelegen deelen en, d aa r n aast het 
v aa rtu ig  en den oever de kleinste ru im te is en door beiden 
een w rijv ing op de w aterdeeltjes w ord t uitgeoefend, zal het 
w ater m inder vlug naast het schip toevloeien dan in eeni.ge 
andere rich ting , m et he t gevolg, dat voor en achter  het 
v aa rtu ig  een verhooging van .den w aterspiegel o n ts ta a t  en 
dw ars ervan een inzinking.

D it is geconstateerd  door R. H aack  bij sleepproeven, 
genomen voor de D uitsche regeering.

U it  deze w aarnem ingen  is ook ‘bovenstaande gebleken.
Bovendien volgde nog u it zijn w aarnem ingen, d a t het 

v a a rtu ig  •dieper in het w ater inzonk, hetw elk  w o rd t toe- 
geschreven aan de m inder vlugge toestroom ing van het w ater 
langs de sCheepszijden.

V ervolgens bleek de niveaudaling het g roo tst te  zijn aan 
die zijde van het v aa rtu ig , welke het d ich tst bij een der oevers 
was, m et he t gevolg, d a t slechts een krachtige roerm anoeuvre 
kon voorkom en, d a t be t schip in d ien  oever liep.

E en  andere w aarnem ing  avas, d a t de n iveaudaling  en 
terugloop van het w ate r van grooten invloed bleek te zijn 
op de snelheid van het schip.

H aack  heeft in h e t  k o rt de volgende conclusies sam engevat:

lo . O nm iddellijk  voor liet eerste v aartu ig  is h e t w ater 
volkom en in ru st.

2o, O nm iddellijk  ach ter de boeggolf en voor de achterschip- 
golf o n ts ta a t  een m inim um w aterdiepte; aan de oevers 
lig t de g ro o ts te  inzinking, ongeveer in h e t m idden  van 
h e t vaartu ig , terw ijl zich voor en  ach ter h e t gesleept 
w ordend v aa rtu ig  golven vormen.

3o. De terugloop  van het w ater e indigt n ie t onm iddellijk  
ach ter het schip, doch zet zich in het k ie lw ater voort, 
terw ijl daar de eigenbew eging nog door h e t schroef- 
w ater 'w ordt beïnvloed, met het gevolg, d a t die voort
ze tting  nog voor een g roo t deel naar ach teren  plaats 
heeft, terw ijl aan  den kanaaloever stroom ingen  op
treden, die m et de bew egingsrichting  van h e t schip 
mede loopen.
H e t w ate r ach ter het vaartu ig  is daarom  n ie t in ru st 
en v o rm t een cirkelvorm  ige beweging.

V olgens H aack  neem t de terugloop van het w a te r echter 
n ie t toe m et de verm eerdering  der scheepssnelheid; wel to t 
zekere hoogte, hetgeen van de diepte van het kanaal afhang t.

W anneer nu een snelheid is bereikt, zoodanig, d a t geen 
terugloop van liet w ater m eer plaats v ind t en men nog meer 
voortstuw ingsverm ogen  in het schip heeft, dan zal een deel 
van het w ater, hetw elk  n iet naar achteren kan strcom en, 
onbeweeglijk blijven, m e t h e t gevolg, dat het söhip m et zekere 
snelheid over dat w ater heen glijdt.

D ientengevolge verm indert de daling  der w aterspiegel en 
gaat. langzaam  in een opheffing  over, w aaraan het schip 
deelneemt, m et h e t gevolg, d a t h e t voorschip voor een deel 
u it het w ater kom t en  een kleiner na t oppervlak *) o n ts taa t 
en een grootere  snelheid w ordt bereikt.

Deze w aarnem ingen zijn reeds vroeger door F ro u d e  en

')  Onder nat oppervlak wordt dat deel van het schip verstaan, 
hetwelk met het water in aanraking komt. Hoe kleiner d it oppervlak 
is, te geringer de weerstand, ontstaan door de wrijving van het water 
daarop.



Thornyeroft gedaan met een boot van 67 voet lang, m axim um 
snelheid 19 mijl, waarmede diverse snelheden werden geloopen.

Zij bevonden een inzinking van phn. 5 duim bij een snelheid 
van 12 m ijl en een rijzing van plm. 3 duim bij 19 mijl.

W aar nu de oppervlakte van het ondergedompelde deel 
afnam, k reeg  men m inder weerstand, dus bij eenzelfde 
krachtsontw ikkeling meer snelheid dan op diep w ater.

W anneer wij bovenbeschreven waarnemingen zorgvuld ig  op 
de navigatie in ondieper of nauwer vaarw ater in toepassing  
brengen, k an  men veel leed voorkomen.

W ij hebben 'hieruit ook de gevolgtrekking kunnen m aken, 
d a t groote krachtsontwikkeling alléén voordeel'kan opleveren; 
en over die kracht, zooals hierboven bedoeld, beschikken gew one 
koopvaardijschepen in het algemeen niet, w aaru it on s kan 
blijken, d a t met matige vaart gewoonlijk meer bere ik t kan 
worden, dan met grootere snelheid.

M aar ook op diep w ater, tijdens het passeeren op korten  
afstand van twee schepen, treedt dezelfde toestand in a ls bij 
het kanaal is aangemerkt.

Tijdens het passeeren heeft aan die zijde, welke de schepen 
naar elkaar toegekeerd hébben, een niveaudaling plaats, 
waardoor de schepen naar elkaar toe worden gedrukt.

Door veel roer geven kan men dit gewoonlijk voorkom en. 
Echter door de afwisseling in druk op de scheepszijden w o rd t 
het sturen dikwijls onmogelijk, zoodat aanvaringen n ie t u i t  
kunnen blijven.

E n passeert men elkaar in een nauw vaarw ater, dan oefenen  
de kanaalwanden ook nog hun invloed uit.

Stellen wij, dat figuur 12 'weergeeft twee vaartu igen, welke 
elkaar oploopen en willen passeeren; A  is de op looper;

B  het opgeloopen vaa rtu ig ; terw ijl A  B  aan diens B.B.-zijde 
w il passeeren op korten  afstand.

Door de boeggolven van A  kan het achterschip  van B  naar 
S.B . worden u itgew erk t zoodra A  in den stand  van A i is

gekom en; h ierdoor zal w aarschijnlijk  de kop van B  naar B.B. 
uitw ijken, zoodat de koersen elkaar kru isen  en gevaar voor 
aanvaring  begin t te o n tstaan .

Is nu A  ongeveer gekomen in A.,, dan treed t de n iveau
daling  'in, w aardoor de schepen naar elkaar toe w orden ge
drongen en, is he t door een roerm anoeuvre nog n iet gelukt: 
de koersen weer parallel te krijgen, dan volgt vrij zeker een 
aanvaring.

K om t A  eindelijk in A s, dan is de m ogelijkheid n ie t bu iten 
gesloten, dat mede de boeggolven van B het achterschip  van 
A  beïnvloeden, w aardoor 'de laatste  m et den kop S.B. zal 
uitw ijken, zoodat ten derden male gevaar voor aan v arin g  niet 
is buitengesloten.

.D EAD W EIG H T”.
Dr. Carl Commentz vestigt in Motorsliip van M aart 1923, blz. 202, 

op het betrekkelijke van de term deadweight, vooral nu meer en meer 
de motorzeeschepen in zwang komen, de aandacht. Zooals bekend, 
wordt onder de term deadweight verstaan het gewicht aan tonnen van 
1000 of 1016 K.G., die een schip kan innemen, om van den ledigen 
toestand afgeladen te worden tot aan het «itwateringsmerk (zomer 
of winter). (Zie Laadvermogen en Tomenmaat door Ir. A. M. Schip
pers, Het Schip 1922, blz. 195.) Door het ledige schip w ordt dan 
verstaan bet geheel 'gereed zijnde en afgewerkte schip en, wanneer het 
een stoomschip betreft, met het water in de stoomketels op peil. Voorts 
moet het schip uitgerust zijn met ankers, kettingen, sloepen, touwwerk 
en gewonen inventaris var. schip en machine volgens ldasse-voorschrif- 
ten, terwijl reeds reservedeelen, drinkwater, suppletie-voedingwater, 
bunkerkolen enz, als deadweight zijn op te vatten. De term deadweight 
is zoo internationaal, dat de Hollandsche termen draag- of laadvermo
gen wel cens op den achtergrond treden. Gelet op bovenstaande defi
nitie is het duidelijk, dat de deadweight van een schip dus niet ju ist 
weergeeft hoeveel zware lading het schip practisch medeneemt, want 
het zuivere gewicht der lading hangt af van de hoeveelheid bunkerkolen 
resp. bunkerolie, suppletie-voedingwater, drinkwater enz., die het schip 
medeneemt. En deze factoren zijn nu weer afhankelijk van den duur 
der reis en van het type van schip,

Dr. Commentz vestigt er nu dc aandacht op, dat het onbillijk is 
stoom- en motorschepen zonder meer te vergelijken naar hun dead- 
weight-capaciteit, want een motorschip met dezelfde deadweight- 
capaciteit als van een stoomschip, zal altijd meer aan zuivere lading 
kunnen medenemen dan het stoomschip, omdat het gewicht aan bunker-

steenkolen (of olie) plus suppletie-voedingwater altijd grooter is dan 
dat van de olie noodig voor de motoren. Hoewel de opmerking juist 
is, zal het toch moeilijk zijn hiervoor constante vergelijkings-grootheden 
in te voeren, omdat ook bij motorschepen de hoeveelheid mede te nemen 
bunkerolie niet constant is, m aar afhankelijk van de af te leggen reis. 
Dr. Commentz geeft dan in tabellen en krommen interessante verge- 
lijkingscijfers, waarvan we de hieronderstaande hebben overgenomen.

