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SCHEEPSM ETING.
H ISTORISCH E EN CRITISCHE STU D IE O V E R  TONNENM ETING

DOOR IR. A . V A N  D R IE L .

(V ervolg  van bladz. 175-, no. 14).

H O O F D S T U K  II.

D E  O N T W I K K E L I N G  V A N  H E T  B E G R I P  „ T O N N E N M A A T ” 
I N  D E  R O M A A N S C H E  L A N D E N .

De oudste Fransche voorschriften, o f ju ister m isschien de 
oudste systemen welke in F rankrijk  gebruikt werden, schijnen 
veel op de oude Britsche geleken te hebben. Reeds in vroege 
tijden schijnt in M arseille 'het laadvermogen in tonnen uit- 
gedrulct te zijn door het product van 'de lengte m et de som 
van breedte en holte en dit product gedeeld door 200. De m aten 
waren berekend in een maateenheid de „pan” =  %  X  'de 
Parijsche voetmaat. De in de 'middeleeuwen zeer 'belangrijke 
ui'tvoer van zout van u it Brouage (bij Rochefort) en andere 
plaatsen tusschen de monden van Txhre en Giromde (w aaronder 
vooral ook de meer noordelijk gelegen baai van B ourgneuf 
vermelding verdient) heeft ook eenigen invloed gehad op de 
groottebepaling van schepen. De eenheid was daarbij de 
„brouage”, welke ongeveer overeen kwam niet iets meer dan 
1/4 ton.8)

De oudste wettelijke regeling op het gebied der scheeps- 
m eting v indt men echter eerst in de scheepvaartwet van den 
beroemden Pranschen m inister Colbert, „1’Ordonnance de la 
M arine” . D it voorschrift was, voorzoover de m eting betreft, 
zeer onvolledig en ook onduidelijk, zooals door adm iraal 
Bouguer, den scherpzinnigen auteur van het in 1746 uitgegeven 
bekende 'boek over scheepsbouw, „Traité du N av ire” , u iteen
gezet w erd.7) In  de ordonnantie werd de reg istra tie  van alle 
Fransche schepen bevolen. Zij zouden door am btenaren gem eten 
worden. Als eenheid werd aangegeven de „tonneau de m er” 
van 42 kubieke voet. De methode van m eten w erd niet 
aangegeven, hoewel blijkens de mededeel ingen van Bouguer 
een vast systeem bestónd.

Bouguer wijst er op, dat de Fransche „tonneau” dezelfde 
herkom st heeft als de Engelsche „ tun”. Beide m aten vinden 
haar oorsprong in het vervoer van wijn.

Bouguer zegt nl.:

„On connott en effet deux sortes de tonneaux. Le premier, dont 
on a déjà parlé, n’est autre chose que le poids de deux mille livres, 
le second, qu’on  nomme tonneau d’A rrim age, pour le distinguer, est 
l’espace qu’occupent quatre barriques, ordinairement de celles dont 
on se sert à Bordeaux pour m ettre le vin.” s)

Bouguer wees er op, dat er wel schepen voorkwamen, waar 
het aantal mede te dragen gewiebtstonnen klopte met het 
aantal „ tonneaux d’arrim age”, m aar d a t zulks vooral voor 
kleinere schepen niet uitkwam.

Volgens hem ha'd de deeler niet 42 doch 46, 47 en soms 
zelfs 51 m oeten zijn. Hij stelde voor gemiddeld 48 of 49 te 
kiezen.

U it de toelichting van de ordonnantie bleek, dat men, hoewel 
men feitelijk een inhoudsm eting toepaste, bedoelde als resultaat 
gew ichtstonnen te verkrijgen, om dat deze in de practijk van 
m eer nu t w aren. H e t ruimvolume van 42 kubieke voet zou nl. 
Overeenkomen m et 2000 pond of 1 ton gewicht. D at hieraan 
inderdaad iets m oest haperen, blijkt wel u it hetgeen ik reeds 
opm erkte o m tren t de grootte van de „ tu n ” in Engeland.

De scheepsm eters maten destijds in den regel in voeten en 
duimen de holte in het midden en nabij de  beide einden, nl. bij 
den bezaanm ast en 8 à 9 voet achter den voorsteven (fig. 3).

F t q  3 .

profondeur réd u ite  m 
H\ +  A£ H jj .

°) De Jonge, Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen, blz. 122
(zie noot).

7) D it boek kan men beschouwen als een der grondslagen van den 
theoretischen scheepsbouw.

t a r f e u r  r é d u i te  = (3 /  ^ +SA '+ (B ‘ +

Zonnemaats ^onfueurde Ca café xprojondeur rtduiie. x farceur re dut'te _

8) 1 Bordeaux wijnvat had een inhoud van 280 liter en woog
gevuld iets meer dan 500 pond (plm. 250 K.G.1. 4 vaten wogen dus 
ruim  1000 K.G, 1 tonneau d’arrim age =  1.44 M3., daar 1 kubieke 
Parijsche voet — 0.0343 M3.



Hiervan werd het gemiddelde bepaald {profondeur réduite). 
De breedten werden op dezelfde plaatsen gemeten, echter mat 
men deze op elk dier plaatsen op drie verschillende hoogten; 
één bij onderkant balken, daar w aar de breedte het grootst is; 
een andere in het midden der hoogte en een -derde op het 
zaadhout. De negen br-eedte-nmten, die m en aldus verkreeg, 
werden opgeteld en het gemiddelde ervan bepaald. D it was 
dan de „largeur réduite”.

Zooals u it de mededeelingen van Bouguer blijkt en zooals 
te verwachten was, kwam slechts -voor enkele schepen 'het 
draagvermogen (tonneaux de poids, tonneaux de port) precies 
overeen met den inhoud (tonneaux d ’arrim age). Vooral de 
kleinere schepen droegen meer „tonneaux de p o rt” dan zij 
„tonneaux d ’arri-mage” l>evatten. Bij .groot-e schepen trof men 
ju ist 'het omgekeerde aan.

Volgens de ordonnantie werden bij de m eting verschillen 
van 2 1 /2  pet. nog getolereerd.

In een noot op'blz. 158 van de in f1781 door Vial du Clairbois 
bewerkte Fransche vertaling van bet beroemde werk „A rchi- 
ectura Navalis M ercatoria” door den Zweedschen chef-con
structeur der Marine Frederick H enry de Chapman wijst 
eerstgenoemde er -op, dat de deeler 42 gebaseerd is op een te 
geringe aanname van het gewicht van het ledige schip. V oorts 
wijst hij er op, dat „4 bariques de vin dé B ordeaux” 461/3 
kubieke voet ruimte innemen, dn'dien zij zoo zorgvuldig moge
lijk in een rechthoekig parallelepidedum zouden worden ge
stuwd. Het gezamenlijk gewicht bed raag t volgens dezen- auteur 
2140 „livres œvec les fû ts”, zoodat 2000 „livres” slechts 
overeenkomen met 431/a kubieke voet. D it verschilt dus niet 
zoo heel veel. Vial du Clairbois m erkt echter op;

„mais la supposition d’une cale en parallélipïpede rectangle corn- 
mensurable des fûts, n’est point du tout admissible; ainsi le 
tonneau de vin de Bordeaux occupe une espace nécessairement, beau
coup plus considérable que 42 ou 43 pieds 1/».”

D it is dus dezelfde conclusie, als waartoe Bouguer kwam. 
Vial wijst er nog op, dat het cijfer 42 gebaseerd is op de 

veronderstelling, dat het eigen gewicht van het schip in vol
ledig uitgerust-en toestand een derde deel van 'de wat-erver- 
plaatsing bedraagt. 2000 pond zeewater neemt een ruim te in 
van 28 kubieke voeten en aangezien het draagvermogen =  2/„ 
van het -déplacement, moet de deeler =  3/2 X  28 =  42 zijn. 
Doch ook d it ging meestal niet op; het u itgeruste en ‘bewapende 
schip was in den regel zwaarder.

Vermelding verdient, vooral met het oog op voorstellen van 
gelijken of overeenkomstigen aard, die wij la ter zullen 
bespreken, het denkbeeld, -dat Bouguer naar voren breng t om 
een andere wijze van meten in te voeren.

