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V LA G O N D E R SC H E ID
DOOR MR. F . W . A.  D E  K O C K  V A N  L E E U W E N .

O n d e r  vlagonderscheid wordt verstaan het bevoordeelen van 
e i g e n  vlag boven die van andere naties. De middelen hiertoe 
O j  n  te talrijk om op te noemen. Onder de voornaamste noem  
i l<  l i e t ' reserveeren van het vervoer van bepaalde personen 
( g r o e p e n )  o f 'goederen voor schepen onder nationale vlag, 

e x t r a  -heffingen (ton-, baken-, vutirgelden enz.) van huiten- 
ia -rrclsch e schepen, verhoogde inkomende rechten op goederen, 
i n  vreem de schepen aangebracht, o f spoorvraebtreducties voor 
g tc x id e r e n  door de nationale lijnen te vervoeren.

T vlet vlagonderscheid is het als met: een sneemvbal; eenmaal 
a .a .i -1 het rollen gebracht, neemt het in om vang toe. Eén land 
i> e g - in t  er mede en  andere landen brengen vergeldings
m a a t r e g e le n  van gelijke strekking in toepassing. D it leert de 
l i  i-s-torie. Amerika begon na den oorlog toen in Juni 1920 de 
, ,  S'luip-Su'bsid-y B ill” (Jones Act) bij het Congres aanhangig  
w e r d  gemaakt. D it wetsvoorstel bevatte o.m. alle boven-
a.a»ii'geduide soorten van vlagonderscheid. Kortheidshalve zal 
i k  'hierover thans niet verder uitweiden. W eliswaar werd het 
-o iT tw e r p  voorloopig miet van toepassing verklaard, doch dfe 
A n v e r ik a a n sc h e  regeering deelde in den aanvang van dit jaar 
m e d e ,  dat de opberging van het wetsvoorstel niet van invloed  
z o u  zijn op dat gedeelte, dat de helft van het immigranten- 
v e r k e e r  naar de V . S. aan Amenkaansche schepen wikle 
v o o  rbchoti den.

Onlm iddellijk nam Italië wraak en bepaalde dat het emi- 
g r a n te n v e r v o e r  naar Amerika slechts onider bijzondere ver- 
g - u r m ing mocht plaats hebben, welke vergunning alleen aan 
T ta lia a n s c h e  en slechts enkele buitenlandsche lijnen werd 
w e r k e n d .

IVIcrkwaardig is het feit dat Engeland, dat reeds tegen het 
o  ï i ic l  der 18e eeuw begonnen w as niet het maken van vlag- 
° n lcl;erscheid (waarbij vergeklingsmaaitregelen van Amerika de 
E n .g -e lsch e begunstigingsbepalingen met imethematisclie zeke-r- 
k i e i d  opvolgden), in 'de eerste helft van de 19e eeuw, vooral 
° p  aandrang van Amerika haar politiek van vlagonderscheid  
H e t  varen. Aan deze wijze maatregel is in niet geringe mate 
d e  opkom st van 'de Engelsche koopvaardij te danken geweest.

Frankrijk verleent vrijdom vain invoerrechten aan goederen 
i n  .Fran-sche schepen uit Marokko aangeveerd en h eeft/even a ls  
A -m -erik a , Portugal, Chili en onlangs Spanje, de kustvaart, 
Vv"a.aronder de vaart op Algiers, voor schepen onder nationale 
v  1 atg- voorbehouden. Dat het begrip „kustvaart” rekbaar is 
^ e t l l e n  wij later zien.

IDan noem ik Turkije, dat. door van buitenlandsche-schepen

21/2  maal zooveel aan sanitaire rechten te heffen  als van de 
nationale scheepvaart, niet alleen zondigt tegen het beginsel 
van gelijkstelling m et 'nationale schepen, maar zeer positief 
het vredesverdrag- van Lau-sanne schendt.

Rusland en Finland laten schepen, toebehoorende aan 
landen, met w ie igeen hanclelsverdrag gesloten is, het vijf
voudige aan havengelden, resp. 'het dubbele aan vutirgelden 
betalen van hetgeen nationale o f  'daarmee -gelijkgestelde schepen 
verschuldigd zijn. Nederlandsche schepen in de vaart op 
Rusland, die mie-t den dag -belartgrijiker wordt, zijn tengevolge 
van liet talman onzer 'Regeering-, in niet geringe mate 
achtergesteld bij Engelsche, D uitsche, Noorsche en Deensehe 
schepen. D it -moge duidelijk blijken u it het feit, dat- het 
nadeelig verschil voor een vrachtschip van gemiddelde grootte 
300 a 400 £  'bedraagt. In deze voor de scheepvaart zoo 
moeilijke tijden geen kleinigheid!

H et lang verheide voorloopige handelstractaat met Finland, 
dat thans op ratificatie wacht, plaatst Nederlandsche schepen 
op één lijn met 'die, welke reeds vroeger met Finsdhe schepen 
gelijkgesteld werden (o.a. Zweedsche, Noorsche, Deensehe 'en 
D u itsch e).

Rusland en Finland geven in zooverre geen zuiver voorbeeld 
van Vlagonrlersdheid, als door die landen de mogelijkheid open
gelaten, is, om  bij handelsver,drag gelijke 'behandeling -met hunne 
nationale schepen te verkijgen. (O f 'de schepen d'er Russische 
Staatskoopvaardij'vloot algeheele vrijstelling genieten van de 
betaling dezer heffin gen  is mij niet bekend.)

N a  dit overzicht dient het onderwerp zelve nader te worden 
bekeken. V lagonderscheid maken is gelukkig ook al weer een 
kwaacl, dat zichzelf straft. Bezien wij 'het van een internationaal 
standpunt, dan is vlagonderscheid een vorm van protectie die 
duur betaald wordt. H et brengt ni-et alleen beperking van het 
handelsverkeer mede, maar ook een stijging in de kosten van 
het zeevervoer. E r is wel voldoende gebleken, dat de betrokken 
landen .zelf ten slotte hiervoor hebben te betalen. Daar de toe
gepaste .maatregelen n iet gericht zijn op vermeerdering van 
inkomsten maar op tegenwerking van de goed'koopere buiten- 
landsche scheepvaart, zullen de in somm ige gevallen verkregen 
inkomsten uit: verhoogde rechten niet tegen 'genoemde meerdere 
kosten opwegen.

H et is niet moeilijk te begrijpen, dat i-ndien maatregelen 
bestaande u it vlagonderscheid buitenlandsche schepen geheel 
of gedeeltelijk verhinderen in- en uitgaande lading te verkrij
gen, d it 'zich in hoogere vrachten weerspiegelt, wat weer leidt 
tot een afnemend 'handelsverkeer.



Zooals gezegd, wordt vlag/onderscheid ter bescherm ing van ’’ 
de nationale scheepvaart toegepast, hetzij omdat deze in liaar 
taak te kort schiet, hetzij om  (zooals het geval is  m et Amerika 
en Portugal) de door den oorlog onevenredig' tot het nationale 
kunnen uitgegroeide staatskoop vaar dij vloten (ex-D uitsche  
schepen) kunstm atig in het leven tc houden.

D e Volkenbond heeft, de zaak nu ter hand genomen en op  
16 Novem ber is te Genève de tweede, op  Barcelona volgende 
int. verkeersconferentlie geopend. Ingevolge art. 379 van het 
verdrag van Versailles wordt hier thans een ontwerp-conventie 
behandeld volgens welke de schepen der contractèerende lan
den, alsmede hunne ladingen en passagiers, een gelijke behan
deling als nationale schepen enz. zullen genieten.

Te dezer conferentie, welke eveneens door vertegenwoor
digers 'der Int. Kamer van Koophandel wordt bijgewoond, is 
ook Nederland' officieel vertegenwoordigd door Prof. Jhr. van 
Eysinga, voor wat betreft de behandeling van het internat, 
regiem  der zeehavens. Rusland is uitgenoodigd, doch niet 
verschenen en Amerika heeft een toeschouwer gezonden.