TA BEL II.

Een motorschip met de 
ondergenoemde deadweight

heeft hetzelfde nuttig laadver
mogen van een S.S. met een 

deadweight =

960 T on . 1000 T o n
2030 „ 2200 ,,
3040 „ 3400 ,,
4010 „ 4600 „
5090 „ 6000 ,,
7010 „ 8600 ,,
7990 „ 10000 „
9070 „ 11600 ,,
9340 „ 12000 „

T A B EL 1.

W aterver-

plaatsing.

Gewicht 
schip in
°/o van 

de W .V.

T otaal 
Scheeps- 
ge wicht.

Gewicht
stoom 

machine.

G ew icht

m otoren .

D .W .

S.S.

D .W .

M.S.

N uttig  L aadverm ogen.

S toom schepen . M otorschepen

T ons. %  v .D .W . T ons. %  v. D .W .

1.800 T on 21.2 396 Ton 122 Ton 110 T o n 1.283 T on 1.294 T on 1.213 94.6 1.283 99 15
3.000 „ 23.— 690 „ 196 „ 176 „ 2 .114  „ 2.134 „ 1.951 92.3 2.107 98.79
5.000 „ 24.— 1.220 „ 315 „ 283 ,, 3.465 „ 3.497 „ 3.094 89.3 3.429 98.06
8.000 „ 26.2 2.080 „ 483 „ 435 „ 5.437 „ 5.485 „ 4.661 85.8 5.332 97 03

13.000 „ 28.0 3.640 „ 760 „ 684 „ 8 .600  ,, 8.676 ,, 6.994 81.3 8.330 95 98
20.000 „ 30.0 6.000 „ 1.150 „ 1.035 „ 12.850 „ 12.965 „ 9.885 76.9 12.303 94 87



HET FLETTNER-ROER
A A N G E B R A C H T  op h e t  9 0 0 0  TO N ’S  D U B B E L SC H R O E F  M O TO RSCH IP „O DENW ALD”.

D O O R  D R . IN G . E .  K O E R S T E R .

In  de Europeesche sc-heepvaartkringen w erd  den vorigen 
zom er aller opmerkzaamheid getrokken  door de m ededeelingen 
o m tre n t een u itv ind ing  van het F le ttner-roer, d a t  h e t eerst 
op  h e t N ederlandsche zeestoom schip Frigido  van de R atav ie r- 
L ijn  te R o tterdam  w erd aangébrach t en sedert een  ja a r  in 
bed rijf gew eest is (zie H e t Sch ip  1922, fok. 251, en  h e t -model 
van !h e t F le ttn er-ro er in  h e t S cheepvaartkundig  In s t i tu u t  en 
M useum , H arin g v lie t 68 te  R o tte rd am ).

D e hoofdidee van deze u itv in d in g  is  het s tu ren  van  h e t  schip 
n ie t meer te  laten .geschieden -door een stoom - o f andere 
s tu u rin rich tin g , m aar h iervoor geb ru ik  te m aken -van een klein 
bu'lproer (de f  lector), da t aangeb rach t is in -het ach te rs te  g e 
deelte van het hoofdroer (zie fig . 1 en 2). D e w erk in g  van dit

kleine roer aan een grooten  liefboom sann en het. gebruik maken 
van -de snelheid van  h e t w ater geven samen een zeer goede en 
k rachtige w erk in g  van he t groote 'hoofdroer.

D e bew eging van -het kleine roer iwordt. m echanisch over
geb rach t en  wél horizontaal -door een paar jukken, en  verticaal 
door een stan g  -die door den hollen roenkoning gaat. Bovenaan 
den roenkoning bev in d t zich de aandrijving, welke zoodanig is 
ingerich t, -dat ide béw eging van den defl-ector voor iedere 
rich tin g  van h e t hoofdroer, op zichzelf geregeld kan  worden. 
D e overb ren g in g  van de com m andobrug naar den roenkoning, 
clie -dus alleen 'm aar h e t hu lp roer heeft te bewegen, 'bestaat bij 
de F ridigo  u it  touw en, bij -dé O denwald  u i t  stangen en tand
raderen.

F ig . '2. Het Flettner-roer aangebracht op het motorschip „Odenwald”

Fig. 4.

Fig. 1. A. Hoofdroer. B. Hulproer. C. Juk. Cl . S  tangenstelsel. 
C-. Holle hulproerkoning. D. Achterkant hoofdroer bij achteruitvaren, 
E. Hiel. F. Aandrijving. G. Reserve-kwadrant. I. Assen voor reserve- 
kwadrant. K . Axiometerleiding naar de commandobrug. P. Stuur- 
standaard voor flettnerroer op het achterschip. IV. Electrische lier 

als reserve-stuurmachine.



Fig. 3. Motorboot „Odenwald" m et een Flettner-roer, gereed om te water te worden gelaten.

Fig. 5.

D e hoofdafm etingen van ,de O denwald  zijn:

L eng te  tusschen de loodlijnen =  3 9 8 '— 4 ” .
B reedte (mld.) =  53— 2 ” .
H olte  in de zijde =  3 8 ’— 4 ” .
D iepgang (beladen) —  2 6 ’— 3 ”
Laadverm ogen =  9000  ton.'
Snelheid (beladen =  12%  knoop.
Indicateur verm ogen =  2500 P .K .
Bouw m eester: D eutsche W e rft A.G. H am burg , F inken- 

w arder.
H e t O dcnw ald-ïoer  dat door de D eutsche W e rf t gecon

stru eerd  en gem aakt is, heeft m et alle noodige overbrengingen 
inbegrepen, ongeveer 140 vierk. voet oppervlak, de deflector 
h ee ft ongeveer 12 vierk. voet oppervlakte. Beide zijn eenigs- 
z ins uitgebalaneeerd, en hebben in horizon tale  doorsnede de 
vischvorin. Bij onderzoekingen in  de Iiam burg ischen  S ch iffb a u  
V ersuchsanstalt is gebleken dat deze vorm  de gunstig ste  
resu lta ten  voor den w eerstand  en de sturende w erk ing  heeft. 
H e t  hoofdroer is zoo beweeglijk als een w eerhaan en geheel 
afhankelijk  van den re la tieven  sland aan h e t ibulproer t.o.v. zijn 
e igen stand. G aat b e t schip ach teru it, dan d ra a it h e t hoofdroer 
zoodra als de zogstroom  van achter naar voren  beg in t te 
w erken 180" om, en h e t roer w erkt als boeg-roer. (In  fig, 2 
s ta a t he t roer ju is t in tegengestelde rich ting  -als in fig. 3). 
D aardoor heeft het hij ach ter-u itvaren  in ijs en bij' golfslag 
veel m inder te lijden dan een gewoon roer, w aar Dij ach te ru it
v aren  ‘enorme k rach ten  aan groote hefiboomsarmen optreden , die 
som s de tandradoverbrengingen  van het q u ad ran t kunnen ver
nielen. H e t oveubreng-m echanism e voor de bew eging  van den 
dcflector heeft gedurende een 30-urigen  p roeftocht op 1 en 
2 A pril to t tevredenheid gew erkt, daar h e t sdhip in ieder 
opzich t zoo snel aan  het roer gehoorzaam de als een sdhip met 
een gewoon roer. De resu lta ten  der proefnem ingen w aren  van 
d ien  aard  dat h e t schip m et de nieuwe s tu u rin rich tin g  zijn 
eerste  reis, die 120 dagen zal duren, d u rfd e  te ondernem en. 
N a  zijn terugkom st zullen lagers van de lange ax iom eterle id ing  
door kogellagers vervangen worden.



Fig. 6.

D e H a m b u rg  A m erika  L ijn , de eigenaresse van  de. O den- 
zvald, b ee ft m et deze u itv in d in g  een andere van n ie t m inder 
beteekenis gecom bineerd, welke onder den naam  van A n sch ü ts-  
K re ise lkon ipass-Sdbststeuer  bekend is. De au tom atische  be
w eging van de hefboom en door h e t  'kompas .zelve in p laats 
van door den stuu rm an  w o rd t alsvolgt bereikt. A an den om trek  
van het kom pas zijn een g roo t aan ta l electrische contacten  d icht 
naast e lkaar aangabrac'ht, w aartegenover een contact aan het 
kompashui.s zit. In  h e t onderste deel van het -kom pashuis is 
een electrom otor van  y 2 P .K . aangebracht, welks d raa ia s  m et 
de as van den hefboom  door een G all’sche k e ttin g  verbonden 
is. Genoemd contactsysteem  veroorzaak t nu een 'bew eging van 
den m otor in de een of in de andere  rich ting , n a a rm a te  het 
schip n aa r bak- o f s tu u rb o o rd  u it de, door den o ffic ie r van 
den w acht vastgestelde en als nul ingestelde koers, afw ijkt. 
D it s tu ren  ibleek nauw keuriger dan m e t een roerganger.