Bouguer acht nl. een inhoudsm aat minder ju is t als de 
maateenheid voor het schip. Hij wijst op zware ladingen als 
marmer, ijzer, enz., die slechts een gedeelte van het ruim 
vullen en anderzijds op het feit, dat 'hij lichte lading ballast 
ingenomen -moest worden om het schip overeind te -houden. 
Deze ballast kon niet als lading worden 'beschouwd. Hij komt 
dan voor het -eerst met een later herhaaldelijk als nieuw 
denkbeeld naar voren gebrachte opvatting  voor -den dag, nl. 
dat de tonnenmaat een maat behoort te zijn voor de grootte 
van de ruimte, die het schip in dé haven inneemt. M et het oog 
op 'het belang dezer zaak citeer ik -hem hier:

„Alors il n’est certainement que de l’espace que le bâtim ent occupe 
dans le Port, ou qu’il y em barrasse ; et comme la capacité 
intérieure de la cale est à peu près égale à la solidité de la carène, 
on pourrait prendre l’une pour l’autre. Cependant je crois qu'oh 
peut rendre la chose encore beaucoup plus simple & moins sujette 
à toute contestation, en considérant que c'est principalement pas 
en haut que le navire occupe de la place dans le P o rt; et que 
l’embarras qu’il cause est précisément le même, soit qu’il soit 
construit à plate varangues, 011 qu’il ait les plus grandes façons, 
Ainsi sans entrer dans le détail de la figure de la carène ni sans 
examiner si elle est grande ou petite a proportion du reste, il 
suffirait de considérer le parallelipipede rectangle circonscrit au 
vaisseau, & de régler le droit sur ce solide.' Il est nécessaire d’avoir 
égard à la profondeur de la carène, car selon que le navire est plus

ou moins' creux, on lui assigne diverses places dans le bassin, ou 
dans le port; et c’est pour cela qu’au lieu de prendre le rectangle 
circonscrit à la coupe horizontale faite à fleur d’eau, il faut 
absolument prendre le parallelipipede même.” B)
Dit. betoog is later meermalen opnieuw1 naar. voren gebracht 

en het is alleen om aan te toonen, d a t deze -denkbeelden niet 
nieuw zijn, dat ik -de woorden van Bouguer aa-nhaak.

A an het einde der 18de eeuw .stelde Le gendre aan de 
Conventie een systeem voor to t bepaling der sch-eeps'meting, 
waarbij het product der drie hoofdafmetingen in het metrieke 
stelsel werd bepaald. H et werd vastgelegd in de w-et van den 
12den Nivôse van -het jaar II  der republiek. De hoofdafmetingen 
werden inwendig gemeten en d-e deeler kwam, wanneer men 
de afmetingen in voeten omrek-en-de, overeen, met 94. Deze wet, 
welke dus in zijn formule geheel overeen kwam  met di-e volgens 
de Engelsche wet van 1694 en welke tijdens de inlijving van 
Nederland ook h ier van kracht moet zijn geweest, wekte de 
ontevredenheid 'der reeders op, daar het resultaat was, dat d-e 
meting grooter uitviel dan volgens de Engelsche „Builders’ Old 
M easurement Rule”. In 1.837 werd, naar aanleiding van een 
rapport van M artin du Nord, bij de wet bepaald, dat de maten 
niet langer in voeten, -doch in meters gemeten zouden worden. 
D-e regel w erd nu:

lengte X breedte X holtetonnenmaat =

D it had tevens tengevolge, dat d-e schepen 1'5 pet. kleiner 
werden gemeten. D at volgt reeds -terstond uit de omrekening 
in voetfen. W anneer men d it doet, is nh de -deeler plm. 15 pet. 
grooter dan 94.

In  1839 werd de aftrek  voor de machinerurmte op 40 pet. 
gesteld en bij een decreet van den president der republiek van 
1873 werd het Moor som -stelsel aangenomen.10)

D e oude Italiaansche republieken kenden 'de tonnenmetin-g 
zoowel in den vorm van een gewichts'meting als in den vorm 
van een inhoudsmeting. In  de verschillende havens had men 
verschillende grootheden, welke onder verschillende -benamin
gen als „cantara” in het Genua der 1.4de eeuw, „aufora” in 
■ Venetië of als „carra” in Ra-gusa en Napels voorkwamen. De 
naa-m „carra” bleef later nog voortbestaan in het woord 
„carraque” of „kraack”, hetwelk hier te lande langen tijd 
gebruikt werd . voor een zwaar type s-chip van Spaansche 
origine.11) De oudst bekende regel is die, welke in het laatst 
der middeleeuwen te Napels in gebruik was.

De „carra” werd ook weer bepaald door het product van 
lengte, breedte en holte te deelen door een getal.

In  het begin -der 19de eeuw was ■ in Napels d-e m eting vol
gens de reeds vermelde Fransche wet van 1803 nog in gebruik. 
In 1873 ging Italië over tot bet Moorjow-stelsel. .

D e oudste wettelijke regeling is in Spanje ontstaan. Deze 
is vastg-esteld in 1590, doch was waarschijnlijk reeds vroeger 
in gebruik..

In  'de vroege middeleeuwen beeft ook hier 'het wijnver voer 
den stoot gegeven aan het ontstaan van het begrip „ton” 
(„tonelada”) als m aat voor de grootte van een s-chip. De 
geschiedenis van h e t ontstaan der w-ettelijke regeling hangt 
intusschen samen met de ontdekking van Amerika, welke 
regeling ook weder berust op de deelrng van het product der 
drie hoofdafmetingen door een getal.

H e t toenemende verkeer tusschen Spanje en Am erika maakte 
nl. een regeling noodig. De van Spanje uitvarende schepen 
hadden veelal wéinig goederen en veel -passagiers aan boord. 
V oor zulke schepen was het bezwaarlijk een geschikten 
grondslag voor de betaling te vinden, wanneer -deze door of 
namens -den koning voor ’s lanrls -dienst gebru-ikt werden. Bij

°) Traité du Navire, Livre second, Chapitre IV (III) .
10) In 1836 was bij de wet bepaald, dat de scheepsmeting voortaan 

niet meer bij een wet, doch bij een besluit zou worden vastgesteld 
of gewijzigd.

11) De „caraque” was in de latere middeleeuwen de nabootsing van 
de (oorspronkelijk Friesche) kogge in de Middellandsche Zee,



vrachtschepen kon men een regeling in verband met het 
laadvermogen treffen, bij passagiersschepen ging dit bezwaar
lijk. Derhalve moest men de schepen opineten, teneinde als 
resultaat een zoodanige tonnenmaat te vinden, als zou overeen
komen met die van een vrachtschip van overeenkomstige 
afmetingen. Het is niet onwaarschijnlijk, dat zich van hieruit 
de wettelijke regeling van de tonnenmaat over verschillende 
landen heeft verspreid.

De oude regel van 1590 wist zich in hoofdzaak tot in 1830

te handhaven, hoewel ook reeds in 1607 en 1613 generale 
ordonnanties werden uitgevaardigd betreffende de regeling 
der meting. In 1830 werd bij de wet voorgeschreven dat het 
draagvermogen gemeten moest worden door de schijf op te 
meten tusschen de lastlijnen in ledigen en geladen toestand van 
het schip. Dit gaf intusschen in de practijk zoovele bezwaren, 
dat in 1844 de oude wet weder in eere hersteld werd, totdat 
zij in 1874 door het d/bw.wwi-stel.se! werd vervangen.

('Wordt vervolgd.)

M OTORSCHIP „INDRA”.
Dank zij de medewerking van de Nederlandsche Sclieeps- 

bouw-Mij. te Amsterdam, de 1 stuwers van het zeemotor- 
vrachtschip Indra, zijn wij in de gelegenheid het algemeen 
plan, het grootspant en een foto te publiceeren.

Dit is het derde motorschip, dat door de Nederlandsche 
Scheepsbouw-Mij. voor rekening van de firma Winge & Co. 
te Christiania werd gebouwd. Ook dit schip is, evenals de reeds 
afgeleverde Tosco en Geisha, voorzien van Werkspoor Diesel
motoren.

kregen doordat de dekken alleen gedragen worden door zware 
laadlKJofdcneindbalken en stalen graanschotten, maar niet door 
stutten. Bij elk laadhoofd bestaat de los- en landinrichting uit 
twee 3 tons Munnesmann laadboomen, met elk een electrische 
liet;. Ook het ankerspil wordt elcctrisch gedreven. Het dekhuis 
complex voor passagiers, kapitein, draadlooze telegrafie, .stuur
huis en kaartenkatner bevindt zich tusschen luik 2 en 3; terwijl 
de verblijven van officieren en machinisten zich bevinden in 
het dekhuis rondom dc machinekamer-schacht gebouwd.

Motorschip „Indra", gebouwd door de Neil. Scheepsbouw Mij. te Amsterdam

I I o o f d a f m e t i n g c: n.

Lengte (1.1.)........... ____  =- 375'—0 ”
Breedte (ni.l.d. ) . . . .........  — 5 1 —3”
Holte fm .l.d.)......... .........  -  34’—0 ”
Diepgang (geladen)  =  24’— 1”
Uitwatering (zom er).. . .  ^  3,06 M.
Klasse Norske Yeritas 1 A 1.
Waterverplaatsing  =  10.100 Ton van 1016 K.G.
Bruto Tonnenmaat   == 4.714 Rog. Ton
Netto Tonnenmaat  3.101 Reg. Ton
inbond laadruimen  =  359.311 kul), voet
liihoud olietanks (dubbele bodem en zijtanks in ruim 4) 

— 39650 kub. voet.

Het schip is van liet zoogenaamde gesloten slielterdek type 
met twee doorloopende stalen dekken en 5 groot e laadlioofden. 
Groote geheel vrije laadruimten en tusscliendekken zijn ver-

C )p liet boven gelegen slocpcndck bevinden zich twee redditig-
sloepcn en twee vletten.

De bemanning is gehuisvest in ruime verblijven op liet achter 
Uisschcndek en het: daarboven gebouwde dekhuis, waarboven 
zich nog een ruim dek bevindt.