D e hoofdschotel is art. 2 der ontwerp-conventie, welk arti
kel aldus luidt:

„The nationals, property and flags of all Contracting States shall 
have freedom of access to the m aritim e ports situated under the 
sovereignty or authority of the Contracting States. They shall be 
treated, in all that concerns the use of the ports and in all respects, 
on a footing of absolute equality, particularly as regards facilities of 
all kinds, such as berthing, loading and unlaoding facilites, and dues 
and charges of all kinds, such as tonnage, harbour, pilotage, lighthouse 
and quarantine dues or charges levied in the name and for the profit 
of the Government, public authorities, private concessionaires, corpor
ations or establishments of any kind; in particular, no distinction shall 
be made to the prejudice of the nationals, property or flag of any 
Contracting State as between the said nationals, property or flag and 
those of the State under whose sovereignty or authority the port is 
situated, or of the State whose nationals, property or flag enjoy the 
most favourable treatment.’’

„Property originating in, coming from or destined for a State shall 
be regarded as the property of that State within the meaning of this 
present article”.

D e strekking dezer bepaling is duidelijk en hoewel zij wel ■> 
niet ongewijzigd zal worden aangenomen, is het voorzeker te ) 
hopen, dat het beginsel zoomin mogelijk zal worden aangetast. ‘

D e toevoeging „or o f the State whose nationals, property •; 
or flag enjoy the m ost favourable treatm ent’'' (slot le  alinea) , 
zou, ,naar het mij bescheidenlijk w il voorkomen, g e v o eg e lijk ’ 
kunnen vervallen, aangezien wel geen enkele Staat aan de 
onderdanen, eigendommen o f vlag van een anderen Staat gun
stiger voorwaarden zal toestaan dan aan eigen onderdanen, enz.

In dte ontwOrp-conventii-e wordt voor de toepassing 'daarvan. . 
een uitzondering gemaakt voor de kustvaart (Art. 8). Waar 
Portugal de vaart op de Portugeesche koloniën tot „kustvaart” 
heeft verklaard en in Amerika een sterke aandrang op de 
R egeering wordt uitgeoefend om  de vaart op de Phi lippijnen 
ook als „kustvaart” aan te merken, is 'dit wel een punt dat 
ongetwijfeld nader ontschreven dient te worden.

Ten slotte wil ik nog wijzen op het gevaar dat schepen, 
toe'behoorend aan een niiet-contracteerend land, gebracht wor
den onder dte vlag van een der contracteerende naties, teneinde 
zoodoende de voordeelen te genieten, u it de conventie voort
vloeiende.

Nederland, dat geen vlagomderscheid kent (uitgezonderd1 het 
voorbehoud aan de nationale vlag van het verkeer tusschen de 
i,n N'ed.-Indië niet voor den algemeenen handel opengestelde 
havens —  de grootere havens vallen hier geen van allen onder) 
kan ongetwijfeld met Engeland krachtig aan de totstand
kom ing van de conventie medewerken.

DE VRACHTENM ARKT
Als de teekenen niet bedriegen, dan mag met eenig vertrouwen de 

verwachting worden uitgesproken, dat het ergste jaar der diepe 
depressie ten einde spoedt onder meer hoopvolle omstandigheden dan 
men twee a drie maanden geleden heeft durven hopen. Dc arbeid in het 
Ruhrgebied wordt, zij het dan ook niet op de wijze zooals de Duitsche 
industrieelen het wel zouden wenschen, hervat. In elk geval zal de 
hervatting van den arbeid, al is het nog niet op volledige schaal, 
importen van ruwe producten noodzakelijk maken en zal de productie 
export tengevolge hebben. LJit Engeland komen eveneens berichten van 
toenemende industrieele beweging, zooals reeds bleek uit het statistisch 
overzicht van den Board of Trade over den export en den import in 
de maand October. Volgens dit overzicht vertegenwoordigde de totale 
Britsche export in deze maand een waarde van £ 71.322.931, zijnde 
£ 7.486.787 meer dan die in September, en op die van Mei na, in welke 
maand de exportwaarde nog £ 2SO.OOO hooger was, het hoogste export
cijfer sedert 33 maanden. De verhoogiug van den export betrof in 
hoofdzaak ijzer, staal, katoenen garens, stukgoederen en kolen. De vcr- 
hooging van den export van ijzer en staal is voor een goed deel te 
danken aan Japanschc orders; voorts aan den bouw van olietanks in 
het buitenland ten dienste van de marine. Door den chaotischen toe
stand in Duitschland en de algemeen onzekere toestanden in W est- 
Europa werd de Continentale mededinging niet meer zoo sterk ge
voeld als het geval was in den afgeloopen zomer. De Britsche metaal
industrie is thans voorzien van meer orders dan maanden lang het geval 
w as; sommige ondernemingen van meer dan sedert 1921. De totale 
import vertegenwoordigde in October een waarde van £ 99.914.731, 
zijnde £ 16.649.150 meer dan die in September en £ 10.924.088 meer 
dan die in October van het vorige jaar. De vermeerdering betrof in 
hoofdzaak voedingsmiddelen. Voor de afgeloopen tien maanden van dit 
ja a r  was de waarde van den import 9.14 pet., die van den export 7.1 
pet., die van den weder-export 13-8 pet. grooter dan die in dezelfde 
periode van 1922. Niettegenstaande alle bestaande binnenlandsche 
moeilijkheden en beslommeringen, schrijft men, valt er toch een m erk
bare, hoewel nog onvoldoende, opleving te constateeren.

Sedert is aan de zeven maanden lang zoo hardnekkig volgehouden 
werkstaking der ketelmakers een einde gekomen. De arbeid op de 
werven werd hervat. Kielen voor nieuwe schepen werden gelegd; met 
den arbeid van op stapel staande schepen werd weder voortgegaan; 
de staalindustrie kreeg nieuwe bestellingen; gedoofde hoogovens werden 
weder in werking gebracht. En al konden alle zich aanbiedende arbei
ders nog lang niet onmiddellijk worden geplaatst, er’ zouden toch goede 
vooruitzichten bestaan, dat hierin binnen afzienbaren tijd verbetering 
zou komen. Er dient niet te worden vergeten, dat zich in die zeven 
maanden heel wat bestellingen, waarvan de uitvoering door boven
genoemde werkstaking tot later moest worden opgeschort, hebben 
opgehoopt. Het laat zich dus aanzien, dat dc opgaande beweging, die 
zich in October heeft ingezet, voor November een nog betere statistiek 
zal brengen.

De toenemende vrachtbeweging op en van Gr. Urittanje, de opheffing 
van het lijdelijk verzet in het Duitsche industriegebied, de uitgebreide 
graanvaart, thans en in ’t vooruitzicht, en de drukke verschepingen 
naar Japan, alle deze zijn factoren, die medewerken om het rcederij- 
bedrijf in een betere positie te brengen.. Het zou natuurlijk al te opti
mistisch zijn cm te durven veronderstellen, dat de scheepvaart op weg 
is naar normale omstandigheden, nog veel minder naar welvaart. D aar
voor is de wereld te diep geschokt. De weg naar herstel tot gezonde 
toestanden zal zonder twijfel niet geplaveid zijn. Allicht zullen zich 
omstandigheden kunnen voordoen, die de ontwikkeling to t tijdelijken 
stilstand kunnen brengen. En w at de scheepvaart aangaat, er zal zeker 
een lange en moeilijke weg moeten worden overschreden alvorens er 
min of meer evenwicht zal zijn gekomen tusschen vraag naar en aan
bod van tonnages. Maar, na een depressie zonder voorbeeld in de 
geschiedenis, is men al heel blij als men eindelijk aan den duisteren 
horizon een ster ziet oprijzen, die men meent te mogen beschouwen 
als voorbode van een nieuwen dageraad.

Van de verschillende hoofdmarkten was de stemming aan de Ooster- 
sche markten kalm. De m arkt is echter slechts schaars voorzien van 
trampruimte en de vooruitzichten zijn van dien aard, dat ei' meer 
vraag naar ruimte zal komen en koersen allicht eenige verbetering 
zullen ondergaan. De meeste vraag komt to t dusver van Australië, 
waar graanruimte werd geplaatst naar China en Japan voor Dec. en 
Jan. laden ad resp. 28/9 en 30/-, op welke basis meer ruimte w ordt 
gevraagd. Van Zuid-Australië en Victoria naar Ver. Kon./Cont. werd 
37/6 genoteerd, doch tot dusver toonen reeders weinig lust op deze 
basis al te sluiten. Voor suiker noteert Java onveranderd 35/- en 
Mauritius 27/6 naar Ver. Kon.; naar Japan betaalde Java 45 jen per 
picol, Dec. laden. Van de rijsthavens gaat nagenoeg niets om. Van de 
Madras-kust kon ruimte worden geplaatst ad ca. 30/- en van Bombay 
op d.w. 26/- naar Ver. Kon./Cont., Dec. laden.