D eze com binatie  van h e t F le ttn e r-ro e r m et het ze lfstu rende 
kom pas m oet werkelijk als een ‘belangrijke u itv in d in g  w orden 
aangem erkt. N a  den p roeftoch t van  de O denw ald  op 1 en 
2 A pril, die de acceptatie  van h e t 's c h ip  tengevolge had, 
ondernam  h e t schip zeven dagen  later, zijn eerste  re is naar 
Z uid-A m erika, w aarbij h e t to t Cux'haven begeleid w erd door 
m eer dan 150 genoodigden u it  D uitsche, H ollandsche, Skan- 
dinavisdhe, Jtaliaansdhe, Engelsche en  A m erikaansche 
scheepvaart-, scheepsbouw-, assu ran tie - en  technische kringen . 
M ocht dus ook in de prak tijk  blijken da t d it roer voldoet, dan 
heeft daarm ede de stoom - en electrische stuunm achine m et al ‘de 
daarbij behoorende overb reng ing  afgedaan.

M E C H A N IS C H E  S T O K E R S  A A N  B O O R D  V A N  
S C H E P E N .

H et vorige jaar werd de Bintoehan van ide ICon. Pakketvaart Mij., 
een schip van 1250 ton en uitigerust m et een -Ba'bcock W ilco ketel, voor
zien van een mechanischen stoker met ondervoeding van 'het E-type. 
Na deze verbouwing van hand- o,p mechanische stoken w erd  een proef
tocht gemaakt van Amsterdam via Hiull, naar Newcastle on daarna 
naar Rotterdam. Op deze tochten voldeed de mechanische stoker u it
stekend, niettegenstaande een gedeelte der reis .werd gem aakt tijdens 
zeer ruw  weer en bet schip hevig stampte en slingerde. D e verkregen

resultaten waren zoo medegevallen, dat een tweede schip de Parigi van 
dezelfde maatschappij eveneens m et een mechanischen stoker werd uit
gerust. Gedurende de  lange zeereis naar O ost-Ittdië zijn aan boord dezer 
beide sdhepen uitgebreide proeven genomen, welke alle, redenen tot tevre
denheid hebben gegeven. D e Bintoehan maakte de uitreis in Mei 1922 
en de hoofdmachinist rapporteerde, dat zich gedurende de geheele reis 
geen stoornissen hebben voorgedaan, dat de stoom druk steeds constant 
kon worden gehouden, terwijl het percentage CO» gemiddeld 12% 
bedroog. De buitengewoon geniakkelijike m anier waarop de stooinspan- 
n ing constant kon w orden gehouden, was wel ,het meest treffende bij 
de geheele installatie, 'hetgeen een groot voordeel is ten opzichte van 
het- stoken m et de hand, waanbij iedere wacht ide vuren moeten wtorden 
schoongemaakt, waarmede een zakken van de stoomspanning en een 
verm indering van het nu ttig  effect van den ketel gepaard gaat. De 
werkzaamheden op de stookplaats w aren aanmerkelijk verminderd. Aan
gaande het kolenveribruik wondt apgememkt, idat vergelijkende proeven 
werden genomen met een zusterschip v.an de Bintodhan, hetwelk met de 
hand gestookt werd, wiaarbij bleek dat de mechanische stoker een brand- 
stofbesparing opleverde van 10— 15%, de reis eenige dagen korter 
duurde en ‘bijna geen rook op de schoorsteenen .werd waargenomen.

N a ihet ombouwen van de Bintoehan  bleek, dat de vlantruimte wel wat 
klein was, waarom  men bij de verbouwing van de Parigi, de stoom
ketels 2 v t. hooger opstelde, w aardoor dus een grooter ruim te vrij kwam 
voor de vlam-kast, terwijl hier tevens de ketel aan iden achterkant 
gestookt w erd  inplaats van aan ihet front. Als gevolg van een en ander 
bleek ‘bij de eerste proefreizen van Holland naar Huil de schoobsteen- 
temiperatuur v an  de Parigi gemiddeld 300" C. te  bedragen, tegen de 
Bintoehan 400° C., hetgeen ongeveer 8% in de fcolenrokening scheelt.

Een later rapport van het hoofd Ider machinekamer bevestigt de 
oorspronkelijke besparing aan kolen ten opzichte van het met de hand 
stoken, .ook dan, wanneer Indische kolen wenden gebruikt op de kust- 
ireizen. Bij zeer slechte steenkolen m et veel slakken kon anen zonder 
bezwaar deze slakken door de vuurdcuren verwijderen.

In  venband m et deze alleszins gunstige resultaten, lig t het in  het (voor
nemen van de Pakketvaart Mij. meerdere mechanische stokers op hare 
sdhepen toe te passen en deze te comibineeren met ,mechanische tratisport- 
inrioht'ingen van  de bunkers naar de toevoertrechters aan de ketels. 
D,e Parigi is wel een van ide bost voor proefneming ingeriöhte schepen, 
dia a r  men o.a. aan boord  aantreft een nieter voor het voeidingswfciter, een 
koolzuunnieter voor de rookgassen, trokmeteers en veerbascules voor het 
wegen der steenkolen. Bij de 22-mirs proef van. Amsterdam, naar Huil 
wier d u it de verkregen cijfers de volgende warmteba'lans opgemaakt:

Ketel effect ...........................................  77,5 %
Schoorsteenverlies   15,2 %
Andere verliezen ...................................  7,3 %

100,0



D E  V R A C H T E N M A R K T
Spoediger zeker dan verwacht was, is er weder stilte aan de 

vrachtenm arkt ingetreden. Na de opgewekte herleving, die sedert 
M aart aan de meeste hoofdmarkten viel waar te nemen, vorm t deze 
onverwachte inzinking wel een teleurstelling. In  aanm erking genomen 
de besliste behoefte in Europa aan overzeesche voedingsmiddelen, 
geeft de teruggekeerde stilte getuigenis van de beperkte koopkracht 
van Europa. Aan de eerste tekorten is door de aanzienlijke aankoopen 
van de laatste weken blijkbaar voldaan. De handel neemt nu vooreerst 
weder een afwachtende houding aan. Intusschen, de politieke omstan
digheden laten ook haren invloed gelden. E erst de verwachtingen be
treffende het Duitsche schadevergoedingsaanbod, daarna de publicatie 
er van en vervolgens de afwijzende houding van Frankrijk  en België 
maken den politieleen toestand hoogst onzeker. H et steeds scherper op
treden van deze beide landen in het Ruhrgebied en aan de andere zijde 
het onverzwakt handhaven van het lijdelijk verzet en de verontrustende 
daling van de marken- en frankenwaarde waren redenen genoeg om 
verdere aankoopen stop te zetten. Men mag zich vleien m et de hoop 
dat deze stilte slechts van zeer korten duur zal zijn, op ’t oogenblik 
is zij toch voldoende om de vrachtenm arkt in een toestand van ver
latenheid terug te brengen. Op het oogenblik blijft er niet anders over 
dan den wensch uit te spreken dat de beweging op het politieke 
schaakbord weldra een loop moge nemen, die een gunstigen invloed 
zal uitoefenen op den wereldhandel.

Van de verschillende hoofdmarkten geraakte de La P lata-m arkt 
weder het eerst onder den invloed der gewijzigde omstandigheden. 
Afladers bepalen zich voorloopig to t ruimte voor Mei laden. H ier 
dient echter niet uit het oog te worden verloren, dat in de laatste helft 
van April meer dan 400.000 ton scheepsruimte voor de graanvaart 
naar Europa u it de m arkt werd genomen. Volgens de meening van 
bevrachters heeft de scherpe stijging der vrachtcijfers gedurende ver
scheiden weken ook zulk een aanzienlijke ballastruim te naar de P lata- 
R ivier koers gezet, dat er voor Juni/Juli laden overvloed van tonnage 
beschikbaar zal komen. U it den aard der zaak heeft dit verloop geen 
gunstigen invloed gehad op de vrachtcijfers. W as voor Mei laden van 
San Lorenzo naar Marseille of Genua afgesloten ad 33/9 en van 
Santa F é naar Ver. Kon./Cont. ad 37/-, sedert w erd voor einde Mei 
cancel. van de bovenrivier naar Ver. Kon./Cont. gedaan ad 28/9 Zt 
30/-; en het zou niet nnmogelijlc zijn dat afladers de m arkt nog iets 
verder wisten te drukken.