De boot is iiigericlit op het medeuemen van 6 passagiers.
De dubbele bodem is ingericlit voor olieberging, terwijl zich 

naast de tunnels eveneens twee tanks bevinden.
Alle verblijven zijn elcctrisch verlicht eu voorzien van stoom- 

verwariniiig, huistelefoon en sclielleiding. Voorts is er een 
luidsprekende telefoon van de bntg naar liet achterschip.

De electrische lieren en het ankerspil werden geleverd door 
de Haarlemsclie Machinefabriek v/li Gebrs. Figee en de gelieele 
electrische installatie door de firma Groeneveld, v. d. Poll & 
Go. te Amsterdam. De stuunnachine is van liet Hele-Shaw- 
Martineau electrische hydraulische type, en wordt met behulp 
van een teleniotor bediend vanaf de brug. Draadlooze telegrafie.

Twee Werkspoor Dieselmotoren, elk met 6 cylinders d. =



560 mH., slag =  1000 m M .; 1400 1 P.K. per motor bij 120 geven stroom voor kracht en licht en voor de hulpwerktuigen
omwentelngen per minuut. Praktische snelheid = 1 1  knoop bij in de machinekamer. Een luchtcompressor wordt gedreven door
gebruik van 8 ton per etmaal. een 125 P.K. motor. Hoewel de waterballast- en bilgepompen

Drie hulp Dieselmotoren elk van 100 P.K. d. =  320 mM., electrisch worden gedreven, drijft elke motor zijn eigen zuiger-
slag — 450 mM., 250 omwentelingen per minuut. Deze zijn koefwaterpomp. Een donkey stoomketeltje gestookt met olie,
alle gekoppeld aan dynamo’s van 65 K.W . en 220 Volt. Zij dient voor eventueele verwarming der verblijven.

M OTORSCHIP „IN D RA ” GEBOUW D DOOR D E  NED. SCH EEPSB O U W  M IJ. T E  AMSTERDAM. Lengte (o.a.) =  390’—10”. 
Lengte (1.1.) =  375’—0”. 
Breedte (mld.) — 51’—3”. 
Holte (mld.) =  34’—0”. 
Laadvermogen — 7090 ton 

van 1016 K.G.

-//l.'v   y i

D O U B L E  B O T T O M  W IT H  F L O O R S  AND S K E L E T O N  FLO O R S.

For 1/2 Z Atends. in M. R.

Centre girder ............................................................................................. 1170 X 12,5 10 mM. __
„ „ keel a n g l e ................................................................... 120 X 120 X 12,5 10

Ploorplate at each alternate frame ............................................... 90 X  00 X 12 single 10 Double.
„ at Braoketfloors a t eac'h alternate fram e . . . . 9,5 9

Frames at floor Z for 1/s .L from  stem  to collision bulk 9,5 9
head  d o u b l e .................................................................................. ..... 90 X 90 X 9,5 9

Fram es at B r a c k e t f l o o r s ......................................................... ..... . 150 X 90 X 12 —
Reversed fram es at floor \ .............................................................. 75 X  75 X  9,5 Single 9 Double

„ „ „ 'Brac’ketfloors K  ....................................
Side G i r d e r s ......................................................... ...................................

150 X  75 X 12 
9 8,5

E x tra  Side G irder in M. R ...................................................................
Side Girder on outside p l a t i n g .........................................................

9
90 X 90 X 9 _ Also % Z bom  stern.

„ „ „ top f l a n g e ..............................................................
„ „ „ under M. R. Z top d o u b le ...............................

Vertical Angles on  centre .g i r d e r ....................................................

90
90 X 90 X 9,5 

90 X  90 X 9,5 Double Only behind 1/4 /_ from

>i i> ,, side „ ................................................... 75 X  75 X 9 single 8,5
sternpost.

M arginplate .............................................. ......................... ..... 1050 X  11 10
„ a n g l e .................................................................................. 90 X 90 X 11 10
„ vertical a n g l e .............................................................. 90 X  90 X 9,5 Double Double Double.

Double bottom  centre s t r a k e .............................................................. 1041 X  12 10
„ „ 'remained p l a t i n i g .................................................... • 91/2 8,5 in M. R. 11.5

Brackets O utside double b o t t o m .................................................... 9,5 9
„ Vertical Z on 'm a rg in p la te ............................................... 90 X  90 X 9,5 Double Double Double.

W atertigh t f l o o r s ................................................................................... 9b2 9 91/2
Vertical Stiffeners on W . T. f l o o r s ............................................... 75 X 75 X 11 Spaced 1525 —
G u s s e t - p l a t e ............................................................................................. 12 12 12
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SC H E E PSM O T O R E N  E N  M OTO RSCHEPEN
B E  N I E U W E  B Ü R M E IS T E R  & W A IN  D U B B E L- 

W E R K E N D E  4  T A C T  D IE S E L M O T O R .

Door Burmeister & Wain Limited te Kopenhagen wordt 
gebouw d een machine voor het nieuwe dubbelschroef-passa- 
giersschip  voor de „Swedish American Line” te Gothenburg, 
voor den dienst Gothenburg— N ew'York, dat in aan bouw is 
aan de Tyne. De machine zal getransporteerd worden van 
K openhagen naar de Tyne, alwaar ze in het schip zal worden 
gem onteerd.

D e machine is een geheel nieuw type Dieselmotor, namelijk 
een du'bbelwerkencle 4 tact machine, Bij Burmeister & Wain 
is reeds een duWbelwer,kende 1 cilinder machine van 1000 
E .P .K . gebouwd, waarmede gedurende vier maanden proef
nem ingen zijn genomen en die ongeveer een maand lang achter 
elkaar gew erkt heeft met zeer goede resultaten.

D E M O N S T R A T I E  P R O E F T O C H T  „ P I O N I E R  3 ”
Met de Pionier 3, een sleep-passagiersmotorboot van de Kon. Ned 

Petroleum Mij., is op IQ Juli een demonstratie gehouden op de Nieuwe 
Maas. Het schip, waarin vroeger een Deutz Brons motor geplaatst 
was. is- thans voorzien van een nieuw type 3 cilinder Deutz motor, 
geleverd door de N.V. Motorenfabriek Deutz, met een totaal vermogen 
van 180 I.P.K . =  120 R.P.K., welke door de fabrikante is gedoopt: 
Je  compéessorlooze Dieselmotor.

Door toepassing van een nieuwe verstuivingsmethode wordt de 
compressiedruk verminderd tot 22—24 Atm., dus ver beneden dien 
van den gewonen Dieselmotor. Deze compressorlooze motor onder
scheidt zich bovendien door bijzonder laag brandstofverbruik en groote 
soepelheid in het aantal toeren. Dit laatste is vooral met het oog op 
het sleepbedrijf van groot belang.

Als brandstofverbruik wordt door de fabriek als normaal opgegeven 
180 gr./P.K. per u u r ; op den proefstand werd gemiddeld 167 gr./P.K. 
per uur verbruikt. Als minimum bereikte men op den proefstand 
163 gr./P.K. per uur. Deze getallen zijn zeer zeker buitengewoon laag 
te noemen. Daar geen uitlaatverbrandingsgassen in den. vorm van 
rook waren waar te nemen, mag verondersteld w orden;: dat de ver
branding zeer volledig is.

Bij ingeschakelde schroef is het tnax. aantal toeren 250: het toeren
tal kan dan verminderd worden tot 40, terwijl ook elk tusschengelegen 
aantal machinetoeren kan worden bereikt. Ook kan een sleep aange
trokken worden met een begin-snelheid behoorende bij 40 toeren, wat 
met het oog op het breken van tressen een groot voordeel is. Als 
verbrandingsdrtik wordt opgegeven 28—30 Atm. De gemiddelde druk
ken varieeren van 4 'A— "DA Atm. Gewconlijk zal deze bedragen 
4 A —5 Atm., terwijl bij overbelasting een grooter vermogen verkregen 
wordt door den gemiddelden druk op te voeren to t 7 'A Atm.

De aankoppeling van de schroefas geschiedt voor vóóruit met frictie, 
voor achteruit met tandwielen, systeem Deutz,

De regeling van den motor heeft geheel plaats vanuit de stuurhut, 
zoodat geen machinist noodig is. Toch is voor eventueele storingen, 
die in het sleepbedrijf te groote gevolgen kunnen hebben, een reserve- 
regeling in de machinekamer aangebracht. H et is de bedoeling, dat dit 
type van motoren tot 200.P.K. gebouwd zal worden met keerkoppeling; 
boven 200 P.K. zal men direct omkeerbare machines gaan maken.

Tenslotte deelen wij nog mede dat de motor heeft een cilinder- 
diameter — 280 mm. en een slag =  450 mm. en het schip afmetingen 
19,85X4,89X2,25 M. De geheele demonstratie-proeftocht, die in 
tegenwoordigheid van vele genoodigden werd gehouden, verliep geheel 
naar wensch en het geheel maakte op ons een zeer gunstigen indruk.

T ot nu toe hacl de grootste door Burmeister & Wain /ge
bouwde Dieselmotor een vermogen van 300 E.P.K . per cilin
der, welke was aangebracht in e;en 13000 tons d,w. passagier- 
'vrachtschip: H et waren twee stuks 8 cilindermachines met een 
totaalverm ogen van 4800 E.P.K .