De La Plata-markt toonde verdere teekenen van verbetering, in ’t 
bijzonder voor spoedige posities. Van San Lorenzo naar Ver. Kon./Cont. 
werd voor prompte handige booten tot 19/6 betaald. Voor Febr./M aart 
laden werd van de bovenrivier naar Ver. Kon./Cont. 24/- voor kleine 
en 22/- voor groote booten genoteerd. Talrijke orders waren aan de 
m arkt voor lijnzaad van den nieuwen oogst van Rosario naar de Ver.



B R A N D  IN  HET STO O M SCH IP „R IJPER K ER K ”

tot ziriken werd gebracht. D e 'brand ging toen- 
evenwel ook op liet achterschip woeden en met 
behulp van pompen wenden ook de achterruimen 
volgezet, waarna het schip in zijn geheel' zonk. 
H et lig t  thans scheef en met het shelterdek 
grootemdeels on'der water. M et behulp van dui
kers is een firm a uit L ivorno bezig de lading 
te lossen. D eze wordt dan naar Marseille ver
voerd. Ook overw eegt men het zwaar bescha
digde schip nog te lichten.

H et stoomschip Rijperkerk,  kapitein J. Bart, behoorende 
aan de Vereenigide Scheepvaart Mij, te ‘s-Gravenhage en  
varende in de Holland-Oost-Afrika lijn, groot bruto 5987 
reg. ton, gebouwd in 1916, met een laadvermogen van 9600 
ton, heeft op de reis. van .de Oost-Afrikaansche kust met 
bestemming naar Marseille, Londen, Antwerpen en Am ster
dam, op 16 Nov. j.1. brand' in de lading gekregen. Daar de 
brand niet te blusschen was, is het schip de haven van Bastia  
op Corsica binnen geloopen. Draadloos had men hulp gevraagd 
aan Hr. Ms. Tromp,  die zich in de Middellandsche Zee bevond. 
Deze is toen naar Bastia gesneld, maar ook al de hulp van 
officieren en bemanning heeft het schip niet mogen behouden. 
Reeds enkelen der bemanning van de Rijperkerk waren bewus
teloos weggedragen. De 10 passagiers en de mail werden aan 
wal gebracht, waarna de Rijperkerk  met een 7-tal schoten van 
een Fransch oorlogsschip, voor zoover het voorschip betrof,

H et S.S, „Rijperkerk” na den brand gesonkeu in d e  haven van Bastin.

Hr. Ms. „ Tromp” verleent in de haven van Bastia hulp aan het in 
brand staande s.s. „Rijperkerk”.

Staten en Australië voor Jan. tot April verscheping ad resp. 5 doll. en 
24/6, zonder hiervoor echter ruimte te trekken.

De salpeterhavens waren kalm. Naar de Ver. Staten werd voor 
Jan./M aart laden 5.25 doll. geboden.

De stemming aan de Noord-Pacific was levendig. Hoewel er reeds 
heel wat ruimte voor Japan in time charter is genomen, waren er nog 
dagelijks orders aan de markt. Voor graan werd naar Japan 6.50 en 
naar Shanghai 6.75 doll., voor hout naar Japan 15 k 15.50 doll. per 
1000 voet genoteerd. Voor graan naar Ver. Kon./Cont. werd lijnruimte 
aangeboden ad 37/6; afladers boden voor partijladingen 36/3, begin 
1924 verscheping.

De Amerikaansche graanmarkten waren kalmer gestemd, doch er 
wordt binnenkort meer leven verwacht. Voor graan van de Northern 
Range werd afgesloten ad 3/- naar Antwerpen, Nov./Dec., ad 18 c. 
naar een haven Midd. Zee, niet beoosten W est-Italië, 3/3 naar het 
Bristolkanaal en ad 3/6 naar O.kust Ver. Ken., Dec. verscheping. V er
dere orders waren aan de m arkt ad. 14 c. naar Antwerpen/Hamburg 
en ad 15 c. naar Bordeaux/Hamburg. Kolenvrachten van Virginië 
verbeterden van 2.50 tot 2.75 doll. naar Fransch-Atlant. havens. Naar 
W est-Italië werd 3.10 en naar Brazilië of de Plata-rivier onveranderd 
3.75 doll. genoteerd. Cuba bleef vrij levendig in de m arkt voor suiker 
van het nieuwe seizoen. De teleurstellende bietsuikercogsten in Europa 
beloven een drukke vraag naar ruimte voor rietsuiker. Voor Jan./M aart

laden naar Ver. Kon./Cont. werd ruimte gevraagd op .de basis van 21/-. 
Van San Domingo hadden enkele afsluitingen plaats ad 23/- naar Ver. 
Kon./Nederland, met optie Marseille ad 24/- a 25/-, Jan. verscheping. 
Voorts waren er orders aan de m arkt naar Japan en de Ver. Staten. 
Het feit, dat de U. S. Shipping Board geen opgelegde booten tijdig 
gereed kon krijgen om aan deze suikervaart naar de Ver. Staten in 
grooten omvang deel te nemen, verhoogt de kans voor Europeesche 
reëders. Voor hout van de Gulf naar Nederland en Ver. Kon. werd 
voor handige booten 135/- per std. genoteerd, doch het scheen moeilijk 
om op deze basis ruim te te verkrijgen.

Graanvrachten van de Zuid-Russische havens waren ruim  prijs
houdend. Afsluitingen kwamen tot stand voor Dec. en Dec./Jan. ver
scheping ad 12/- ü 13/6 naar het Continent en 12/6 & 14/- naar Ver. 
Ken., al naar soort van tonnage. Van Sulina/Kastendje naar Havre/ 
Rotterdam, Dec. laden, werd ruim te geplaatst op de basis van 15/3 
voor middengroote en 17/- voor kleine booten. Naar uit Galatz werd 
gemeld lagen in de eerste helft van Nov. meer dan 300 lichters op 
den boven-Donau geladen of ladende, in hoofdzaalc mals.

Vcor de ertsvrachten van de Midd. Zee was de stemming iets beter. 
E r kwamen verscheidene bevrachtingen tot stand to t goed prijshou
dende koersen. Afgesloten werd van Hornillo Bay naar Middlesbro 
ad 8/6, van Algiers naar idem ad 7/434, naar Newport ad 6/6, van 
Bona naar T roon ad 7/9; en wat de Baaihavens betreft, van Bilbao 
naar Middlesbro ad 8/134, naar Newport ad 7/9,



DE K O LE N V A A R T
Voor uitgaande kolenladingen van Engeland was de stemming sedert 

ons vorig overzicht in de meeste richtingen prijshoudend. Naar de 
nabije Continentale havens toonen koersen van South Wales weinig 
verandering aan. Bij goede vraag naar ruim te waren deze van de 
Tyne prijshoudend. Naar de Midd. Zee bestond in W ales veel vraag 
naar ruimte. Niettemin waren koersen nauwelijks prijshoudend, be
halve voor de verdere havens, waarvoor hooger werd afgesloten. Voor 
ladingen van de Tyne derwaarts was minder vraag. In bevrachtingen 
naar de Atlantische kolenstations ging meer om. doch koersen toonen 
weinig verandering. Voor Zuid-Amerika was de stemming flauwer. 
Prompte ruimte werd weinig gevraagd. E r  w aren eenige orders aan 
de m arkt voor Noord-Amerika. doch afsluitingen kwamen weinig tot 
stand.