Voor graan van de Amerik. N orthern Range ging al heel weinig 
oin. N aar W est-Italië werd ruimte uit de marlet genomen ad 17 c. 
per 100 Ibs. tegen 19 c. een week te  voren. De laatste noteeringen 
waren 18 c. naar W est-Italië, 20 c. naar Denemarken en 31- per qr. 
naar Ver. Koninkrijk. De eerste stoomschepen in dit seizoen zijn uit 
zee te Montreal aangekomen, zoodat de graanexport van daar een 
aanvang kon nemen. Echter is ook hier de vrachtbeweging ingekrom
pen. N aar gemeld wordt zou, met het oog op de prijzen, Europa meer 
belangstelling aan den dag leggen voor Argentijnsch dan voor Noord- 
Amerikaansch graan. Naar W est-Italië werd afgesloten ad 21 c. 
M ei/Juni laden, tegen aanvankelijk 23 en 22 c. De laatste noteeringen 
waren naar Denemarken 21 c., naar Bayonne 20 c. en naar het Ver. 
Koninkrijk per qr. 3/3. Ook in den kolenexport van de Range gaat 
minder om. De aankoopen, door Duitschland gedaan, zouden voor
loopig voldoende zijn voor de behoefte, en ook de Fransche importeurs 
zouden hunne aankoopen tot. nader order sterk hebben ingekrompen. 
De laatste noteeringen waren naar het Continent 2 !K doll., W est-Italië 
314 doll., Rio Janeiro 3% doll., Mei en Juni laden; voor cokes naar 
het Continent 414 doll., W est-Italië 5K  doll. en Antwerpen 4.65 doll. 
■Bevrachtingszaken voor suiker van Cuba waren kalm ad 21/- naar 
Ver. Koninkrijk.

U it Seattle werd gemeld dat bevrachtingszaken van de Noord- 
Pacific havens naar China en Japan tamelijk levendig waren. E r  was 
een goede vraag naar trampschepen, die to t de loopende koersen echter 
weinig werden aangeboden. Niettegenstaande de laatste verhooging 
der conference-tarieven voor hout derwaarts, houden Japansche tram p- 
reeders vast aan hoogere cijfers. Voor schepen met een capaciteit van 
vijf millioen voet waren die reeders slechts bereid af te sluiten op een 
lump-sum basis van 70.000 doll. Ruimte voor de O riënt werd zeer 
schaars aangeboden, doordat haast alle schepen reeds geboekt hadden 
to t einde Juli.

Voor graan naar Ver. Kon./Cont. gaat niet veel om. De lijnrèederijen 
verwachten een kalm zomerseizoen, daar het export-surplus van het 
laatste seizoen zoo goed als geheel verscheept is. V andaar dan ook, 
dat in den laatsten tijd in hoofdzaalc vrachtnoteeringen plaats hadden 
voor herfstverscheping; en wel tot 37/6.

Voor salpeterbevrachtingen van de Zuid-Pacific werd de stemming 
kalmer. Voor prompte lijnruimte werd 20/- & 21/- genoteerd. Juli/Dec. 
onveranderd 30/- è. 32/- per ton. Voor Aug./Sept. laden werden ver
scheidene zeilschepen opgenomen ad 30/- & 31/- per ton.

Naar het schijnt laat de salpetervaart zich voorloopig goed aanzien. 
Volgens een mededeeling van de directie der Angela N itrate Company 
Ltd. in de onlangs gehouden jaarvergadering, is de positie der salpeter -

industrie in den laatsten tijd aannemelijk verbeterd. Aan het eind van 
het afgeloopen salpeterjaar f30 Juni 1922) bedroeg de zichtbare v o o r 
raad ca. 1.850.000 ton en had de jaarconsumptie ca. 1.550.000 ton 
bedragen. Volgens de beste schattingen zal de consumptie in  het 
loopende jaar, eindigende 30 Juni a.s., meer dan 2.100.000 ton hebben  
bedragen, zijnde een vermeerdering tegenover het vorige ja a r  van
550.000 ton. Daarentegen wordt de zichtbare voorraad thans gescha t 
op niet meer dan 1.150.000 ton, of 700.000 ton minder dan in  den 
jaargang 1921/22. De consumptie van 2.100.000 ton in dit jaar is  van 
des te meer beteekenis, als men in aanmerking neemt dat D uitschland, 
hetwelk vóór den oorlog jaarlijks ca. een millioen ton opnam, thans 
grootendeels uitgeschakeld is. Daarentegen zijn de Ver. Staten m e t het 
vorderen van den tijd een des te grooter afzetgebied geworden. M o c h 
ten de politieke, en economische omstandigheden in Duitschland zich 
spoedig ten goede wijzigen, dan zou het niet onwaarschijnlijk zijn, dat, 
in aanmerking genomen de aldaar gestegen behoefte, dit in h e t vo l
gend jaar een aanzienlijke hoeveelheid salpeter uit de m a rk t zal 
nemen. Vóór de bezetting van het Ruhrgebied werden nog enkele
100.000 ton derwaarts verscheept. De sterk gestegen vraag b re n g t 
intusschen mee, dat de salpeterindustrie aan de Zuid-Pacific h a re  p ro
ductie aanmerkelijk zal moeten verhoogen; waarmee, naar gem eld  
wordt, dan ook reeds een aanvang werd gemaakt. Hoogere p roductie  
en stijgende vraag zullen dus grooterc verschepingen naar de Ver. 
Staten en. Europa met zich brengen. Salpetervrachten hebben gedu
rende de wintermaanden reeds een belangrijke verbetering o n d e rg a an ; 
en bovengenoemde directie meent dat deze verbetering zich in  dit 
jaar zal voortzetten.

Aan de Oostersche markten was de stemming eveneens kalm . De 
behoefte aan ruimte is allesbehalve groot. De noodzakelijkheid voor 
afladers om ballastruimte uit de Midd. Zee tot zich te trekken, houd t 
in hoofdzaak de vrachtprijzen eenigszins staande. E r was eenige v raag  
naar handige booten voor suiker van Java naar Japan, voor r i j s t  van 
Burmah naar China en voor kolen van Dalny naar Manilla. De h oo fd 
schotel vormen echter bevrachtingen van Kurrachee en Bombay naar 
Ver. Kon./Cont, ad. resp. 29/- è. 29/6 op diw. en 27/- op schaal basis, 
terwijl Java naar de Midd. Zee/Ver. Kon./Cont. 36/3 a 37/6 noteerde, 
al naar soort en positie. Zuid-Afrika was in de m arkt voor m aisru im te  
ad 27/6 a 28/9 naar Ver. Kon./Cont. Australië bleef onveranderd loom.

Bevrachtingszaken van de Midd. Zee waren van weinig beteekenis, 
en koersen onloonend, zoowel naar Ver. Kon./Cont. als naar d e  Ver. 
Staten. Van den Donau werden enkele booten uit dc m arkt genom en 
ad 21/- naar Ver. Kon./Cont.

D E  K O L E N V A A R T
De uitgaande kolenvaart kon eenige herleving ondergaan. D o o r  de 

grootere vraag naar ruimte waren koersen ruim prijshoudend e n  k re 
gen deze zelfs neiging tot verhooging. De laadplaatsen in de kolen
havens waren nog steeds overvoc.rd. In ’t bijzonder was dit h e t  geval 
in South Wales, wanr meermalen weken op laadbeurt moest w orden  
gewacht. Tal van bevrachtingen hadden plaats naar de M idd. Zee; 
koersen loopende ten gunste van de reeders. Voor Indië en de P la ta - 
Rivier werden eveneens verscheidene stoomschepen uit de m a rk t  g e 
nomen.

Voor ladingen naar de Atlant. kolenstations en naar Z uid-A m erika 
hadden koersen een opgaande beweging. E r was eenige v ra a g  naar 
kolenruimte voor Canada; voor de Ver. Staten is weinig meer t e  doen.

W ij noemen de volgende bepaalde vrachtprijzen voor kolen v an  de 
jongste dagen:

Van South Wales naar: Kurrachee 14/714, Buenos Ayres 13 /9 , Rio 
Janeiro 14/-, Las Palmas 10/-, W est-Italië 10/9 Zi 11/-, M oerm ankust 
11/6, Rotterdam 7/-, Amsterdam 7/-, Sluiskil 5/9.

Van de Tyne naar: Rosario 15/6, W est-Italië 11/3. Venetië 13/- & 
13/9, Petrograd 10/-, H am burg 5/- Zt 5/6, Fecamp 71-, H a v re  5 /1 14, 
Trouville 6/9, Aalborg 6IW14, Antwerpen 4/6 Zi 5/-, R otterdam  6/6.

D E H O U T V A A R T
Met de heropening van verscheidene hoogere houthavens in Z w eden en 

Finland hebben bevrachtingszaken een grooteren omvang aangenom en, 
terwijl koersen neiging hadden tot verhooging. Afgesloten w e rd  o.a. 
van Hernosand of Sundswall naar Londen ad 45/-, van U m e a  naar 
Bristolkanaal ad 47/-, voor props van Stockholm naar O ostk . kolen
havens ad 42/6 en van Sundsvall voor pulp naar Bristol ad 1 8 /- . V er
scheidene bevrachtingen kwamen tot stand van de W itte Z ee naar 
Ver. Kon./Cont. voor e.o.w. t/m. Juli laden voor d.b.b. ad 65/- a 67/6; 
van Mesane per e.o.w. en Juni laden ad 72/6.



SC H E E P V A A R T
In ternationaal Scheepvaart Congres te Londen.