D e dub'belschroefmachine installatie van liet nieuwe schip 
van de „Swedish American Line” zal 'bestaan uit twee zes 
cilinder hoofd-Diese'lmotoren van het nieuwe dubbelwerkende 
4 tact type, met een totaal effectief vermogen van 13.500 
E .P .K ., welke het schip een snelheid zal geven van 17 knoop. 
Verder zal er een hulpinstallatie worden aan,gébracht voor ll̂ et 
aandrijven van pompen, ventilatoren, voor verlichting enz., 
bestaande u it zes hulp-Dieselmotoren met een totaal vermogen 
van 3150 E .P.K . gekoppeld aan dynamo’s.

H et nieuwe Dieselmotor-type zal het mogelijk maken ma
chines te bouwen, die door groot vermogen toepassing kunnen 
vinden in de snelloopende oceaanschepen, welke tot nu toe 
n iet m et Dieselmotoren konden worden uitgerust, omdat? ze 
dezen schepen niet dé benoodigde snelheid konden geven.

NIEUWE MOTORSCHEPEN
Motorschip Tantalus, gebouwd door de Caledon Shipbuilding & 

Engineering Co. te Dundee, voor Alfred Holte & Co. te Liverpool.
Lengte (o.a.) — 477’—Q”.
Lengte (1.1.) =  452'—0”
Breedte (mld.) =  58’—0”.
Holte (mld.) — 35’—-3”.
Diepgang (geladen) — 28’—0”.
Laadvermogen (behoudens bunkers) =  10.000 ton.
Machinevermogen — 6000 I.P.K.
Snelheid =  13,5 knoop.
18 electrisehe lieren van het Wilson-type elk 4 ton, gedreven door 

40 P.K, electromotoren. Elcctrische ankerlier met '100 P.K. electro
motor.

Twee Burmeister & Wain-motoren ft 3000 I.P.K,, 8 cilinders 
d =  740 mm., slag — 1150 mm., 115 omw. per minuut,

Motortankschip Scottish Borderer, 425’—0’’X5Ó’—0”X33’—0”. 
Diepgang =  26’—0”. Snelheid — 11 knoop.

2 Sulzer Dieselmotoren van Denny Bros. te Dum barton; 4 cilinders, 
100 omw. elk 1250 I.P.K. W aterverplaatsing =  15.000 ton. Dead
weight rs  10.000 ton.

N IE U W E  BOEKEN.
O nte zeemacht tijdens de Fransche overheersching 1810—1814, door 

Tl. Herman, (lep. Schout-bij-nacht tit,, uitgegeven door de Vcreeni- 
ging Het Nederlandsche Zeewezen. .
Vooral nu binnenkort de vlootwet zal worden behandeld, zijn 

fragmenten uit onze zeemacht-historie zeer interessant en leerzaam. 
Ieder die binnenkort zijn ja of neen aan die vlootwet zal moeten 
geven, mocht die keurig beschreven en bewerkte boekje wel eens 
doorbladeren om daaruit te kunnen besluiten hoe ongelooflijk veel 
onze zeemacht sedert een eeuw is veranderd en hoe dwaas het dus 
zou zijn thans, nu de techniek steeds niet eenparig versnelde beweging 
vorderingen maakt, een vlootplan voor vele jaren vast te leggen in een 
wet. die zelfs nog niet direct zal kunnen worden uitgevoerd.

Ir. A. M. S,



D E  W E R E L D SC H E E PSBO Ü W  IN H ET TW EEDE K W A R TA A L 1923.
Volgens Lloyd’s wits de aanbouw in onderstaande landen uit. juni tegenover vorige data als volgt:

L A N D E N .

STOOMSCHEPEN. MOTORSCHEPEN. ZEILSCHEPEN. TOTAAL ULT. 
JUNI 1923.

TOTAAL ULT. 
MAART 1923.

TOTAAL ULT. 
JUNI 1922.

Aantal. bruto 
reg. ton. Aantal. bruto 

reg. ton. Aantal. bruto 
reg. ton. Aantal. bruto

reg. ton.
. ■

Aantal. bruto 
reg. ton. Aantal. bruto 

reg. ton.

Ver. Koninkrijk . 267 1.111.000 48 221.274 19 5.485 334 1,337.759 370 1.492.138 390 1.919.504
Duitschland . . . 57 254.869 15 46.330 — 72 301.199 75 333.427 *
Frankrijk . . . . 28 160.166 1 8.500 3 2.200 32 170.866 38 209.581 53 243,290
I t a l i ë ..................... 24 122.340 15 16.533 12 2.670 51 141,543 54 185.001 88 285.671
Ver. Staten . . . 
waarvan aan

37 108.715 10 24.245 3 700 50 133.660 53 173.762 36 150.623 :

Atl. kust . . . 28 45.715 6 16.145 3 700 37 62.560 34 68.612 27 117.435
Pacific kust . . 2 13.300 '2 2.100 — — 4 15.400 6 31.200 6 19.238
Qroote Meren . 7 49.700 2 6.000 — — 9 55.700 13 73.950 3 13.950
Gulf-havens . . _ — — — _ — _ _

Nederland  . . . 35 94.766 7 2.455 7 2.600 49 99.821 55 .121.320 99 226.318
Japan ..................... 25 72.767 — — — — 25 72.767 24 83.357 26 115 512
Danzig..................... 6 51.206 — — — — 6 51.206 4 9.600
Zweden . . . . 8 12.144 11 37.085 1 100 20 49.329 18 45.909 23 40.475
Britsche Domin. . 
waarvan in

19 43.240 — — 8 ' 1.961 27 45.201 20 45.035 24 49.960

Australië . . . 
Canada

5 23.000 — — — — 5 23.000 5 20.850 6 21.447

(Qroote Meren) 2 3.810 — — — —. 2 3.810 2 3.685 1 2.000
Idem (Kust) . . 2 550 — — 6 861 8 1.411 5 5.800 11 13.850
Hong Kong . . 5 13.000 — — 1 500 6 13.500 6 13.500 3 9.910
Overige Domin. 5 2.880 — •— 1 600 6 3.480 2 1.200 3 2.753

Denemarken. . . 14 22.146 6 22.350 — — 20 44.496 25 45.169 23 51.649
Spanje . . . . . 6 43.377 6 810 1 150 13 44.337 15 54.617 12 52.407
Noorwegen . . . 31 25.886 4 4.144 — — 35 30.030 32 36.349 35 53.403
Fiume district . . 6 6.299 — — 2 340 8 6.639 8 6 639 8 6.839
B e lg ië ..................... 5 4.560 — — — — 5 4.560 6 6.330 7 17.313
Brazilië . . . . 1 2.200 1 2.170 — — 2 4.370 2 4.340 ... 1 2.170
Portugal . . . . 2 1.243 2 1.100 2 950 6 3.293 6 3.293 14 5.983
Estland . . . . — — 3 600 7 2.180 10 2.780 12 3.394 19 6.661
C h in a ..................... — — — — — — — — 1 810 7 7.052
Overige landen . '-- — -- — , i . — — — —

Totaal . . . 571 2.136.924 131 387.936 63 18.996 765 2.543.856 818 2.860.072 866 3.235.430

* Volgens schatting 500.000 tons. — ** Volgens schatting 45.000 tons.

In het 2e kwartaal werd de kiel gelegd voor:

LANDEN. Stoomschepen. Motorschepen. Zeilschepen. Totaal. Stoomschepen. Motorschepen. Zeilschepen. Totaal.

Aan Bruto Aan Bruto Aan Bruto Aan Bruto Aan Bruto Aan Bruto Aan Bruto Aan Bruto-
tal. , tonnage. tal. tonnage. tal. tonnage. tal. tonnage. tal. tonnage. tal. tonnage. tal. tonnage. tal. tonnage

Ver. Koninkrijk 52 148.123 18 90.515 7 2.645 77 241.283 69 214.161 6 23.960 5 1.252 80 239.373
Ver. Staten . . 6 16.800 3 6.000 3 700 12 23.500 14 46.956 2 3.543 •5 2.834 21 53.333
Duitschland . . *) *) *> *) *) *) *) *) 31 113.792 1 4.500 32 113.292
Frankrijk . . . . 4 9.730 2 700 6 10.430 5 17.760 — — _ . _ 5 17.760
I t a l i ë ................ — — — — ■ — — — 2 10.910 2 6.250 1 158 5 17.318
Zweden. . . . . 1 600 2 . 6.000 — — 3 6.600 _ — 2 5.750 1 100 3 5.850
Denemarken . . 3 5.305 1 4.350 — — 4 9.655 4 41.773 —. • _ __ 4 41.773
Nederland . . . — — — — 2 200 2 - 200 9 13.010 1 500 — — 10 13.510
Spanje................ — — — — —. •--- — — _ _ 6 810 ' _’ _ 6 810
Noorwegen, . . 10 6.727 — — __ . .-- 10 6.727 7 8.027 2 419 _ __ 9 8.446
Japan ................ 11 11.350 — -- — -- 11 11.350 13 23.207 — — . _ — 13 23.207
Br. Dominions. 6 3.880 — -- 1 600 7 4.480 6 12.263 2 1.343 8 2.061 16 15.667
België................ — —r — -- ■— -_ _ _ . 2 700 _ —~ 2 700
Fiume district . — --- — --  • _' __ _ _ _ ,_ _ _ _ '
Danzig . . . . . ' *) *) *> V *) *) *) *) 4 41.773 _ . — • ■ _. __ 4 41.773
E stland ............. — --- 1 150 1 150 _ _ _ _ 2 280 2 280
Portugal............. — --- — — — _ _ _ _ _ _. — ' _r
C h in a................ — —1 — * •— — -- -- — — — — — — —

t o t a Al  . . 93 202.515 25 107.015 15 4.845 133 314.375 166 507.840 27 55.887 22 6.685 215 570.412

In het 2e kwartaal werden te water gelaten aan:

*■) Niet gerapporteerd.