Jntusschen geeft het South Wales district weder het beeld te zien 
van ophooping van tonnages, wachtende op laariheurt, met al de schade, 
daaraan voor het scheepvaartbedrijf verbonden. De havenarbeiders in 
dit exportgebied weigeren de handhaving van de derde werkploeg, 
waarin zij een half jaar geleden hij wijze van proef noode hebben 
berust. Al wat belang heeft hij een vluggen kolenexport, waaronder 
de Kamer van Koophandel te Cardiff en de Reedersvereeniging van 
het Bristolkanaal, ijveren voor het voortbestaan van den nachtarbeid 
in de havens, als het eenige middel om het South W ales-district niet 
in volkomen discrediet te brengen bij de buitenlandsche scheepvaart; 
zooals het geval was in het afgeloopcn ja a r  en in de eerste maanden 
van dit jaar. In de Continentale pers regent het klachten over het 
langdurig oponthoud, dat de buitenlandsche scheepvaart in de Engel- 
sche havens ondervindt; niet alleen door het wachten op laariheurt, 
maar ook ten opzichte van den langzamen gang der beladingen. Van 
dit laatste wordt aan de spoorwegdirecties de schuld gegeven, die 
groot gebrek zouden toonen aan energie. Zelfs onder het drieploegen- 
systeem kan de Engelsche expc.rthandel dus niet aan moderne eischen, 
als in menige Continentale haven wel het geval is, voldoen.

■ Op het oogenblik wordt in het South W ales-district dus slechts met 
twee ploegen gewerkt, liggen te Cardiff alleen 40 stoomschepen op 
laadbeurt te vvachteii en wordt de toestand met den dag erger. Naar 
wordt gemeld, zou het Hof van Onderzoek, dat zes maanden geleden 
de kwestie van het drieploegen-systeem behandelde, zijn zittingen her
vatten om het nieuwe geschil met de havenarbeiders op te lossen.

H et verloop van den toestand in het Ruhrgebied, in ’t bijzonder de 
hervatting van den arbeid in de mijnen, w ordt door den Engelschen 
kolenhandel met groote belangstelling gevolgd. Neemt de kolenpro
ductie in het industriegebied weder bevredigenden cmvang aan, dan 
zal het voor een grooter of kleiner deel uit zijn met de voordeelcn, die 
de Engelsche exporthandel van den stilstand aldaar heeft ondervonden. 
Naar gemeld wordt, heeft Duitschland dit jaar 4'A millicen ton En
gelsche kolen meer opgenomen dan in het vorige jaar en bijna 4 mil- 
lioen ton meer dan in 1913; Frankrijk resp, 2JZ millioen en 3 millioen 
ton meer; België resp. bijna 2 millioen en ruim 3 millicen ton meer; 
Italië echter slechts 178.000 ton meer dan het vorige jaar en weinig 
meer dan de normale quantiteit van vóór den oorlog, zijnde ruim 
3 millioen ton.

Met de overeenkomsten, die Frankrijk en België van de mijn
eigenaars in het kolengebied hebben weten af te dwingen, is de be
zetting in een nieuw stadium getreden. Indien de bepalingen van de 
overeenkomst plichtmatig worden uitgevoerd, waarop, voor zoover 
het zich thans laat aanzien. alle kans bestaat, dan zullen Frankrijk en 
België het volgende jaar verzekerd kunnen zijn van geregelde kolen- 
aanvoeren van de Ruhr en zal van die beide zijden vrijw at minder 
vraag komen naar Engelsche kolen. Meer zelfs nog. Frankrijk en 
België zullen zich de controle, verzekeren van de geheele Rijnproductie, 
de export regelen onder „licence”, en eerst nadat aan de Fransch- 
Belgische vraag volkomen is voldaan, zal aan Duitschland zijn aandeel 
in de productie worden gelaten. Onder deze omstandigheden wordt 
verwacht dat de Duitsche vraag naar Engelsche kolen in afzienbaren 
tijd levendig 2al blijven; vooral ook omdat Duitschland met het oog 
op de prijzen aan eigen kolen geen voorkeur behoeft te geven. W at 
overige landen aangaat, bestaan verwachtingen op grooteren export 
naar Scandinavië, waar meer leven komt in de industrie, met als gevolg 
greotere behoefte aan kolen.
■ Daartegenover heeft Engeland de volhardende concurrentie van 
Amerika te duchten, waar regeering, mijneigenaars en spoorwegmaat
schappijen zich gezamenlijk inspannen om door lage prijzen, alsmede 
door vlugge verladingen hun afzetgebied in Europa uit te breiden. 
Naar dezer dagen op de beurs te Newcasile werd medegedeeld, zouden 
Amerikaansche kolenexporteurs met de gasfabrieken te Bordeaux ge
contracteerd hebben voor levering van eerste soort kookskolen tot een 
prijs, 2 a 3 sh. per ton lager dan waarvoor dezelfde qualiteit aan de 
Tyne kon worden verkregen. Voor levering in het volgende ja a r  werden 
dezer dagen ten behoeve van de noordelijke Franschc spoorwegen 
150.000 ton Amerikaansche stoomkolen aangekocht.

Ten slotte wordt ook het bunkervraagstuk van meer beteekenis. 
Flet toenemend gebruik van stookolie in de scheepvaart werkt met het 
vorderen van den tijd steeds meer ten mideele van de v ra a g . naar 
bunkerkolen. Zoo w ordt in zake de hunkering van stookolie mede

gedeeld, dat in October in de Engelsche havens aan naar het buiten
land bestemde stoom- en motorschepen werd geleverd 21.270.997 
gallons olie, tegen 13.160.046 gallons in CJet. 1922; zijnde een toe
neming van 61.6 pet. In de afgeloopcn 10 maanden werd gebunkerd 
183.319.452 gallons, tegen 112.625.475 gallons in dezelfde periode van 
het vorige jaar: zijnde een toeneming van 62.7 pet. Deze cijfers geven 
mede. een kijk op de aanzienlijke vermeerdering in één ja a r  van het 
aantal motorschepen en dat der stoomschepen, die voor het gebruik van 
vloeibare brandstof zijn ingericht.

Afsluitingen voor kolen in de jongs'e dagen waren als volgt:
Van Wales naar; P ort Said 10/7 'A. Villa Constitucion 14/6, optie 

Rosaria 15/-, prompt, Buenos Ayres 14/- spot, Rio Janeiro 13/- a  
14/6 spot, St. Vincent 9/- h 10/-, T.as Falmas 9/3. P o rt Said 10/6 
a 11/-, West-Italië 9/6 a 11/-, Barcelona 11/6 a 13/-, A lgiers 9/9, 
G ibraltar 8/6, Oporto 11/3, Lissabon 8/9 a sb-, Bordeaux 6/6 a 7/-, 
Rouaan 5/6 a 6/6, Antwerpen 6/3, FTbe 6/fi optie Emden of W eser 6/9, 
Rotterdam 7/6.

Van de Tyne naar; Triest 11/-, Civita Vecchia 9/734, W est-Italië  
8/6 a 9/- Piraeus 11/-, Treport 7/3, Riga 7/6, Stettin 8/6. Aalesund 8/-, 
Emden of Breinen 5/6, H am burg 5/3, Rotterdam 5/6, Vlissingen 5/6. 
Amsterdam 5/-.

Koersen varieerden naar soort van schip en laadhaven.

DE H OUTVAART
Betreffende de houtvaart wordt medegedeeld, dat er in October en 

November in de Oostzeehavens een levendige vraag naar scheeps- 
ruimte is geweest en dat bij nauwelijks voldoend aanbod koersen vast 
waren. Afladers van de hoogere havens stelden veel belang in ruim te 
voor de laatste verschepingen, waardoor koersen verbetering konden 
ondergaan. Van de hoogere Bothnische Golf naar Ok. Ver. K oninkrijk 
werd voor d.b.b. 62/6 a 65/-, van de lagere Golf naar Londen 55/-, 
van Zuid-Finland 50/- a 52/6 betaald. H et W itte  Zee-seizoen was 
27 Nov, met het vertrek van het laatste buitenlandsche stoomschip 
afgeloopen. Voor einde Oct. laden vroegen reeders 100/- en, naar men 
meende, kwamen tot zeer dicht bij dit cijfer bevrachtingen to t stand. 
Voor mijnstutten ging in November weinig meer in bevrachtingen om. 
De eindnoteeringen liepen tot 651- van Noord-Zweden naar Ok. Ver. 
Kon. Kolenhavens en tot 60/- naar Noord-Frankrijk. Over ’t geheel 
wordt dit Oostzee-scheepvaartseizoen als beter beschouwd dan het 
vorige, ofschoon de vraag naar ruimte eerst tegen den herfst van dien 

.aard werd, dat vrachtprijzen er den gunstigen invloed van konden 
ondergaan. Rusland werd in de houtvaart weder een factor van be • 
teekenis, inkomend mede vcor kolen enz., en er bestaat goede kans 
dat de Russische im- en export het volgend jaar verdere ontwikkeling 
zal ondergaan.