Tot gedelegeerden der Nedurlandsche Regeering bij het 2 tot 7 Juli 
1 <123 te Londen te houden XÎTU* Internationale Scheepvaartcnngres 
zijn benoemd: Ir. H. Wortmnn» directeur-generaal der Zuiderzee
werken te VGrnvenhage; ir. W. K. du Croix, in&pecteur-generaui van 
den Rijkswaterstaat te ’s-Gravenhage; prof. ir, J. Nclemans, hoog- 
leeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft; ir. I '. van Braam 
van Vloten, hnofdingeiiieur, chef van den technischcn dienst der k t  st- 
verlichting te \s-Gruvenhage; ir. G. J. van den Broek, hoofdingenietir 
van den Rijkswaterstaat met verlof te Amsterdam; dr. tr. !.. R, 
Wentholt, ingenieur van den Rijkswaterstaat te Nijmegen, Door het 
Koninklijk Instituut 'van Ingenieurs is als zijn vertegenwoordiger b i j  

het congres aangewezen jhr. C. J. A. 'Reigersman, hoofdingenieur- 
direeteiir van den Provincialen W aterstaat van Noord-Holland te 
Haarlem, terwijl door Burgemeester en Wethouders van Rotterdam 
als vertegenwoordiger dier gemeente is aangewezen II. S, de Roode\ 
adjunet-directeur der Gemeentewerken.

Hieruit mag tevens blijken dat Nederlandsche d e s k u n d i g e n  
op s c h e e p v a a r t g e b i e d  nagenoeg uitsluitend worden aange- 
troffeti onder de civiei-ingenieurs en in het bizonder ouder het corps 
waterstaatsingenieurs.

E en nieuwe aanlegponton te Rotterdam .
Een belangrijke verbetering heeft dezer dagen plaats gevonden te 

Rotterdam, door het in gebruik nemen van een nieuwe aanlegponton 
aan het Willemsplein. Deze ponton is gebouwd door de Machinefabriek 
en Scheepswerf van Piet Smit Jr. te Rotterdam, voor rekening van 
den havendienst Spido, een afdeeling van de N.V. Neder!. Stoomsleep- 
dienst v/h. P. Smit Jr, Deze havendienst onderhoudt dag en nacht 
een -geregelde verbinding niet in de havens en op stroom liggende 
schepen, voor het naar en van brx>rd brengen van schepelingen en 
passagiers en het bezorgen van brieven en potstukken, die aan het 
kantoor bezorgd en van een Spido-zegel voorzien zijn. Eenigen tijd 
geleden is dienaangaande een overeenkomst getroffen met de Neder- 
iandsche posterijen. De Spidodienst heeft de beschikking over 
25 motorbooten, onderhoudt een geregelden dienst op^ Vlaardingen 
en een dito op het Vliegveld aan de Waalhaven. De nieuwe ponton 
heeft de volgende afmetingen: lengte =  32 M.; breedte — 8 M. en 
holte =r 2,40 M. Rechts van den toegang vindt men het kantoortje 
van den contrôleur, wiens bureautje aansluit hij de ruime -'wachtkamer 
voor de passagiers, centraal verwarmd, eleetrrsch verlicht en niet 
raampjes die een uitzicht geven. Aan de andere zijde liggen het kantoor 
en de spreekkamer,, een wachtkamer voor het personeel en toiletten. 
De overige ruimte is zoodanig benut, dat alles zooveel mogdijk open in 
de ponten is geconcentreerd. Zoo is er een pompslangenhuis voor den 
sleepdienst. Vroeger moesten deze uit een pakhuis aan den wal gehaald 
worden, nu zijn ze direct bij de hand. Een luchtcompressor voo-z'.ct de 
motorbooten van lucht, die vroeger uit Schiedam aangevoerd moest 
worden. Beneden het dek is een vierde gedeelte ingericht als magazijn. 
Hier vindt men zelfs een rolstelling. Een bergplaats voor rijwielen is 
er aan den anderen kant in het inwendige, waar voorts de clectro- 
motoren en ketel voor de centrale verwarming een plaats hebben 
gevonden. Langs den rivierkant kunnen drie booten achter elkaar aan 
de ponton aanleggen. Twee booglampen zorgen voor een goede ver
lichting. In een van de hoeken is nog een inrichting, die het drink
water uit de daaronder geplaatste tank naar boven brengt. Het geheel 
ziet fix soliede uit en staat frisch in de gele en witte verf. Een boog 
draagt in duidelijke letters den naam H a v e n d i e n s t  S p i d o  en 
daarboven wijst een electrische klok den tijd aan.

T e verkoopen schepen.
Op 29 Mei a.s. zal te Rotterdam publiek worden verkocht het zee- 

vrachtstoomschip Maria Peulen, toebehoorende aan de Stoomvaart 
Mij. Maria Peulen te Rotterdam.

Verkochte schepen,
Het nieuwe sheltcrdekstoumschip bouwno. 481, gebouwd door de 

N.V. C. v. d. Giessen & Zonen*» Scheepswerven te Krimpen a. d. IJsel, 
hebbende een lengte (1.1.) =  270’—0"; breedte (mld.) -  41'—0” ; holte 
(ïnld.) tot hoofddek 20’—8”, tot shclterdek 28’—2"; een laad
vermogen =  3300 ton van 1000 K.G. en voorzien van  ̂ een triple 
expansie stoommachine van 1100 I.P.K., welke geleverd is door de 
N.V', Machinefabriek Bolnes te Bolnes, is door tussehenkomst van 
den makelaar Jacq Pierot verkocht aan een Rottcrdamsche reederij.

Aanbouw in het buitenland.
De Peninsutar & Oriental Steam Navigation Company Ltd. heeft 

bij Messrs. Harland & W olff drie passagiersbooten in aanboinv ge
geven. waarvan twee elk 570 voet en een 500 voet lang zullen worden. 
De schepen zijn bestemd voor de vaart op Australië en Indic.

Van de werf der Caledon Shipbuilding and Engineering Comp. Ltd. 
te Dundee is te water gelaten het voor Messrs. Holt & Co. in aanbouw 
zijnde s.s. Meneland. met een waterverplaatsing van 20.000 ton en 
bestemd voor den dienst op het Oosten.

Drijvende kraan voor Argentinië.
Gesleept wordende door de zeeskvpboot Gelderland van Bureau 

Wijsmuller, vertrok op 28 April jl. van de W erf Gusto firma A. F. 
Smulders te Schiedam een aldaar voor rekening van de Argcntijusche 
Regeering gebouwde drijvende, draaiende en derriekende kraan met 
een hefvermogen van 150 ton, met bestemming naar Puerto MÜitar, 
Bahia in Argentinië. De ponton waarop deze kraan is gebouwd heeft 
een lengte ~ 39,— M.; breedte =  19,50 M. en holte =  4,70 M. Dc 
50 M. lange arm, welke boven op .de kraanconslructie is geplaatst, 
was voor de reis gedemonteerd en in twee stukken op het dek van de 
ponton geplaatst.

Opgelegde schepen,
De in de 36 hoofdhavens van het Ver. Koninkrijk opgelegde schepen 

en tonnages waren, volgens een samenstelling van de Engelsche Kamer 
van Scheepvaart, op onderstuaude data als volgt:

1 April 1922
1 Juli 1922
1 October 1922
1 Januari 1923
1 April 1923

484 schepen met
583
456
411
321

836.619
1.112.332

824.624
732.198
546.555

netto ton

De cijfers van 1 April j.1. zijn de laagste sinds de ontvang der op
gelegde tonnages wordt bijgehouden, nl. vanaf December 1920. De 
hoogste cijfers aan schepen en tonnages werden bereikt in Juli 1920,
toen de opgelegde tonnage 1.852.412 netto ton bedroeg. De vermin
dering van de opgelegde tonnage van 1 Januari tot 1 April j.1. met 
25.4 pet. kan voor een goed deel worden toegeschreven aan de in deze 
drie maanden steeds levendiger geworden kolenvaart op Duitschland. 
Onder buitenlandsche vlag waren op 1 April in het Ver. Koninkrijk 
nog opgelegd 28 schepen met 40.183 n. t. Van de op dezen datum nog 
opgelegde 321 schepen waren 166 met 58.163 n. t. minder en 155 met
488 392 n. t. meer dan 1000 ton groot.

Indien de vermindering der opgelegde tonnages in de andere aan 
de scheepvaart deelnemende landen dooreengenomen naar die van het 
Ver- Kon. kan worden afgemeten, dan is van de in de slechtste periode 
over de geheele wereld opgelegde 10 a 11 millioen ton weder heel wat 
in bedrijf gesteld.

Een aanwijzing hiervoor geven de grootc internationale kanalen, het 
Suezkanaal en het Panamakanaal, die beide op een belangrijke uit
breiding van het verkeer kunnen wijzen. W at het Suezkanaal aangaat, 
blijkt uit dc gepubliceerde cijfers dat het verkeer door dit kanaal in 
de eerste drie maanden van dit fiscaal jaar 5.686-000 ton bedroeg, 
tegen 5.204,000 ton in dezelfde periode van het vorige jaa r; zijnde een 
vermeerdering van 482.000 ton. Blijft de verhouding verder zoo gun
stig, dan zal aan het einde van dit jaar het verkeer tot den omvang 
van vóór den oorlog hersteld zijn. Hoewel de toeneming van het ver
keer nog geen basis vormt voor die van het goederenvervoer en nog 
veel minder voor de resultaten van het scheepvaartbedrijf, wijst zij 
toch in elk geval op vooruitgang. Dat herstel mag dan langzaam gaan 
en niet zonder onderbrekingen, men waagt toch daaruit de conclusie 
te trekken dat de ergste periode der depressie doorschreden zal zijn.