Van de in het Ver. Koninkrijk in aanbouw zijnde schepen zijn 
83 met 239.093 br. ton voor het buitenland bestemd, waarvan één 
van 28.000 ton voor Nederland.

Aan tankschepen van 1000 br. ton en hooger zijn in aanbouw 
31 met 179.780 ton, waarvan 16 met 102.836 ton in het Ver. Ko
ninkrijk en 2 met 9.250 ton in Nederland.

De stoom- en motorschepen, in de geheele wereld in aanbouw zijn 
naar hunne grootten verdeeld als volgt:

' waarvan o.a. in :
bruto reg. Ton. Tot. Ver. Kon. Duitschl. Nederl. Italië. Frankr. Ver. St. Japan
j 100— 2000 340 127 27 29 20 3 24 14
2000— 4000 105 47 12 3 — 8 12 4
4 0 0 0 - 6000 118 76 17 2 8 4 1 3
6000—. 8000 69 29 3 6 10 7 6 2
8000—10000 27 10 8 ■ 1 — 4 3 1

1Ö000—15000 25 11 4 1 ____ 3 1 1
15000—20000 7 7 —  . — — ____ — ____

20000 en  d a a rb . 11 8 1 — 1 — — ---



DE V R AC H TEN M AR K T
De stemming der vrachtenmarkt blijft nog onveranderd lusteloos. 

Aan vrijwel alle markten is de vraag naar ruimte van zeer weinig 
beteekenis. Volgens schattingen zou deze dooreengenomen op ;’t 
oogenblik viermaal door het aanbod worden overtroffen. Terecht 
vraagt nien zich met groote zorg af hoe en binnen welken 
tijd daarin weder eenig evenwicht zal kunnen komen. Dit is 
zeker dat, zoolang er geen verbetering komt ir. de politieke verhoudin
gen in Europa, er geen economische opleving kan worden verwacht. 
Élke beschouwing over den economischen toestand, hetzij uit handelsr, 
hetzij uit scheepvaartkringen, besluit met een verwijzing naar het 
Duitsche industriegebied. Als eerst een definitieve overeenkomst tus- 
schen Duitschland en de Geallieerden tot stand zal zijn gekomen, dan 
zal, zoo niet onmiddellijk, de handel geleidelijk tot normale kanalen 
terugkeeren, zullen de wisselkoersen weer stabiel worden en daarmee 
het vertrouwen in den handel worden herwonnen. De wijze waarop 
het schadevergoedingsprobleem een oplossing zal vinden is voor ree- 
ders dus een kwestie van de grootste beteekenis.

Bij zoo ongelijke verhoudingen is het niet te verwonderen dat vracht
prijzen zich niet kunnen handhaven en dat de koersen van Juni tegen
over die van Mei een teruggaande beweging aanwijzen.

Het verloop der vrachtcijfers in Jun i blijkt arit de statistieken van 
de Engelsche Kamer van Scheepvaart. Het index-cijfer voor vrachten 
in de internationale scheepvaart is, tegenover de basis van 1O0 in 1920, 
28.68 tegen 30.77 voor Mei, zijnde een val van 7-9 pet., en 3.86 pet. 
lager dan voor Juni 1922; voorts het laagste sedert November van 
het vorige jaar. De teruggang der vrachtcijfers strekt zich uit over 
vrijwel alle routes. Y. '

Voor de vrachtvaart in de Europeesche wateren wordt een val ge
constateerd van iets minder dan 2 pet. Vrachten voor mijnstutten van 
de Oostzee, waarvan de verschepingen dit jaar vrij laat een aanvartg 
namen, waren 8.5 pet lager dan in Juni van het vorige jaar. Tegen
over Mei waren vrachtkoersen van de Roode Zee, Arabië en Br.-Indië 
met het index-cijfer van 29.58 13 pet. lager, die voor suiker van Java 
naar Ver. Kon. 4.9 pet. lager en daarmee teruggeloopen tot het peil 
van Maart. De gemiddelde koers om tarwe van Australië was 5.5 pöt. 
lager dan in Mei en stond daarmee op het gemiddelde peil van 1913. 
Voor de vrachtvaart van Argentinië en Uruguay wordt een val aari- 
geteekend van 11.5 pet., voor die van Brazilië van 13.6 pet. en vodr 
graan van Canada naar Ver. Kon. van 8.8 pet. tegenover de vorige 
maand. -

Time charter prijzen ondergingen eveneens verderen teruggang én 
waren met het index-cijfer van 21.81 7.3 pet. lager dan in Mei, over
eenkomend met 3.8 per ton; een koers, aanmerkelijk lager dan de 
gemiddelde in 1913.

De index-cijfers voor vrachten en time charters waren in de laatste 
12 maanden tegenover die in dezelfde maanden van het vorige jaar
als vol0t. Vrachten Time charters

1922 1921 1922 1921
Juli 27.8 ■ 43.0 25.4 34.7
Augustus 27.8 40.2 25.4 34.7 j
September 27.0 34.4 25.4 33.9 i
October 28.3 30.8 23.9 29.9 ;
November 29.9 29.8 24.7 29.9 x
December 31.0 33.3 24.3 29.9 :;-

1923 1922 1923 1922 i-
Januari 29.4 33.0 24.1 29.9
Februari 28.9 33.6 23.9 29.9 r
M aart 29.4 33.3 23.7 29.9 '
April 32.2 30.9 23.9 28.4
Mei 30.8 33.5 23.5 26.9 -
Juni 28.7 29.8 21.8 26.1

Van de zoo pijnlijk gehoopte verbetering aan de La Plata-markt, die 
onlangs verwacht werd in verband met gerapporteerde groote graan- 
aankoopen voor Europa, is tot dusver niets terecht gekomen. Integen
deel werd de toestand van kwaad tot erger. H et ligt waarlijk, niqt 
aan de graanvoorraden, die aan de Plata-Rivier op verscheping wach
ten. Naar uit Buenos-Ayres wordt geschreven, zou Argentinië in dé 
periode van 10 Juni tot 31 Dec. volgens officieele schatting vooj: 
export beschikbaar hebben 1.200.000 ton tarwe, 1.300.000 ton mais, 
200.000 ton lijnzaad en 200.000 ton haver, totaal 2.900.000' ton graan, 
gemiddeld ca. 100.000 ton per week. E r wordt echter bijgevoegd dat 
deze cijfers wel beneden de werkelijkheid zullen zijn, daar het offi
cieele departement tot gewoonte heeft de oogsten te onderschatten, 
blijkbaar met het doel het buitenland aan te moedigen tot koopen .tot ‘ 
goede prijzen, liever dan achter het net fe visschen.

Van aanmoediging van die zijde behoeft thans echter geen sprake 
te zijn. De tekorten in Europa zijn groot genoeg om tot aankoopeh 
aan te sporen. H et is alleen de ongunstige handelstoestand, die koopers 
terughoudt en die oorzaak is dat zooveel schepenj welke van de Plata- 
Riviér naar de Kaap Verdische of Canarische eilanden vertrokken voor 
order, aldaar de ladingen nog niet verkocht vinden en van daar naar 
een tweede orderhaven moeten vertrekken.

In de jongste dagen kwamen van San Lorenzo naar Ver, Kon./Cont.- 
vrachtafsluitingen tot stand ad 22/6, ook voor Augustus laden, D it ié

II- a 1/6 beter dan 14 dagen geleden, maar sedert zijn uitgaande kolen
vrachten van Engeland evenwel teruggeloopen.

Hetzelfde verschijnsel doet zich voor in Noord-Amerika. Ook daar 
geringe graanverschepingen naar Europa. Door de geringe aankoopen 
liep de prijs voor Amerikaansche tarwe terug tot een dollar per bushel. 
Van Montreal hebben nog steeds de meeste verschepingen plaas naar 
de Midd. Zee,, waarheen, niet beoosten W est-Italië, werd afgesloten 
op de basis van 17 c. per 100 bs. Naar het Continent werd 11 % è. 12 c. 
genoteerd, naar het Ver. Kon. 2/714 a 2/9 per qr., al naar loshaven. 
Van de Gulf gold 14L> c. per 100 lbs. naar Antwerpen/Hamburg range, 
Aug. laden.