NIEUW E SCHEPEN
N aam  van het schip; D riebergen.
Bouwmeester: Scheepsbouw Mij. „Nieuwe W aterweg”, Schiedam. 
Reed er ij: Furness Scheepvaart & Agentuur Mij., Rotterdam .
Bouwjaar: 1923.
Soort Tan schip: open shelterdek vraehtstoomschip.

TT o o  f d a f  m e t i n g e n :
Lengte tusschen de loodlijnen: 400’— 0".
Breedte (inlil.) op het grootspant: 58’—0”.
Holte (m ld.) in de zijde: 37’—0 ” tot shelterdek.
Diepgang geladen: 26'—2”.
Uitwatering in den zomer: 11’—O'/t”.
IVolerverplaatsing: 12930 MA 
Klasse: Bureau Vcritas hoogste klasse.
Laadvermogen: In tonnen van 1016 K.G. op het zonieruitwaterings- 

m erk : 9367.
Aantal mimen: 4 ruimen, dieptank en dwarsbunker.
Aantal lieren: 11 stuks 7”X1Q”.
Bruto-tonnenmaat: 5231,21 reg. Ion.
Netlo-tonnenmaat: 3148,16 reg. ton.

M a c h i n e ,  s t o o m k e t e l s ,  m o t o r e n  e n  z.
Maker: Turbines Metropolitan-Vickers Manchester. Verdere installatie 

Scheepsb. Mij. ..Nieuwe W aterw eg”.
Soort van machine: turbines bestaande uit H.D. en L.D. element, w er

kend op schroefas' met dubbele tandwieloverbrenging.
Vermogen: 3000 as-paardekrachten.
Proeftocht snelheid: plm. 13 kneopen.
Aantal stoomketels: drie.
Soort van stoomketels: enkele Schotsche ketels, elk 3 vuren. 
Verwarmend oppervlak z’an eiken ketel: 2865 sq. ft.
Stoom druk: 180 lbs./sq. inch. Oververhitters W. Schmidt-type.



A U TO M A TISC H E  B R A N D A L A R M
B O O R  G.

Voor schepen is beveiliging tegen brandgevaar bijna nog van 
grooter beteekenis dan voor bedrijven op het vasteland. W anneer 
op een schip op zee brand uitbreekt, zijn dc manschappen en de pas
sagiers geheel op zichzelf aangewezen. De hoofdeisch voor beveiliging 
is, dat men aan boord dadelijk van een uitgebroken brand kennis 
krijgt, zoodat deze dan bestreden kan worden. Hoe vlugger dit door 
geschikte maatregelen geschiedt, met des te grooter vertrouwen kan 
men menschenlevens en goederen aan een schip toevertrouwen. H et is 
echter onmogelijk om in alle bunkers, proviand-, bagage- en goederen- 
ruimten een geregelden hrandwachtdienst in ie richten. D it zou te 
duur zijn en buitendien geen voldoenden waarborg geven, daar men 
in de ruimen van het schip, waar zich lading bevindt, geen menschen 
kan toelaten.

Om een voorloopig' onzichtbare brand het verder voortgaan te 
beletten gebruikt men automatische brandalarmtoestellen. De auto
matische alarmtoestellen, door de firma Siemens & Halske A.G. ge
fabriceerd, zijn toestellen, die maar weinig plaats noodig hebben. Ze 
bevatten in een draadkorf, die met behulp van een veerenden tusschen- 
beugel gemakkelijk aan de zoldering of tegen den wand van het te 
beveiligen ruim aangebracht wordt en, indien noodig, nog in een 
waterdichte kast gesloten (fig. 1), een U-vormig gebogen veer. Deze

Fig. 1. Waterdichte ophanging voor auto
matische bruiu/al ar ut toestellen.

veer bestaat uit twee aan elkaar gelaschte metaalreepen van verschil
lend warmteuitzettingsvermogen, ze verandert dus van vorm  wanneer 
de temperatuur dichtbij het alarmtoestel toeneemt. Bij een bepaalde 
aan het alarmtoestel instelbare temperatuur wordt, al naar den uit
voeringsvorm een contact gesloten of geopend. Van de contactplaatsen 
van een of meer alarmtoestellen loopen leidingsdraden naar een centrale 
plaats (fig. 2), waar langs electrischcn. weg het alarmsein gegeven 
wordt, zoodra zich het contact in het alarmtoestel sluit resp. opent. 
De alarmtoestellen kunnen — en dat is een groot voordeel van het 
systeem van Siemens —, op verschillende wijze geschakeld worden en 
al naar het bijzondere doel, waartoe .de installatie moet dienen, kan 
men de meest geschikte schakehvijze kiezen. Op grond van langjarige 
ondervinding worden scheepsinstallaties zoo uitgevoerd, dat het con
tact van een alarmtoestel gesloten w ordt als de tem peratuur daar de 
ingestelde grens overschrijdt en dat dan de alarminriching in de cen
trale een teeken geeft. In rusttoestand is de leiding echter niet volkomen 
stroomloos en wel vloeit er een zwakke „ruststroom ” doorheen, die 
met zijn geringe sterkte niet in staat is het alarmteeken te doen geven.

Houdt die zwakke stroom echter geheel en al op, hetgeen b.v. ge
beurt als de draad breekt, dan geeft een alarminrichting het teeken 
dat de draad stuk is. De installatie controleert dus zelfstandig of de 
leidingen in goeden staat verkeeren. Ook als er aa.rdsluiting is of er 
een storing aan ‘de stroombron van een accumulatorenbatterij ont
staat, wordt dit door bijzondere inrichtingen gesignaleerd. Dergelijke 
inrichtingen, die zelfstandig controleeren, verhoogen juist de betrouw
baarheid en tevens aanzienlijk de waarde van een brandalarminstallatie.

Door de slingerende, rollende en stampende bewegingen van het schip 
kan het niettegenstaande de veerende ophanging van het alarmtoestel 
toch gebeuren, dat een contact tijdelijk gesloten wordt zonder dat 
brand hiervan de oorzaak is. Naar onze ondervinding duren dergelijke 
toevallige contactsluitingen niet langer dan 'ha tot hoogstens % se
conde. Om in dergelijke gevallen geen loos alarm te geven, heeft 
men in de centrale een zoogenaamd vertragingsrelais ingeschakeld; dit 
bewerkstelligt dat de alarmtoestellen alleen dan teekens geven als het

IN S T A L L A T IE S  OP ZEESCH EPEN
Q U A I N K .

contact in het alarmtoestel gedurende een bepaalden tijd, die aan het 
relais ingesteld wordt — ongeveer twee seconden — gesloten gebleven 
is. Zijn ze echter eenmaal in werking, dan gaat het alarm verder — 
zelfs als het contact aan het alarmtoestel zich later weer opent of als 

. het alarmtoestel of de leiding erheen eventueel door brand beschadigd 
of vernield is •— en wel zoo lang totdat het alarm in de centrale 
opzettelijk stop gezet wordt.

Bij automatische brandaiarminstallaties op het vasteland gebruikt 
men meestal valkleppen om de centrale te waarschuwen; deze klepjes 
zijn in kasten ondergebracht. Op schepen is een dergelijke inrichting 
niet doeltreffend, omdat de klepjes reeds door de schokken van het 
schip naar beneden kunnen vallen. Men gebruikt hier daarom gloei
lampjes, die op een verlicht bord beginnen te gloeien en meteen aan
wijzen in welke leiding en tevens cp welke plaats het alarmtoestel ligt, 
dat aanleiding to t het alarm gegeven heeft. Bovendien begint in de 
centrale als hoorbaar sein een alarmwekker lawaai te maken.

Fig. 2. Ontvanginrichting voor een auto
matische brandalarminstallatie aan boord. 

Waterdichte kast open.