Lijnbedrijf.
De Nippon Ytisen Kaisha annonceerde een reductie harer passagiers- 

tarieven per hare stoomschepen naar Ceylon, de Straits, China cn 
Japan van £ 10 tol £ 19 voor de eerste klasse en van £ 6 tot £ 16 
voor tweede klasse, ingaande niet het stoomschip Kashima Mam, 
12 Mei te vertrekken van Londen,

De Comp. des Chargeurs Réunis besloot haar passagiers- en vracht
schepen in haar dienst van Hamburg via Dakor op Zuid-Amerika 
voortaan Antwerpen te laten aandoen.

Dividenden.
Stoomvaart Mij. Rottenlamsche Lloyd te Rotterdam 7 pet. (v. j, 

10 pet.)
Werkspoor te Amsterdam, Autidocleu A 6 pet. (v. j, 8 pet.), aan- 

deelen R 5 pet, (v. j. $ pet.)
N.V. Nationaal Bezit van aandeel en Kon. Mij. De Schelde te Vlis- 

(singen, pref. aandeelen 4 pet. (als v, j.), gewone uatuleeleu lGLd 
(als v. j.)

N.V. Appingedammcr ’Brons Motoreiifabriek te Appingedam 6 pet. 
Zuid-Nederlandsche Scheepshypotheek Bank te Rotterdam 5 pet. 
Stoomvaart Mij, Triton te Rotterdam 5 pet. (v. j. 10 pet.)
Stoomboot Mij. Overflakkee-Goedereede te Middelbands ƒ 40,— per 

aandeel.
N.V. Thomson’s Havenbedrijf te Rotterdam 7 pet. nieuwe en 8 pet.

op oude aandeelen (beide als v. j.)
Stoomboot Mij. Eensgezindheid te Purmereml 5 pet. (v. j. 8 pet.) 
Niciims en van den Berg’s Scbeepsrepunitiebedrijf te Rotterdam 

ƒ 125,— per aandeel.
Rotterd. Lloyd 7 pet. (v. j. 10 pet.)
Stoomv. Mij. Triton 5 pet. (v. j. 10 r.ct.)
Stoomvaart Mij. De Maas te Rotterdam, geen dividend.



Personalia.
I k' heer 11. I’. van Vliet, gedelegeerd commissaris van de NA', van 

( hnmeren's Scheepvaartbedrijf te Rotterdam, is benoemd tot Consul 
van Japan.

Op 69-jarigen leeftijd is overleden de heer David Cr uil, directeur 
der Droogdok Mij. Tandjong Drink, nnd-direeteur der Mij. Fyenoord. 
in leven wonende te Rotterdam.

Stookolie.
Blijkbaar aangemocrdigd door de gunstige resultaten met het stoom

schip iïlym pic, zal de White Star Line haar stoomschip Homeric 
(34.000 ton) eveneens laten inrichten op het stoken van vloeibare 
brandstof.

Scheepvaartbeweging.
De cijfers van het inkomend verkeer in April tegenover die van 

Maart waren voor onderstaande havens als volgt:
Rotterdam 76 schepen minder en 180.161 n. r.t. minder
Antwerpen 9 „ meer „ 27.872 „ „ „  meer
Hamburg 85 „ minder „ 61.642 „ „ „  minder
Amsterdam 10 „ „ „ 7.090 M3. br. „

Aangekomen zijn:
t e  R o t t e r d a m :

April 1923 575 schepen met 818.788 n.r.t.
}J 1922 697 „ „ 1.065.073 JJ

1913 876 „ 1.033.655 JJ
Jan,/Apr. 1923 2500 „ 3.646.366

JJ 1922 2493 „ 3.567.278 JJ
JJ 1913 3353 „ 4.031.394 i)

t e  A m s t e r d a m :
April 1923 218 schepen met 1.364.829 M3. bruto. *

JJ 1922 227 „ „ 1.345.483 s) n
JJ 1913 188 „ 889.577 JJ JJ

Jan.Apr. 1923 896 „ „ 5.253.199 )j jj
)) 1922 815 „ „ 4.568.598 >? jj
n 1913 738 „ „ 3.771.988 jj n

* Voor herleiding in netto reg. tons te deelen door 3.62.
t e  A n t w e r p e n :

April 1923 858 schepen met 1.521.804 n.r.t.*
1922 667 „ „ 1.190.206 „
1913 546 „ „ 1.064.466 „

Jan./Apr. 1923 3132 „ „ 5.778.701 „
1922 2564 „ „ 4.499.217 „
1913 2299 „ „ 4.555.842 „

Voor herleiding in Nederlandsche meting te verminderen 
met 15 pCt.

te H a m b u r g :
1165 schepen met 1.319.240 n.r.t.
972 „ „ 1.111.748 „

1291 „ „ 1.200.301 „
4308 „ „ 4.889.802 „
3072 „ „ 3.672.169 „
4525 „ „ 4.518.548 „

Italiaansche Scheepsbouwsubsidies.

April 1923 
1922 
1913

JanJApr. 1923 
1922 
1913

De veelvuldige plannen om den 1 tal. scheepsbouw door subsidies 
uit zijn moeilijken toestand te helpen, beginnen thans vasten vorm aan 
te nemen. Volgens voorloopige mededeelingen aan de Italiaansche 
bladen zal de regeering een bedrag van 150 millioen lire beschikbaar 
stellen ter bevordering van nieuwen aanbomv en van 6 millioen 
voor het sloopen van oude schepen. Genoemde bedragen zullen over 
vier jaren worden verdeeld. De werven zullen ontvangen 55 lire per 
ton voor den bouw van stalen handelsschepen, 20 lire per ton voor 
ijzerbetonsehepen en 15 lire per ton voor houten zeilschepen. De werven 
ontvangen verlof tot invoer van bepaalde hoeveelheden stalen platen 
en ander metalen bouwmateriaal tot zekeren omvang vrij van inko
mende rechten. Koopt daarentegen de werf deze benoodigdheden 
binnenslands, dan ontvangt zij een ondersteuning van 12 lire per Ctr. 
Materialen voor den bouw van machines en ketels zullen eveneens 
vrij kunnen worden ingevoerd; doch geschiedt de plaatsing er van 
door Italiaansche leveranciers, dan wordt een ondersteuning uitbetaald 
o.a. van 70 lire per Ctr. voor Stalen ketelpijpen. Aan subsidies voor 
den bouw van machines en ketels wordt toegestaan: voor gewone 
scheepsmachines 20 lire, voor stoomturbines 23 lire. voor motoren 
50 lire per I.P.K. en voor ketels 16 lire per Ctr.

Duitsche scheepvaart.
In het eerste kwartaal 1923 werd in Duitsehlaml belegd aan aan- 

deelenkapitaal in scheepvaart-, scheepsbouw- en zeevissoherijonder- 
nerningen de som van Mk. 248.950.000, tegen Mk. 121.800.000 in 
het laatste kwartaal 1922. Opgericht werden in de scheepvaart de 
Mercur Khederei und Handels A.G., te Hamburg, met Mk. 10.000.000 
en in den scheepsbouw twee ondernemingen met totaal Mk. 21.000.000. 
Het overige bedrag betreft kapitaalsverhoogingen.

Exam en m achinist binnenvaart.
Aan het te Rotterdam op 20 April, 2 Mei en 5 Mei gehouden 

examen voor machinist bij de binnenvaart werd deelgenomen door 
24 candidaten.

Hiervan werd aan de H H, K. van den Berg, J. Bleeker, S. de Boer, 
A. du Bois. S. Donker J. Handstede, C. Kruit, R. van M.hanen, 
J. < >ostinga, J. G. van .Ier Pijl, J. Ringnalda, A. Tuk, j .  Verwoord, 
!'. de Vrij en A. van Vliet het diploma uitgereikt; 6 candidaten 
slaagden voor het eerste gedeelte (theorie), 3 candidaten werden 
afgewezen.

Aan het voorloopig examen (machinisten zonder vaartijd) werd 
deelgenomen door 3 candidaten, die alle werden afgewezen.

De haven van Embden.
Het streven van het gemeentebestuur van Einden en van den 

koopmansstand aldaar deze haven door uitbreiding van opslag- 
inrichtingen beter te kunnen doen eoncurreeren met buitenlandsche 
havens, belooft met goeden uitslag te worden bekroond. De Pruisische 
Landdag toch heeft besloten de noodige middelen ter beschikking te 
stellen voor den bouw van een 450 meter lang .havenbekken, voor 
het grootste deel te voorzien van een kaaimuur en in aansluiting 
aan de nieuwe binnenhaven. In deze binnenhaven zHlei belangrijke 
verbeteringen worden aangebracht ter bevordering van den erts
import. De Regeering heeft voor de te maken kosten de voorwaarde 
bedongen dat de bij de haven belanghebbende ondernemingen daarin 
zullen- bijdragen. Voor dit doel werd een „Haveniunschlagsgesell- 
schaft m. b. H." opgericht.