De kolenexport van N.-Amerika- is door de teruggeloopen vracht
prijzen in aanmerkelijk gunstiger positie gekomen om tegenover 
Engeland concurreerend op het Continent op te treden, vooral sedert 
ook de f.o.b. kolenprijzen in de Amerikaansche havens verlaging heb
ben ondergaan. Volgens de Amerikaansche bladen Hebben er talrijke 
aanvragen uit het buitenland plaats voor prompte en spoedige ver
scheping. Met „Pool 1” genoteerd ad 5.75 doll. en „Pool 2” ad 5.50 
doll. werden Amerikaansche kolen in den laatsten tijd geleverd c.i.f. 
ad ca. 7.25 doll. in Fransch-Atlantische havens, ad 8.50 h 8.75 doll. in 
W est-Italië en ad. 9 a 9.50 doll. in Zuid-Amerikaansche havens. Van 
Hampton Roads werd o.a. genoteerd 2 a 2.10 doll. naar het Continent, 
3 doll. naar W est-Italië, 3.50 doll. naar de lagere La Plata-havens en 
1 doll. naar Montreal.

Bevrachtingszaken in het Oosten kwamen nagenoeg tot stilstand, 
zoodat er zeer weinig vraag is naar trampruimte. Van J3urmah werd 
voor rijst de lage koers van 26/3 genoteerd, en Bombay/Kurrachee 
rapporteerde 25/- op d.w. basis naar Ver. Kon./Cont. Voor tarwe van 
Zuid-Australië gold bij zeer weinig vraag 32/6 naar' Ver. Kon./Cont. 
Voor kleine ladingen mais van Zuid-Afrika naar Ver. Kon./Cont. kon 
ruimte worden geplaatst ad 27/- a 27/6, September laden.

Bevrachtingen voor erts van de Midd. Zee en de baaihavéns waren 
in den laatsten tijd zeer kalm en stonden onder den invloed van arbeids- 
moeilijkheden in Spanje. Afgesloten werd o.a. van Huelva naar Ko
ningsbergen ad 10/9, van Bilbao naar Newport ad 7/-.

De Donau charterde voor graan op de basis van 17/3 naar Antwer
pen, Rotterdam en Ham burg en 18/- naar het Continent, resp. Juli en 
Aug. laden. De Zwarte Zee noteerde 16/- voor graan van Nicolajeff of 
Novorossisk naar het Continent, prompte verscheping.

De graanverschepingen van Rusland hebben in b'eperkten omvang 
mede een aanvang genomen. Officieel werd medegedeeld, dat Rusland 
dit jaar ongeveer drie millioen ton graan verwacht te kunnen expor- 
teeren. Lloyd’s orgaan meent echter reeders te moeten' •vëaarschuwen 
niet al te veel op deze quantiteit te rekenen, daar Rusland nog werkelijk 
geen surplus aan graan heeft en bovendien de transportmiddelen aan 
de Russische graanvelden naar de zeehavens nog hoogst gebrekkig zijn.

DE K O L E N V A A R T
De uitgaande kolenvaart van Engeland was de laatste dagen voor 

reeders niet gunstig. Het aanbod van ruimte overtrof sterk de vraag, 
met het gevolg dat vrachtprijzen in verschillende richtingen lager lie
pen. Niettegenstaande de slechte positie voor thuisvrachten toonen 
reeders zeer weinig neiging tot oplegging van tonnages over te gaan 
en geven zij' er blijkbaar de voorkeur aan de best verkrijgbare uit
gaande kolenvrachten aan te nemen, in de hoop dat thuisvrachten in 
afzienbaren tijd verbetering zullen ondergaan.

Naar Zuid-Amerika liepen koersen terug; naar de Midd. Zee en het 
Oosten was de stemming tamelijk prijshoudend. Duitschland zou zijn 
aankoopen van Engelsche kolen, die in Juni vrijwat verminderd waren, 
in den loop van Juli belangrijk verhoogd hebben, in ’t bijzonder aan 
de m arkt van Newcastle. " " ' .

De kolenverschepingen van Engeland zijn in Juni tegenover de vorige 
maand belangrijk teruggeloopen en waren de kleinste sedert Maart j.1. 
De export in de eerste zes maanden van dit jaar was als volgt: - .

Januari  .............. . 5.611.670 ton
Februari  ........ .......................  5.902.630 ,, ...............
M aart ....................................... 7.180.102 „
April ................ ...................... 6.841.423 ,,
Mei ........................................... 7.684.405 „ *
Juni ........................................... 6.588.651 „

De export naar de voornaamste landen was tegenover de vorige 
maand als volgt:

Juni Mei
tonnen tonnen

Frankrijk 1.631.986 1.772.996
Duitschland 1.164.585 1.726.086
Italië 620.447 686.610
België 604.9'? 2 708.273
Nederland 462.575 489 011
Zweden 258.029 288.378
Denemarken 237.133 247.922
Argentinië 212.447 224.694
Brazilië 133.939 95.437
Egypte 123.672 135.940
Noorwegen 104.469 139.713



N aar eik der overige landen in Juni minder dan 100.000 ton.
U it bovenstaande cijfers blijkt, dat de geallieerde landen de voor

naam ste afnem ers blijven van Engelsehe kolen, hoewel deze minder 
waren dan in de vorige maand. Van alle landen is alleen naar Chili, 
Brazilië en Britsch-Ïm iië de export tegenover Mei toegenomen.

De gevolgen van het lijdelijk vei zet blijken uit de volgende verge
lijkende cijfers betreffende den export in juni j.1. tegenover dien in 
dezelfde maand van het vorige jaar.

Juni 1023 Juni 1022 
tonnen tonnen

Frankrijk  1.631.086 082.071
Duitschland 1.164.585 880.644
Italië 620.447 467.450
België 604.072 1 54.001

Aantcekening verdient tevens dat de kotenexport naar Nederland 
in Juni van het afgéloopen ja a r 568.081 ton bedroeg tegen 462.575 
in Juni j.1.

A an bunkerkolen w erden in Jun i geleverd aan naar het buitenland 
bestemde schepen 1.561 005 ton tegen 1.560 450 ton in Mei en 
1.428.458 ton in April.

De kolenverschepingen van de Tvne bedroegen in Juni j.1. 1.765.201 
ton tegen 1.426.511 ton in Juni 1922 en 1.504.246 ton in Juni 1013: 
in de zes maanden geëindigd 30 Juni m de resp. ja ren  10.562.894, 
8.744.800 en 0.834.300 ton.

In Engeland ziet men blijkbaar met klimmende zorg de groeiende 
concurrentie van A m erika als kolenexporteur, en het ontbreekt niet 
aan beschouwingen betreffende de maatregelen, die Engeland dient te 
nemen om het monopolie als w ereldleverancier te behouden. Men m aakt 
er zich niet bezorgd over dat het den Amerikanen gelukken zal Enge
land te verdringen van de bunkerstations, die. over de geheele wereld 
verspreid, stevig in Britsche handen zijn, m aar wel over de Ameri- 
kaansche mededinging in Europa. Daartegenover meenen de Engelsehe 
exporteurs een goed afzetgebied te kunnen vinden in Canada. De 
transportkosten der kolen van de mijnen der Ver. S taten naar de 
Canadeesche havens bedragen ca. 20/- per ton, de zeevracht van het 
B ristol-kanaal naar de St. Lawrence op ’t oogenblik ca. 7/-. H et feit 
dat Canada de laatste ja ren  aan de Ver. Staten ca. 30 millioen P. St. 
per ja a r  voor zijn benoodigde kolen betaalde beteekent welk een belang
rijke plaats dit voor den A merikaanschen kolenexport inneem t en 
hoeveel reden er voor Engeland is aldaar concurreerend op te  treden. 
V oor de transport naar Canada zou een geregelde uitgaande kolenvaart 
van Engeland van veel beteekenis zijn, daar deze uitreizen anders 
meerendeels toch in ballast moeten plaats hebben.

Een bezw aar voor de ontw ikkeling van den Amerikaanschen kolen
export is de groote afstand van de kolenvelden van de zeehavens met 
als gevolg daarvan de belangrijke spoorkosten. E r w ordt echter steeds 
gestreefd naar verbetering van het transportwezen en verm indering van 
kosten.

W a t den omvang van den export naar Europa aangaat, diene dat 
in 1921 gedurende de staking der Engelsehe m ijnwerkers 14 millioen 
ton kolen over den A tlantisehen Oceaan werden vervoerd.

In  1922 w aren de Engelsehe exporteurs in staat de Ver. S taten als 
kolenleverancier van het Continent bijna geheel te verdringen. De En- 
gelschen leverden toen de kolen to t prijzen waarmee de Amerikanen 
r.iet konden concurreeren. Sedert in den aanvang van dit ja a r  de 
prijzen voor Engelsehe kolen zoo geducht zijn opgeloopen, kwam 
A m erika echter weder levendig in Europa in de m arkt, zooals blijkt 
uit de volgende cijfers betreffende den Amerikaanschen export in de 
periode van Februari, M aart en April in dit tegenover dien in het 
vorige ja a r :

N aar: 1923 1922
tonnen tonnen

Frankrijk  179.013 12.012
Italië 124.802 79.040
Nederland 72.691 2.537
België 24.634 —
D uitschland 128.094 2.624
N oorwegen 2.043 —
Zweden 7.004 —
Spanje 5.757 —

Aan cokes werd naar Europa geëxporteerd 160.000 ton tegen het 
vorige ja a r 6500 ton. N a April is de export nog aanmerkelijk toe
genomen.

Uit bovenstaande cijfers blijkt hoe de Engelsehe kolenexporteurs ten 
opzichte van hunne prijzen rekening moeten houden m et de Ameri- 
kaansehe concurrentie.