Ook bij storingen in de leidingen en aan de batterij begint auto
matisch een bijzondere wekker lawaai te maken. Met behulp van kijk- 
teekens, contröle-instrumenten en geschikte schakeltoestellen is het 
vanuit de centrale mogelijk, vast te stellen, welk soort storing in 
aanmerking komt en op welke plaats van het schip die te vinden is, 
zoodat men niet lang behoeft te zoeken. Op een volgeladen schip zou 
dit een niet uitvoerbaar werk zijn,
" ls  de draad in een lus van de leiding gebroken, dan beteekent dit 

niet, dat de daarin liggende alarmtoestellen voor het alarmeeren van 
brand uitgeschakeld zijn. Door een omschakelinrichting kan het door 
draadbreuk van de centrale afgesneden deel van de lus niet een andere 
lus verbonden worden, waarlangs het alarm dan naar de centrale 
gezonden wordt.

Tenslotte zij nog vermeld, dat de alarmtoestellen bij de installaties 
van Siemens voor schepen, behalve het arbeidscontact voor de veilig
heid, nog een ruststroomcontact hebben, dat zich bij een zekere tem
peratuur opent. W eigert dus het arbeidscontact van een alarmtoestel 
door een toevallig voorkomenden hoogen overgangsweerstand, dan 
opent zich bij verdere temperatuurverhooging toch zijn ruststroom 
contact en daardoor wordt in de centrale het alarmsein voor draadbreuk 
gegeven. Op. het sein van draadbreuk is dus precies zoo acht te slaan 
als op een brandsignaal.

Bij de omschreven automatische brandalarmtoestellen heeft men met 
alle denkbare gevallen, al waren ze nog zoo onwaarschijnlijk, rekening 
gehouden en zijn tevens toevallige verkeerde brandsignalen zoo goed 
als buitengesloten. H et is dus mogelijk, met het blusschen van branden 
bijtijds te beginnen, ja  in sommige gevallen, b.v. bij zelfontsteking van 
goederen, het gevaar uit den weg te ruimen voordat de brand wer
kelijk uitgebroken is.



D E  M O T O R O -E L E C T R IS C H E  P R O P U L S I E
De toepassing der electrisehe transm issie in verband met 

m otorische voortstuw ing is •herhaaldelijk in dit tijdschrift be
handeld en van verschillend standpunt bekeken. Somvnigen achtten 
het systeem zonder meer verwerpelijk, anderen meenen dat het in 
het algemeen voordeel geeft boven he t directe systeem , terw ijl door 
mij .de beteekenis d er clectro-transm issie voornam elijk gezocht is 
bij die gevallen, w aar de directe koppeling niet aan alle gestelde 
eisc'hen .kan voldoen.

Om laatstgenoem de reden achtte ik de beteekenis van de electro-
transmis.sie voor de m ailvaart g roo ter dan voor de vrachtvaart.
Voor de laatste immers vallen bij het meerendeel der vaartuigen 
dc vereischte vermogen-eenheden binnen het bereik der in de 
practijk beproefde motoren, terw ijl voor de m ailvaart g rootere ver
mogens vereischt worden, zoodat daar een veld voor de toepassing 
de electrotraim nissie wordt geiboden.

D a t m en echter in het buitenland o o k  v o o r  v r a c h t 
s c h e p e n ,  welke binnen het bereik der bestaande m otoren voor 
directe koppeling liggen in sommige gevallen den voorkeur geeft 
aan electrotransm issie, blijkt o.a. uit het feit, dat een drietal 
zusterschepen, speciaal bestemd voor het vervoer van fruit, elk 
met ten voortstuw.ingsvennogen van ca. 2500 PJC. in Engeland in
aanbouw genomen zijn, terwijl een daarvan, dc La Playa reeds
proefvaart heeft afgelegd.

De La Playa gebouwd voor rekening van de U nited F ru it Co. te  
Boston op de werf van Cammell Laird & Co. te B'irkenhcad, heeft 
een lengte van 325 vt. bij een breedte van 48 vt. en een laadvermogen 
van 5.000 ton. Die primaire kraehtinstu llatie bestaat uit vier inotor- 
agigrcigaten elk .samengesteld u it een viercdlinder tweetact-moitor 
met tegengesteld werkende zuigers volgens 'het systeem  Catn.me.il- 
Laird-Eullagar, welke machines m et norm aal 250 omw. per minuut 
elk ca. 825 E .P .K .‘) moeten ontw ikkelen direct gekoppeld m et twee 
generatoren. De cilindcrafinetingen zijn 14 Eng. dm, diam. bij 
32 dm. gecombineerden slag. De constructie der machines wijikt 
niet af van die zooals ze in diit tijdschrift vroeger reeds is 
beschreven.

Van de beide generatoren on tw ikkelt de eene 500 K W  cn de 
andere 200 KW , gelijkstroom 220 volt. iDe kleinere generator 
dient voor het leveren van stroom  voor de hulpmacihines en de 
opwekking der hoofdmachines. De vier hoofddynam os staan in 
serie, zoodat een spanning van 880 volt voor den propulsiem otor 
kan worden verkregen. De hoofdm otor is dubbel i-itgcvoerd (twee 
ankers cn m agneetstellen in tandem op één as). E lke helft heeft 
voldoende capaciteit om h e t schip een vaant van ruim 10 kn. .te 
geven. De vaart bij volle kracht m et vier prim aire machines 
werkende en den propulsiem otor volbelast, bedraag t 14 'knoopen. 
De ankers van den propulsiem otor zijn dan in serie geschakeld.

De propulsiem otor is opgesteid in een afzonderlijke kleine 
m achinekamer in het achterschip, terw ijl de 'hoofdmachinekamer 
m et de primaire machind.nstallatic ongeveer m idschips ;is gebouwd. 
Een asle.iding-tnnnel ontbreekt en dc schroefas is zeer kort.

/Een voorname reden voor het kiezen van ihet electrisehe systeem 
is gelegen in 'het feit, dat zeer veel electrisehe /energie op deze 
fruitvaarders benoodigd is voor hulp-doeleinden, in het bijzonder 
koeling. Verder verlangde men een g roote elasticiteit in de econo
mische vaartvebhoudingen, om dat men met een vruchtlading met 
•het oog op ebt bedierf van de lading een grootere vaart verlangde 
dan ,in ballast of met andere lading varende.

D-e snelheid van den schroefm otor bedraagt 95 omw. per min. 
w anneer alle prim aire machines in  w erking zijn; m et drie machines 
kan een snelheid van 88 omw., m et tw ee een van 76 omw. en m et 
één een van 63 omw. worden bereikt.

De commandeerirag van het systeem  i® ingerich t met een handel 
aan den controller, die van een m iddenstand uiit w ordt bewogen 
in de vooruit- of achter uit-richting. V oor het viarieeren van den 
stroom  in de dynamovelden is in el/ken .stroom kring een potentio- 
m eter-nheostaat geschakeld. Alle vier rheostaten  w orden gelijk
tijdig doorm iddel van kam radoverbrenging door ' een electro- 
servoimotor gedreven. W anneer he t handel bewogen wondt, wordt 
de m otor aangezet, terw ijl deze autom atisch stop t wanneer de 
beoogde plaats op den w eerstand is bereikt.

H et systeem is voorzien van een m aximaal-beveiliging, waardoor 
de stroom  naar /den regulcerm otor w ordt verbroken, wanneer een 
te sterke stroom  in de hoofd-stroom kring on ts taa t als gevolg van 
te vlug opvoeren van de spanning. /Dc stroom  kan eerst weer 
inge'schakeld worden wanneer de strnom sterk te bimreif de veilige 
grenzen terug,gekomen is.

Behalve de .gemeenschappelijke regeling is er een ihandwiel voor 
veldregeling voor elke machine afzonderlijk. H et schakelbord is 
voorzien van een uitgebreid stelsel contróle-appiaraten, w aaronder

‘) Dit vermogen corre- pondeert m et aannemelijke cijfers voor 
genvidd. druk en nu ttig  effect,

tachom eters en w attinetcrs voor elke machine afzonderlijk, zoodat 
de snelheid zoowel als de electrisehe krachtsontw ikkeling op elk 
oogeniblik kan worden gecontroleerd.

De vier machines zijn naast elkaar langsscheeps opgesteid en 
nemen zoo de volle breedte van de machinekam er in. /De donkcy- 
ketel is  ihooger opgesteid, terwijl het schakelbord dwarsscheeps 
gep laa tst is op een vloer ter hoogte ongeveer van de helft der 
m achines.