De Duitsche pers heeft veel vertrouwen in de toekomst dezer 
haven, de „grootste Pruisische uitvoerhaven”, wegens haar bijzonder 
dichte ligging aan de zee en haar gunstige verbinding met het Ruhr- 
gebied. Zij is in de eerste plaats aangewezen als transito-haven voor 
erts en ijzer; thans ook voor buitenlandsche kolen. Zij heeft vooral 
de concurrentie te duchten van Rotterdam, welks haven van veel 
betere overlaad-inrichtingen is voorzien. Volgens berekeningen van 
de Kamer van Koophandel te Emden werden in 1922 als gevolg van 
gebrek aan voldoende overlaad-inrichtingen aldaar circa 800.000 ton 
erts over Rotterdam voor het industriegebied verscheept. ATerder 
wordt berekend, dat de kosten van den omslag van 10.000 ton massa- 
lading te Rotterdam en het verder vervoer er van naar Duisburg in 
1922 de som van 9 millioen mark, in buitenlandsche deviesen te be
talen, gekost heeft, zoodat men zich eenigszins kan voorstellen hoeveel 
Duitseh gek! er voor het land behouden zal blijven wanneer het zal 
gelukken een deel van den ertsimport van Rotterdam naar Emden af 
te leiden.

Na den oorlog heeft de export van ijzer en staal over Emden een 
belangrijke verhooging ondergaan, doch zou deze nog veel grooter 
kunnen zijn indien de overlaad-inrichtingen op grooter schaal waren 
ingericht.

Niettegenstaande den moeilijken eeonomischen toestand, waarin het 
land verkeert, weet het toch de middelen ter vinden ter bevordering 
van den im- en export over eigen haven. Voor Rotterdam is dit 
een vingerwijzing van verhoogde concurrentie* als eerst de uitbrei
ding der havenwerken tot stand zal zijn gekomen.

N IE U W E  S C H E P E N
N aam  van h e t sch ip : „S tie ro p ” .

Bouwmeester: ■ N.V. Haarlemsche Scheepsbouw Mij. te Haarlem. 
Reedenj: Alkmaar Packet te Alkmaar.
Bouwjaar: 1923.
Soort van schip: motorpussagiersboot.

H o o f d a f m e t i n g e n :

Lengte fusschcn de loodlijnen: 42,300 M.
Breedte (m ld.) op het grootspant: 7.150 M.
(Sraotste breedte: 7,470 M.
ll{dte (m ld.i in de zijde: van bovenkant kiel tot onderkant van het 

bovendek 2,150 M.; van bovenkant kiel tot verhoogd bovendek 
3.250 M.

Diepgang geladen (m et 1200 pass.): 2.000 M. uit onderkant kiel. 
Uitwatering: 0,350 M.
JUaterzvrplaatsing: 309 M:!. op 2,000 M. diepgang.
Klasse: 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 . :

Maker: Kromhout Motorenfabriek, Amsterdam.
Soort van machine: 4 cilinder direct omkeerbare tweetakt rmvolie- 

motor.
Bij motoren aantal rempaardekrachten: 275.
Proeftocht snelheid: 21 K.M. per uur.

Electrische verlichting. Stoom verwarming.



W E R F B E R IC H T E N
Nieuwe opdrachten..

Aan de Scheepswerf De Vlijt (J. L. Doornbusch) te Martenshoek, 
is door J. Werkema te Mensingeweer, opgedragen het bouwen van 
een mo t o r v r a c h t b o  o t, niet een lengte (11.) =  21,— M .; breedte 
(mld.) =  4,— M. en een holte (mld.) =  140 M.; laadvermogen =  
45 ton. Het- schip zal worden voorzien van een Smit 1 cylinder hoog- 
drukmotor van 18 E.P.K.

Tewaterlatingen.
W erf Gusto, firma A. F. Smulders 1e Sch'e<am. de zeewaardigc 

zelfleegzuigende hop per zandzuiger Gelderland III ,  dn aanbouiw voor 
buitenlandsche rekening. Lengte (11.) =  75,50 M.; breedte (mld.) =  
12.50 M. en holte (mld.) — 6,10 M. Inhoud van het laadruim =  
1250 M3. Klasse Bureau Veritas.

Kon. Mij. De Schelde te Vlissingen, de onderzeeboot K. X , in aan
bouw voor de Kon. Ned. Marine. Lengte (11.) =  64,41 M.; breedte 
(mld.) =  5,60 M. en holte (mld.) =  5,21 M. W aterverplaatsing =• 
713 ton. Het schip zal worden voorzien van twee Dieselm otoren van 
1600 A.P.K.

Graig Taylor & Co. te Stockton on Tees, het ivrachtstoomschip 
Magdalena, in aanbouw voor de firm a A. C. Lensen te Terneuzen. 
Lengte (11.) =  337’—0 ” ; breedte (mld.) =  48’—0” en holte (mld.) 
=  24’—3”. De stoommachine-ins'tallatie, met cylinderafmetingen van 
23X ”X39”X64” en een slag =  42”, wordt geleverd door Blair & Co. 
te Stockton. De twee hoofdketels werken, onder een, druk van 180 Lbs.

N.V. Burgerhout's Machinefabriek <£ Scheepswerf te Rotterdam, 
een baggermolen, in aanbouw voor de firma J. Constant te Londen. 
Lengte (1.1.) =  200’—0 ” ; breedte (mld.) =  34’—10” en holte (mld.) =  
12’—0”. Maximum baggerdiepte =  75’—0”. Het schip zal worden 
voorzien van een stoommachine van 550, I.P.K., die eveneens zal 
worden geleverd door Burgerhout. De baggermolen is bestemd voor 
het baggeren van den, put voor het 60.000 tons droogdok, dat in 
aanbouw is bij Sir W . G. A rm strong W hitworth & Co. Ltd te New- 
castle on Tyne voor The London & South Western Railway Co. te 
Southampton.

Jonker & Stans te H endrik Ido Ambacht, drie stoomsleepbooten, 
respectievelijk in aanbouw voor rekening van P. Jiskoot, J. B. Hage- 
man en W . Jiskoot té- Dordrecht. Lengte (1.1.) van elk der schepen == 
17,60 M .; breedte (mld.) — 4,50 M. en holte (mld.) =  2,20 M. 
Zij worden vóórzien van stoommachine-installaties elk van 130 I.P.K., 
welke worden geleverd door de firm a Penn & Bauduin te Dordrecht.

Rotterdamsche Droogdok Mij. te Rotterdam, het tankstoomschip 
Mariquita, in aanbouw voor de Curagaosche Scheepvaart Mij. te
’s-Gravenhage. Lengte (1.1.) — 280’—0” ; breedte (mld.) =  46’—6” en 
holte (mld.) =  14’—0”. Laadvermogen — 1730 ton. Het schip wordt 
voorzien van een stoommachine-installatie van 1200 I.P .K ., welke 
eveneens geleverd is door de Rotterdamsche Droogdok Mij.

Nederlandsche Scheepsbouw-Mij. te Amsterdam.
Aan het verslag over 1922 ontleen en we dat de w erf aan de

Conradtstraat het geheele jaar voldoende van werk was voorzien, 
terwijl bij de officieele opening ivan de tweede werf aan de Overzijde 
van het IJ  op 6 October, daar een begin werd gemaakt met den bouw 
van twee drijvende droogdokken, waardoor de drie hellingen geheel 
in beslag genomen werden. De nieuwe inrichtingen voldoen ten volle 
aan de verwachting.

Afgeleverd wterden in 1922: het stoomschip Tjikarang, m et een 
laadvermogen =  12.400 ton en het depötschip Pelikaan met een
W.V. =  2300 ton, terwijl op 1 Januari 1923 in aanbouw bleven: de
kruiser Sumatra  met een W.V. =  7050' ton, het vracht- en passa
giersschip Swartenhondt, groot b ru to  4750 reg. ton, het vracht- en 
passagiersschip' Tjisaroea, met een- laadvermogen =  9100 ton, 'het 
vracht- en .passagiersschip Plancius, g root bruto 5600 reg ton," het 
motorschip Indra, m et een laadvermogen =  6870 ton, de onderzeeboot 
0.10, met een watenverplaatsing =  500 ton, een drijvend droogdok met 
een hefvermogen =  25.000 ton, de motorreddingboot Brandaris, het 
kabelschip Zuiderkruis met een W .V. =  2600 ton, een .drijvend 
droogdok met een hefvermogen — 5000 ton en het tank
schip Juzvanita. Deze werken maakten het noodig het werf- 
personeel gedurende het laatste halfjaar m et ongeveer 50 % te ver- 
grooten.

Volgens de winst- en verliesrekening, bedraagt de brutowinst 
ƒ 985.296.— (v. j. ƒ  1.485.206,— ), waartoe bijdroegen onverdeeld 
saldo 1921 ƒ 1579,— (ƒ 7796,—), exploitatierekening ƒ  971-586 
(ƒ 1.477.303,—), interest ƒ  12.130— (ƒ106,—).