W ij noemen de volgende betaalde vrachtprijzen van de jongste dagen:
Van South Wales n aar: P o rt Said 10/9, Rosariu 15/-, Buenos-Ayres 

14/6, E io Janeiro  14/-, Botwood (N .F .) 7/6, Teneriffe 9/-, A lgiers 9/-, 
W est-Ita lië  10 /4«  h 10/6, T riest 11 /10« , G ibraltar 8/3, Bilbao 7/9, 
B ordeaux 6/3, Rouaan 6/6. Antwerpen 6 6, H am burg 6/-;

Van de Tyne n aar: W est-Italië 10/- a 11/-, Bordeaux 6/3, Rouaan 
5/9, H am burg  5/6, K oningsbergen 6/-, K jertem inde 8/-, Rotterdam  
5 /4 «  :

Van den H um ber naar Rotterdam  4/9;
Van de F ir th  of Forth  naar R otterdam  5 9.

DE TAN K V A A R T
In tegenstelling met de slechte positie der algemeene vrachtvaart 

kan de tankvaart, die in hèt afgeloupen laar in zulk een buitengewoon 
ongunstige positie verkeerde, in den loop van het eerste halfjaar 1923 
op gestadige verbetering Rijzen. De positie van tankreeders heeft in 
deze periode een algeheele wijziging ten goede ondergaan door de 
enorme en min of meer onverwachte toeneming der olieproductie in 
Californië tegenover tegenspoed in de productie der olievelden van 
Mexico. N aar w ordt medegedeeld was voor het vervoer van de olie 
van Californië naar de Oostkust der Ver. Staten de dubbele tank- 
ruimte noodig van die voor het halen van «ie olie van Mexico. Door 
de langere reizen begonnen als gevolg van de mededinging tusschen 
raffinadeurs en tusschen ver schepers in den aanvang van dit jaar 
vraehtkoersen te verbeteren en werden tonnages in tim e charter ge
nomen voor den duur van zes maanden tot twee jaar. De productie 
van ruwe olie breidt zich in Amerika voortdurend u it en overtreft 
reeds de behoeften van de Amerikaansche raffinadeurs. De productie 
en de export van zware Panuco ruwe olie nemen steeds grooteren 
ontvang aan, waartegenover die van het lichtere type ruw e olie van 
Mexico verminderden. Vrijwel overal in de wereld w ordt er thans naar 
gestreefd de olieproductie op te voeren, en in vele gevallen met succes. 
Qrn een denkbeeld te krijgen van de toenemende behoefte, diene de 
mededeeling dat in de Ver. Staten thans 12 millioen automobielen zijn 
geregistreerd en dat dit cijfer in den loop van dit ja a r nog aanmer
kelijk zal worden verhoogd.

Intusschen, ook de bouw van tankschepen is aanmerkelijk toegeno
men. «In den aanvang van dit jaar waren over de geheele wereld ca. 
700 tankschepen met tusschen 6 en 7 millioen ton d.w. in de vaart, en 
waren er toen 49 stoom- en motortankers met ruim  300.000 br. ton 
in aanbouw tegen 62 met bijna 400.000 br. ton uit. Sept. 1922. Sedert 
werden nog tal van orders voor tankschepen geplaatst, in ’t bijzonder 
voor motorschepen, meerendeels voor Britsche en Dtiitsche rekening. 
De United States Shipping Board heeft in het laatste halfjaar volop 
de gelegenheid waargenomen om van zijn groote tankers aan Ameri- 
kaansche reeders en nationale corporaties te verkoopen, daar de kust
vaart tusschen Californië en de Oostkust der Ver. S taten alleen geoor
loofd is onder Amerikaansche vlag. De belangrijke aanbouw van tank
schepen in den laatsten tijd zou die kans voor den Shipping Board 
echter aanmerkelijk verminderd hebben, terwijl tevens verwacht wordt, 
dat vraehtkoersen in de tankvaart zich in het tweede halfjaar op een 
lager peil zullen gaan bewegen; echter niet zullen terugkeeren to t de 
lage cijfers van 1922, waarin het laagste punt van verscheidene jaren 
werd bereikt.

De verschepingen van Californië naar Europa zijn eveneens levendig 
geweest. In het afgeloopen halfjaar liepen koersen op van 30/- tot 70/-. 
Thans is echter ruimte op vrijwat lagere cijfers verkrijgbaar.

SCHEEPVAART
Kolen en olie als stookmididelen.

Aan hetgeen wij in H et Schip van 13 Juli jl„  nr. 27, meedeelden 
betreffende het gebruik van olie of kolen als stookmiddel, kan nog 
het volgende worden toegevoegd:

Volgens mededeeling van een Britsche reederij kost een motorschip 
van 10.000 ton met machines van ca. 3600 I.P .K . ongeveer £ 35.000 
meer dan een overeenkomstig stoomschip, iugericht op het stoken van 
kolen. I)e dagelijksche olieconsumptie van zulk een motorschip be
draagt ca. 16 ton, het dagelijkseh kolenverbruik van een overeenkom
stig turbinestoomschip 56 ton. In Europa moet voor Dieselolie minstens 
80/- per ton worden betaald, voor kolen kort geleden 35/-. De dage
lijksche stookkosten van een motorschip en die van een kolenstoker 
van bovengenoemden irihoucl bedragen op deze basis resp. ca. £ 60 en 
£ 100. Rekent men dat zulke schepen in een jaa r 250 dagen varende 
zijn, dan beteekent dit ten voordeele van het motorschip een kosten
besparing van £ 10.000. Daarbij heeft het laatste minder machinekamer- 
personeel noodig en een hoogere d.w. laadcapaciteit. Volgens deze 
berekening w ordt het motorschip, niettegenstaande de hoogere aan- 
schaffingskosten. vrijwat economischer in het gebruik dan de kolen
stoker: meer of minder, al naar de verhouding der resp. prijzen.

In Amerika worden thans 8 stoomschepen van 5000 to t 12.000 ton, 
oorspronkelijk behoorend aan den Shipping Board, omgebouwd tot 
motorböoten.

Lijnbedrijf.
De Nippon Yusen Kaisha heeft, naar The M otorship  weet mede te 

deelen, besloten de motorschepen, die zij bij Harland & W olff a. d. 
Clyde in aanbouw heeft en die bestemd waren voor de vaart op 
Europa, in den geregelden dienst tusschen Japan en Seattle te plaatsen, 
in concurrentie met de American Admira! Line, die aldaar een groot 
deel van het goederenvervoer heeft weten te veroveren. T ot dusver zou 
er nog slechts één motorschip in de geregelde vaart op de Pacific 
in dienst zijn.

De 10- a 11-daagsche dienst van Breinen en H am burg op Oost-Azië, 
welke gemeenschappelijk w ordt onderhouden door den Nordd. Lloyd, 
de Hapag, de Ellerman Line en Alfred Holt & Co., zal worden ge
wijzigd in een wekelijkschen dienst. De Lloyd-boot „W eser” zal 
28 Juli van H am burg dezen dienst openen.



Verkochte schepen.
H et Fransche driemast-zeilschip A m ira l U aljan, g roo t b ru to  2214 

en netto 1947 reg. ton, gebouwd in 1900 en toebehoorende aan  de 
Soc. des V oiliers F rancais te H avre, is aangekocht door de firm a 
Gebrs. Pot, scheepsbouwmeesters te Bolnes, om, indien er geen nieuw 
werk mocht worden gecontracteerd, d it schip te sloopen.

H et Engelsche passagiers- en vrachtstoom schip ScancUnavian-, bru to  
12116 ton, 9800 ton d.w., m et machines van 985 P .K ., hetw elk eenigen 
tijd geleden naar H olland w erd verkocht, is thans w ederom  door be
middeling van den m akelaar Jacq. P ie ro t J r , te R o tterdam  naar 
Duitschland verkocht.

In de op 10 Juli 1923 te R o tterdam  gehouden publieke veiling, is 
het dubbelschroef-passagiersstoomschip W ilhehnina, g ro o t ' bru to  
215,28 en netto 79,27 reg, ton (42,50X 6,60X 1,40), voorzien van twee 
triple expansie stoommachines van 300 I.P .K . elk, en ingericht voor 
450 passagiers, verkocht aan M r. J. van D uyvendijk te  Rotterdam , 
voor ƒ  33.000, waarbij dan nog de kosten komen.

H et stoomschip Besoeki. g roo t b ru to  3778 en netto 2435 reg. ton, 
gebouwd in 1901 door Blohm & Voss te H am burg , en toebehoorende 
aan den Rotterdam schen Lloyd te R otterdam , is verkocht aan de 
T ransm arina Carboni ed Im presse M aritim e te Genua en herdoopt 
in Anfitrite.

Strandingen. Aanvaringen enz.
N adat het te H erwijnen gezonken sleepschip A .S .A .M , 23 door de 

N.V. De W it’s Berging- en T ransportbedrijf te R o tterdam  w as ge
licht, is het te r reparatie aan de w erf v a n 'd e  N .V . Boele's Scheeps
werven te Bolnes gebracht.