H et valt niet te ontkennen, dat dit machinetypc voor het doel in 
quaestie bijzondere voordeel/en biedt in verband m et ;het hoogc 
aantal omwentelingen. De tegengesteld loopende zuigers balanceeren 
elkaar en zoodoende zal de trilling allicht minder zijn dan men bij 
toepassing van gewone machines van deze groote m et deze /snel
heid zou ondervinden. Ook is de groote fciitclijke slaglengte bij 
kleine kiuklengte in dit verband van niet te onderschatten 
beteekenis.

Afgaande op de afbeeldingen, gegeven door „The M otorshlp” 
(w aaraan de verschillende 'hier gegeven bijzonderheden zijn o n t
leend) worden de zuiger® gekoeld m et olie, welke w ordt itoe,gevoerd 
door dc onderste Ieisloffen, welke to t dit doel voorzien zijn van 
een sleuf, correspondeerend met een openi.ng in de leibaan. De 
zuigers zijn inwendig voorzien van oen Ibus w aardoor een ring
vormige ruimte binnen den zuigcrwand wordt gevormd in deze 
ruim te stroom t 'de olie, welke van den kruiskop door een 'buis word* 
ingevoerd, terug, vermoedelijk naar de ikrukkastruimte.

(/Men vraagt zich af o f m et zuigers van zoo matigen diameter 
vloe.istofkoeling wel noo-dig is. Vorming van oliecokes tegen de 
heote wanden van de zuigers zal in de practijk niet te  vermijden 
zijn en wat hiervan losraakt en in de circulatie kom t, is nadeelig 
voor 'het bewegend werk).

Beschouwt men deze interessante toepassing u it een oogpunt van 
bedrijfszekerheid, dan m oet men /tot de conclusie ikonien, dat 
ondanks de grootere gecomplioeerdeheid van he t geheel dc zeker
heid van het 'bedrijf zeer hoog is en zeker beter dan bijvoorbeeld 
een enkelschroef-installatie m et direct ge,koppelden m otor. Dit 
geldt althans voor de dispositie, zooals die hier getroffen  is met een 
dubbelen m otor cn onderver deelde primaire installatie. D oor deze 
onderverdecling zal -het totaal-nutti/g /effect wel iets .geringer zijn 
en worden de bouwkosten allicht ie ts  hooger, docih door ide groote 
bedrijfszekerheid, m anoeuvreerbaarheid en economische elasticiteit 
w ordt dit wel goedgemaakt.

Onafwijsbare voorwaarden voor 'het welslagen van installaties 
van dezen aard zijn natuurlijk een zorgvuldig' ontw erp  naast 
degelijke uitvoering terwijl men ook over electrot-echniisch goed 
geschoold personeel moet beschikken.

S. SNUYFiF.

S C H E E P V A A R T K U N D IG  I N S T IT U U T  
E N  M U SE U M .

(V E R E E N IG IN G  N A T IO N A A L  TECH NISCH  
S C H E E P V A A R T K U N D IG  M USEUM ).

R O T T E R D A M , H A R IN G V L IE T  Z.Z. 6 8
D irecteu r: J . W. J. B aron VAN HAERSOLTE.

LEZINGEN M ET LICH TBEELD EN .
Dinsdag 8 Januari 1924: Brandblussching door middel van Poamite 

Pirefoatn, door den heer H. A. Wilton van Reede.
Dinsdag 29 Januari 1924: Langs onze kusten, door den directeur van 

het Scheepvaartkundig Instituut en Museum.
Vrijdag 15 Februari 1924: Noord- en Zuidpool-r eisen (herh.), door 

den heer I’. H. Gallé.
Dinsdag 26 Februari 1924: De radio-verbinding met Ned.-Indïë (herh.), 

door den heer J. Corver.
W oensdag 12 M aart 1924: H et redden van drenkelingen, door Dr. P. 

LI. v. Eden.
W oensdag 19 klaart 1924: Het redden van drenkelingen (vervolg). 
Dinsdag 25 M aart 1924: H oe de weervoorspelling tot stand komt, 

door den heer P. van Kiel.

Aanvang der lezingen des avonds 8 uur.

Toegangsbewijzen gratis verkrijgbaar bij den portier, gedurende 
14 dagen vóór elke lezing, of worden hij schriftelijke aanvrage toe
gezonden.

Museum geopend op werkdagen van IQ—4 uur, des Zondags van 
2—4 uur.

Bibliotheek geopend op werkdagen van 10—4 uur, des D insdag
en Donderdagsavonds van 7—9 uur.



SCHEEPSMETING
HISTORISCHE EN CRITISCHE STUDIE OVER TONNENMETING

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

(1 ','rholü van b h . 281. .Vu. 2 1  >

H O O F D ST U K  VIL
SUEZ-K ANAAX , M E T IN G  E N  P A N A M A -K A N A A L  M ETING .

Over het ontstaan van de voorschriften voor het Suez-kanaal 
werd reeds het een en ander medegedeeld in Hoofdstuk \  hij 
de Ixjspreking van de ontwikkeling van het .Ueor.fi/m-stelsel in 
Gr<K)t-Brittannië. Deze voorschriften zijn intusschen niet 
ongewijzigd gehleven. In 1904 voerde de Sucz-kanaalmaat- 
schappij eeltige belangrijke wijzigingen in, welke werden 
bekrachtigd door overeenkomsten met de verschillende belang
hebbende staten in 1904 en volgende jaren. Herhaaldelijk 
ingébrachte liezvvaren tegen de als te rigoureus beschouwde 
bepalingen der meting volgens het systeem der kanaalmaat
schappij, vertoogen van verschillende regeeringen hadden 
daartoe aanleiding gegeven.

De wijzigingen betroffen vooral de bruto-meting. De ondcr- 
deksmeting bleef als ze was. De nationale meting mocht hier 
worden toegepast. Waterballastruimen in den dubbelen bodem, 
welke niet gebruikt kunnen worden voor het vervoer van 
lading, proviand o f brandstof, vallen buiten den bruto inhoud. 
Wanneer dubbele bodem-afdcelingen tijdens het verblijf in het 
kanaal voor het vervoer van brandstofolie gebruikt worden, 
worden zij medegerekend in de meting. Zijn zij bij een volgende 
gelegenheid echter daarvoor niet in gebruik, dan vallen z.ij 
buiten de meting. Voor- en achterpiektanks vallen onder de 
meting, ook al dienen ze uitsluitend voor waterballast.

Over het algemeen behoeft de scheepsmeter, wanneer hij 
een schip heeft opgemeten voor de nationale onderdeksmeting 
geen bijzondere opm eting meer te doen voor de Suez-onder- 
deksmeting, al zijn er enkele verschillen mogelijk.

Een 'belangrijk verschil vindt men in de bruto-meting. Hier
omtrent is ook reeds het een en ander medegedeeld. Intusschen 
is in 1904 deze meting veel beter ontschreven en zijn enkele 
ruimten vrijgesteld, welke oorspronkelijk in de meting waren 
begrepen.

Reeds vroeger bespraken we het grondbeginsel, dal sedert 
de vaststelling der bepalingen door de internationale com
missie te Konstantinopel in 1873 voor de Suez-m eting heeft 
gegolden met het oog  op het criterium, flat. gesteld wordt aan 
het begrip „gesloten ruimte”.,ir') De practijk is thans, dat de 
Suez-kanaalmaatschappij als gesloten ruimten alle ruimten 
beschouwt, welke volgens den nationalen meetbrief in de 
bruto-meting vallen. Intusschen volgt: daaruit geenszins, dat 
de ruimten, welke als „open” bovenbouw gelden volgens de 
nationale (d.i. dus in de practijk de Britsche) meting, volgens 
•:1e Suez-voorschriften ook vrij zijn van de meting.

De Suez-meting erkent enkele, zeer beperkte „open” ruim
ten in den bovenbouw en voorts sedert 1904 eenige vrijgestelde 
ruimten (exem ptions).