In mindering van deze brutow inst komen o.a. afschrijvingen 
ƒ 339.811,— (ƒ 323.293,—), ondersteuningsfonds ƒ  50.000,—
(ƒ 100.000,—-), pensioenfonds beambten ƒ 30.000,— (ƒ ------.------) en
buitengewone reserve ƒ  275.000,—  (ƒ 500.000,—). Uit de resteerende 
nettowinst groot ƒ 290.485,— (ƒ 561.912,—) wordt een dirvidend van 
5 pet. (v. j. 8 pot.) uitgekeerd. Een bedrag van ƒ  17.860,—  gaat op de 
nieuwe rekening over.

N.V. Verschure & Co.’s Scheepswerf & Machinefabriek-
U it het jaarverslag over 1922 blijkt, dat van het droogdok geregeld 

gebruik werd gemaakt en dat het aantal dokdagen 341 heeft bedragen. 
In den loop van 1922 werd afgeleverd het 1800 tons stoomschip 
W ynding  aan een Engelsche -reeder.ij, terwijl op 31 December nog 
een zestal vaartuigen in aanbouw waren. Na afschrijving van wederom 
10 pet. zijnde ƒ 7212,— op het totale bedrag der emissiekosten, komen 
deze met ƒ  57.697,— op de balans voor.

H et saldo der exploitatierekening (ƒ 116.248,— tegen ƒ  189.930,—) 
verminderd met de obligatierente, ten bedrage van ƒ 69.125,— is niet 
voldoende om de afschrijvingen volgens de bepaling der statuten te 
doen plaatsvinden. De winst- en verliesrekening sluit .dientengevolge 
na afschrijving van ƒ  75.512,— op gebouwen, installatie en droogdok 
en van de bovengenoemde ƒ 7212,— op emissiekosten met een nadeelig 
saldo van ƒ  35.601,—. De raad van beheer betreurt het dat de resul
taten over het afgeloopen jaar niet van dien aard zijn, dat zij een 
uitkeering van eenig 'dividend toelaten.

Kon. Mij. De Schelde te Vlissingen.
Aan het verslag over 1922 ontleenen we dat de vooruitzichten voor 

het jaar 1923 bevredigend zijn, daar .nog belangrijke opdrachten 
moeten worden voltooid, terwijl sedert 'het einde van 'het verslagjaar 
nog een opdracht werd geboekt voor een mailschip voor de Rotter
damsche Lloyd. De hoofdmachines voor dit schip worden Schelde- 
Sulzer Diesel-motoren, welke door 'deze Mij, gebauwd zullen worden 
onder licens van Gebrs. Sulzer te W interthur. Ndet alleen wordt 
hierdoor het gevaar voor gebrek aan werk voor de werf nog geruimen 
tijd verschoven, doch het is bovendien van belang dat aan de Mij. de 
bouw van deze moderne machines, van een grooter vermogen dan nog 
ooit is toegepast, werd toevertrouwd.

Afgeleverd werd de mailboot (compleet met machines en ketels) 
Mecklenburg aan de Stoomvaart Mij. Zeeland. Verder is onderzeeboot 
K. VI I I  aan het Departement van Marine overgedragen. Bovendien 
werden afgeleverd vijf machine-installaties met bijbehoorende ketels 
voor op andere werven gebouwde schepen, alsmede een installatie met 
dieselmotoren en ' electrische voortstuwing voor het 'moederschip 
voor onderzeebooten Pelikaan.

Het totaal V.O. der afgeleverde stoomketels (21 stuks) bedroeg 
53.328 vierk. voet (4947 vierk. aneter). Verschillende herstellingen aan 
schepen werden ook dit jaar weder uitgevoerd. Op 31 December 1922 
waren onderbanden of in bestelling: een vrachtschip en een mail- en 
passagiersschip voor de Rotterdamsche Lloyd, drie onderzeebooten en 
een kruiser, compleet met machines voor het Departement van M arine, 
voorts drie machine-installaties voor schepen O p  andere -werven in 
aanbouw.

Aan arbeidsloon werd uitbetaald ƒ  2.672.733,— (v. j. ƒ  3.037.674,—). 
De netto-winst bedraagt ƒ 357.403,— (ƒ 357.258,—) waarvan aan 
aandeelhouders 10 pet. (als v. j.) wordt uitgekeerd en ƒ 34.841,— aan 
de reserve toegevoegd.

Faillissementen.
A. Klijnjan, scheeps- en machinebouwkundige en beëedigd makelaar, 

Neder-Hardinxveld, te Dordrecht handelende, onder xlen naam: 
Scheeps- en Machinebouwkundig bureau Neptunus, aldaar gevestigd 
Vlak 1. Curator Mr. P. J. Sigmond te Dordrecht.

N.V. Internationale Scheepsbouw-Mij. D e Maas 
te Slikkerveer.

Aan het verslag over 1922 ontleenen we dat gedurende dit jaar een 
vrachtschip met een .laadvermogen =  1700 ton, en een kolentip werden 
afge.leverd, en nog verschillende kleine bestellingen werden uitgevoerd, 
terwijl nog in bestelling bleven een vrachtstoomschip m et een laad
vermogen =  11.000 ton, en een drijvende kraan van 80 ton.

Hoewel de directie met goede hoop voor de naaste toekomst vervuld 
is, komt het 'haar niettemin .gewenscht voor door ruime afschrijvingen 
de financieele kracht der maatschappij te versterken. Zij stelt voor 
van de netto winst ad ƒ 550'.000,— (waarvan ƒ  539.416,— uit alge- 
meene bedrijfsrekening) ƒ 435.000,'— voor afschrijvingen te bestemmen. 
Van de rest ad ƒ 115.000,— 6 pet. dividend uit te keeren, hetwelk 
f  49.400— vereischt, het reservefonds voor diverse belanden te ver- 
hoogen met ƒ  5.500—, en het dan overblijvende ad ƒ 60.000,— toe te 
voegen aan de bestaande reserve van ƒ 40.000,—, zoodat deze rekening 
dan in totaal ƒ  100.000 zal bedragen.

N IEU W E BO EK EN.
Die Maschinen der Flussfahrzeuge und der kleineren Seeschiffe, deren 

Kessel und Hilfsmachinen, , door S. Welsch. Uitgave Zeitschrift 
Schiffbau, Berlin.
Een aardig boekje met 251 teekeningen en 91 tabellen, dat een be

knopt overzicht over de scheepsstoommachinz geeft. Veel nieuws 
staat er niet in. W at er over de hulpiwerktuigen gezegd wordt is de 
moeite van het lezen niet waard. Alleen voor hem die Pliitte niet 'bezit 
heeft het zin zich dit boekje aan te schaffen, althans als het niet te 
duur is. De technische wetenschap is met deze nieuwe uitgave niets 
rijker geworden. A. M. S.
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Prijs fl. 325.— met 5 jaar garantie

(  TWENTSCH INGENIEURS BUREAU
  Tekgram -A dres : TIB-HENGELO (O )

RUBBERWARENi SLANGEN voor ELK DOEL; PAKKING in alic soorten; 
TECHNISCH GLAS; PEILGLAZEN cn BESCHERMERS; DRAADGLAS; 
PATR1JSP00RTGLAZEN; AUTOGENE LASCHAPPARATEN met toebehooren; 

„STABE" Stoorameters, Watermeters en Luchtdrukmeters
T A C H O M E T E R S T O E R E N T E L L E R S

VRAAGT O N ZE PRIJZEN

DAIMLER SCHEEPSMOTOREN
voor BENZINE en PETROLEUM
Hoofdvertegenwoordiging voor Nederland:

Mij* voor Motoren Ld* W ILLEM REMMERS ö Co*
AMSTERDAM» Weesperzijde 144 -  Telefoon Zuid 4218-4881 

REPARATIE-INRICHTING VOOR A L IE  M OTOREN

ADVERTEERT in „HET SCHIP f f

STRATFORD W E R K
HET BESTE MATERIAAL SEDERT MEER DAN EEN HALVE EEUW - OVERAL VERKRIJGBAAR

GEORGE STRATFORD OAKUM Co.
7 5  Warwick Street, Jersey City, New Jersey, U.S. P. Export-Bureau: 26 WATERSTREET, N ew-York, U .S .A .

Tel.-Ad res: STRATFORD, Jersey City -  Codes: BENTLEY, A. B .C . 5th

N.V, Fabriek van Mach. Breeuwwerk voorh. JOH. SMIT, Schiedam
BUITENHAVENWEG 92

» voo* KWALITEITS-BREEUWWERK HET ADRES
VRAAGT ONZE BEMONSTERDE OFFERTETEL-AD R.: „ O A K U M ’ TE LE FO O N  Nr. 8 6 7

SMIT & Co s MACHINEFABRIEK, KINDERDIJK
SCHEEPSMACHINES - POMPEN - HULP WERKTUIGEN.

EERSTE NEDERLANDSCHE SCHEEPSVERBAND M AATSCHAPPIJ
DORDRECHT, Wolwevershaven 30 

VERSTREKT GELD OP SCHEPEN