Dividenden.
N.V. M achinefabriek & Scheepswerf van P . Sm it Jr . te  R otterdam ,

geen dividend.
Machinefabriek Breda, 4 pet. (v. j. 8 pet.).
N.V. M achinefabriek Ja ffa  voorheen Louis Sm ulders & Co., 5 pet. 
Scheepsbouw Mij. & M achinefabr. IJse lw erf te U trech t, geen dividend. 
Hollandsche Scheepsverhand Bank, geen dividend.
Kloos & Zonen’s W erkplaatsen, preferente aandeelen ƒ  27,50.
Java China Japan Lijn te A m sterdam , geen dividend.

Nederlandsche en Belgische scheepvaartbeweging,.
H et M inisterie van Buitenlandsche Zaken m aakt bekend, dat op 

14 Juli te Brussel namens de Belgische en N ederlandsche regeering 
een nota is onderteekend te r bekrachtig ing  van het protocol van 
9 November 1922 nopens de wederzij dsche erkenning van  de N eder- 
iandsche en Belgische scheepvaartw etgeving.

Buitenlandsche scheepvaart.
De Canadiun Governm ent M erchant M arine L td . b ied t 27 stoom 

schepen m et een totaal draagverm ogen van 106.659 ton, gebouwd tus- 
schen 1908 en 1921, ten verkoop aan. H et hoofdbestuur te M ontreal 
wacht tot 1 Aug. a.s. verzegelde bedingen in, hetzij op één of meer 
of alle 27 schepen.

Buitenlandsche scheepsbouw.
De firma Swan, H un ter & W ighan  R ichardson, te W allsend o/T., 

ontving opdracht voor den bouw van  twee m otorbooten van 8400 ton 
d.w., te voorzien van Dieseimachines,

W ER FB ER IC H TEN
Personalia.

D e heer I r . P . Engberts, laatst scheepsbouwkundig ingenieur van 
de Lobithsche Scheepsbouw Mij. v.h. Gebrs. Bodewes te Lobith, is 
benoemd to t scheepsbouwkundig ingenieur bij de Chantiers navals 
Franco-Belges te Parijs.

A an de M iddelbare Technische School te D ord rech t zijn geslaagd 
voor scheepsbouwkundige: de heeren J’. F. de K lerk  te Plontenisse, 
P. Visser te  D ordrecht en E. J, L, M. Steyn te Nijmegen.

Aan de M iddelbare Technische School te  H aarlem  is geslaagd voor 
Scheepsbouwkundige: de heer D. V olm er te G roningen.

Proeftochten.
H et zeevrachtstoomschip Carola. gebouw d door de N.V. Scheeps

bouw- en R eparatiew erf „De H oop” v.h. Gebrs. Boot te Leiden, m et 
machines van de N.V. v. d. K uy & v. d. Ree’s M achinefabriek & 
Scheepswerf (sedert geliquideerd), en afgew erkt en geïnstalleerd door 
de Rotterdam sche D roogdok Mij., 53,25X7,80X3,95. Stoom m achine 
400 I.P .K .

Kielleggingen.
Op de vrijgekom en helling van de N.V. Scheepsbouw werf D e M er- 

wede v.h. V an V liet & Co. te N cder-H ard inxveld , is de kiel gelegd 
voor een R ijn-H erne-K anaalschip, in aanboinv voor eigen rekening. 
Lengte (o.a.) =  79.95 M .; lengte (1.1.) =  77,95 M .; breedte (groo tste) 
=  9,50 M .; breedte (mld.) =  9,38 M. en holte (m ld.) =  2,50 M. 
Laadvermogen =  1350 ton.

Nieuwe opdrachten.
D oor een buitenlandsche reederij werd aan de Nederlandsche 

Scheepsbouw Mij. te A m sterdam  opdracht gegeven voor den bouw 
van een motortankschip van ongeveer 13000 ton. De Dieselmotoren 
zullen door W erkspoor te A m sterdam  worden gemaakt.

In  dezen tijd van m alaise is de bestelling van dit schip, dat één der 
g roo tste  to t dusverre in N ederland gebouwde zal zijn, werkelijk een
heuglijk feit te noemen.

A an de Scheepsbouw w erf ,,'t H uis de M erwede” H . te  V elthuis te 
Papendrecht is door de firm a A. & L. de Jong te D ordrecht opgedra
gen het bouwen van een m otorvrachtboot, met een lengte (over alles) 
— 25,24 M.; breedte (mld.) =  4,50 M. en holte (mld.) =  1,60 M. 
Laadverm ogen — 80 ton. H et schip zal worden voorzien van een 
26 P.K . K rom hout M.D; motor.

A an de N .V. Scheepsbouwwerf De Merwede v.h. V an V lie t & Co. te 
N eder-H ardinxveld  is door tusschenkomst van den m akelaar Arie 
Schippers te R otterdam  opdracht gegeven to t het bouwen van 4 zee
lichters, elk m et een laadvermogen van 400 ton voor Argentijnsche
rekening. De schepen zullen in zijn geheel als vrachtgoed per stoom 
schip naar de bestemm ing worden vervoerd.

Tewaterlatingen.
Nederlandsche Scheepsbouw Mij. te Am sterdam , het dubbelschroef- 

tankstoom sehip Juanila, in aanbouw voor rekening van de Anglo 
Saxon Petroleum  Co. te Londen. H et schip is een olietankschip met 
tw ee langsschotten, geconstrueerd volgens het M illar systeem. Klasse 
Lloyds Register. Lengte (1.1.) — 85,32 M .; breedte (mld.) =  14,18 M. 
en holte (mld.) — 4,27 M. Laadvermogen =  1900 ton. H et schip 
zal worden voorzien van twee triple expansie stoomm achines elk van 
600 I.P .K ., die door de Rotterdamsche Droogdok Mij. te R otterdam  
zullen worden geleverd.

Verschure db Co.'s Scheepsw erf M achinefabriek te Am sterdam , 
een motorpassagiersboot, in aanbouw voor rekening van Verschure & 
Co.’s Algemeene Binnenlandsche Stoom vaart Mij. te A m sterdam . 
Lengte (1.1.) — 22 M .; breedte (mld.) =  4,90 M. en holte (mld.) in de 
zijde — 1,60 M. H e t schip, dat is ingericht voor het vervoer van 200 
passagiers en bestemd voor den dienst A m sterdam —Nieuw endam —■ 
Schellingwoude, zal worden voorzien van een 70 R .P .K . K rom hout- 
m otor, die het schip een snelheid van 15 K.M . per uur zal geven,

W e r f Conrad te Zaandam, het turbine-vrachtstoom schip Soem ba, in 
aanbouw  voor rekening van de Stoom vaart Mij. „N ederland” te Am
sterdam . Lengte (1.1.) =  420’— 0” ; breedte (mld.) =  54’—6” en holte 
(m ld.) =  36’—0’’. Laadverm ogen —. 10.000 ton. H et schip zal worden 
voorzien van een stoom turbine-installatie van 2400 As P.K ., welke zal 
w orden geleverd door Gebrs. S tork  te Hengelo. K lasse B ureau Veritas.

H et droogdok „Tandjong Priok” naar Nederl.
Oost-Indttë vertrokken.

H et door de N.V. B urgerhout’s M achinefabriek & Scheepswerf te 
R otterdam  voor rekening van de Droogdok Mij. T and jong  P riok  ge
bouwde 8000 tons drijvend droogdok, dat bij het transport naar de 
W aalhaven onder de M aasbruggen heeft vastgezeten, bleek na een 
nauw keurig onderzoek gelukkig niet beschadigd te  zijn, zoodat op 
11 Juli de groote zeereis n aar Ned. O ost-Indië per sleepbooten 
Poolsee en Plumber van  L. Sm it & Co.’s In ternationale Sleepdienst 
te  Rotterdam  een aanvang heeft kunnen nemen. M en veronderstelt dat 
de geheele reis ongeveer 414 maand zal duren.

Liquidatie van een scheepswerf,
In  de dezer dagen gehouden vergadering van aandeelhouders van de 

N.V. Vereenigde Scheepswerven Gebrs. v. d. W ind t te V laardingen, 
heeft men definitief besloten to t geheele liquidatie van het bedrijf.

Geringe waarde van visscherijsohepen.
_Op de op 13 Ju li te IJm uiden gehouden openbare verkooping wegens 

faillissem ent van de Mij. Kennemerland, werden door den cu ra to r de 
stalen loggers N endrika, IJM  302 en M aria Johanna, H M  318 opge
houden voor respectievelijk ƒ 9450 en ƒ 4500, terw ijl de houten logger 
Catharina, IJ M  252 w erd verkocht aan den scheepssiooper E . Pais te 
R otterdam  voor ƒ  1020.

Dubbelschroef-turbinestoomschepen „Albert Ballin” 
en „Deutschland”.

In W erft, Reederei, H a f en van 22 Juni 1923 geven de ingenieurs 
F oerster en^Sütterlin  een uitgebreide beschrijving m et vele teekenin- 
gen en foto’s van  bovengenoemde schepen.

Flettner roer.
Over de toepassing van dit roer op het m otorschip Odenwald geeft 

D r. Ing. H orn in W erft, Reederei, H a f en van  22 Juni 1923, pag. 343, 
een belangrijk en uitvoerig artikel, w aaruit blijkt, dat d it nieuwe roer 
op de lange reis best heeft voldaan.