De „open ruimten” zijn gedeelten van een volgens de gewone 
Britsche meting open bovenbouw. De Suez-kanaalmaatschappij 
staat toe, dat gedeelten van een bovenbouw als „open” be
schouwd worden, en derhalve niet medegemeten worden in de 
bruto-meting, wanneer zulk een boven.fx.Hiw een opening  
zonder eenigerlei afsluitopening heeft, welker 'breedte ten 
minste gelijk is aan de halve breedte, van het riek daar ter 
plaatst* en bovendien in de <<i>ening geen hoofdplaat aanwezig 
is. De commissie voor het Suez-kanaal rekent in dat geval een 
deel van zulken dx>venbouw als open, wanneer dit niet geschikt 
is voor liet liergen van andere lading dan deklading. Deze 
ruimte wordt als volgt bepaald. Evenwijdig aan de opening 
denkt men zich een vlak op een afstaiid =  y> dekbreedle ter 
plaatse. Het gedeelte van den Ixivenbottw nu, dat ingesloten

/ i e  Hat  Schip  vai: 5 O et. 1923. hlz. 239,

wordt door den wand met ojiening (c.q. de opening alleen, 
wanneer er in het geheel geen wand is) de zijwanden, het 
bovengenoemde vlak en het dek er onder en er boven, vormt 
dan een „open ruimte” in den zin van het Suez-kanaal 
metingsvoorschrift (zie fig. 12).

Opdat het hiervoren vermelde gedeelte werkelijk als „open” 
beschouwd kan worden, moet de bovenbouw gescheiden zijn 
van andere gedeelten van den bovcnilx>uw door een open 
lusschenruimte in het dek en in de boorden, welke minstens 
=  !-j dekbreedte ter plaatse. -M.a.w. het geldt niet, wanneer, 
hetzij het dek er f>oven, dan wel de Ixiorden op zijde door- 
loopend zijn. Verandert de dekbreedte yt die open tusschen- 
ruimte, dan behoeft men slechts met de kleinste rekening te 
houden.

F:c,/2.

Voor geuion̂  meting open 
Voor Suez tnet/m

^ 1 'I 1 H % -H H v  1 "I T 1
g e s lo te n .

a ’a.

vriy gesteld*

voor óeioone m etin g  open 
voor ou ez m etin g  in  c/en 
éru to  inhoaol ëegre/oen .

De „vrijgestelde ruimten” of „exem ptions” zijn ruimten 
of gedeelten van ruimten, welke volgens de nationale meting 
vrij zijn, onmiddellijk boven het bovenste vaste dek liggen 
en overigens voldoen aan de hierachter genoemde voor waarden. 
Liggen zulke open gedeelten van een bovenbouw boven een 
dek van een anderen bovenbouw, dan kunnen slechts die 
gedeelten vrijgesteld worden, welke liggen tusschen twee 
tegenover elkaar in de zijden aangebrachte openingen, welke 
niet kunnen worden afgesloten.

Wat de vrijgestelde ruimten betreft, hiervoor noemt het 
voorschrift achtereenvolgens;

lo. Schepen met niet afsluitbaren bak, brug en/of kampanje.
ff. Een lengte van de kampanje gemeten vanaf de binnen

zijde van de wegenng in het hek, ter halver hoogte 
gemeten, —  l/„, der geheide lengte van het schip geeft 
het gedeelte der kampanje, hetwelk vrijgesteld wordt 
(zie fig. 12).

b. In het brugbuis de moot ter plaatse van de ventilator- 
sclmchten van machine- en kctelruim, voorzoo ver zij 
gelegen is in een niet afsluitbaar gedeelte van de brug. 
Voorts geldt deze aftrek slechts voor zoover deze ven- 
tilatorschachten zich langsscheeps uitstrekken tusschen 
het voorschot van het ketel ruim en het achterschot van 
de machinekamer. Wanneer beide schachten gescheiden 
zijn door een open gedeelte van de brug,, dan valt ook 
deze moot in het vrijgestelde gedeelte.

c. Voor den hak geldt hetzelfde als bij de kampanje, met 
dien verstande, dat de bak gemeten vanaf den binnenkant 
van den voorsteven, over */„ der scheepslengte vrij is.



In de gevallen a en c wordt onder scheepslengte verstaan 
de lengte van achterkant voorsteven tot binnenkant van 
de wegering' in het hek.

d. Verder zijn 111 elk 'dezer drie gevallen die gedeelten van 
den bovenbouw vrijgesteld, welke tusscben twee niet 
afsluitbare openingen in de zijde gelegen zijn.

2o. Wanneer brug en kampanje aaneengebouwd zijn, ver
valt de vrijstelling genoemd onder la. Vormen daarentegen 
bak en brug één geheel, dan vervalt de vrijstelling onder Ir.

3o. Voor schepen met een doorioopend Ixwenbouwdek, doch 
met openingen in de zijden (dus tentdek-, in de zijde open 
„shelterdedk”- of ,,sliadedeck’’-sohepenj worden slechts die 
gedeelten vrijgesteld, welke gelegen zijn tusscben twee tegen
over elkaar in de zijden van de bovenbouwbeplating liggende 
open gedeelten. Indien afgesloten ruimten in dit gedeelte 
vallen, zijn. zij uit'den aard der zaak niet vrij (fig . 13).

T enéclek (  S u e i  m e t in g ) .

op en ,  niet vrj(gesloten) open urijgestefd.

‘••urygesteCcL.

■niet vrij

machine- en keielrubn ventilator 
in het shelteroteck (sh adedeck )  
in ieder g e  va  £  gereken d  êg  d e  
m a ch in er iu m re  .

De ventilatorschachten van machine- en ketelruim’ worden, 
voorzoover zij binnen deze shelterdeckruimte liggen, gerékend 
bij de ruimte voor de voortstmvingswerktuigen en worden dus 
ook voor de 'berekening van den 75 pet. aftrek in rekening 
gebracht.

Wanneer men in het Suez-kanaal ooit goederen of proviand 
o f brandstof blijkt te vervoeren in een vrijgestelde ruimte, 
dan wordt deze ruimte voortaau steeds bij de netto tonnenmaat 
opgeteld, tenzij het schip een anderen eigenaar 'krijgt.

W at den aftrek tot het verkrijgen van den netto inlioud 
betreft, werd vroeg-er reeds vermeld, dat de beman nings- en 
officiersverblijven en hunne W .C.’s, alsmede de ikaartenkamer, 
en de ruimten uitsluitend voor de stuurinrichting, ihet ariker- 
gerei, den kaapstand en de zeevaartkundige instrumenten tot 
een maximum van 5 pet. vrij zijn. D it is later uitgebreid met 
de doktershut, de kaartenkamer, zelfs wanneer deze tevens 
kajuit van den kapitein is, de messrooms voor onderofficieren, 
alsook die voor stuurlieden en machinisten, mits er geen pas
sagiers gebruik van moeten maken, de badkamers voor 'de 
'bemanning, mits niet in gebruik bij de passagiers, de ruimte 
voor zoeklichten en de 'hut voor draadlooze telegrafie met 'de 
hut voor den marconist.

Over den machinekameraftrek spraken wij reeds uitvoerig. 
Deze is beperkt tot een maximum van '50 pet. van den bruto 
mhoud, behalve voor sleepbooten, welke uitsluitend als zoo
danig gebruikt worden.

Den 15den Augustus 1914 werd het Panamakanaa! officieel 
geopend. Reeds geruimen tijd van te voren, nl. in 1913, had 
liet Congres der Vereenigrie Staten een wet aangenomen, 
waarin was vastlgelegd, volgens welke meting de schepen, 
welke 'het kanaal passeerden, zouden worden aangeslagen voor 
het 'betalen van kanaalgelden. Het is zeer zeker te betreuren, 
dat deze gelegenheid niet is aangegrepen om voor goed eenheid 
in de scheepsmeti'ng van alle landen en in alle havens en 
kanalen ter wereld in te voeren. W ellicht heeft de g'roote

“ ) Zie discussie voordracht M arton. I. o. N. A. 1903. M ededeeling 
van Davmard.

Noord-Amerikaansche republiek willen voorkomen, dat Euro- 
peesche zeevarende mogendheden invloed zouden trachten uit 
te oefenen op regelingen, welke het Panama-kanaal betreffen. 
Hoe dit ook zij, het resultaat is, dat vele reeders en soheeps- 
bouwers, wanneer zij een nieuw schip ontwerpen, rekening 
moeten honden met 'de bepalingen van drie verschillende 
me t in gs vó or sch r i f te n..

W anneer wij een oogenblik teruggaan tot den oorsprong 
van het Panama-kanaal, dan vindt men vermeld u0) , dat in de 
oorspronkelijke acle van concessie van de regeering van 
Columbia aan den luitenant ter zee W y t e  Bonaparte  voor het 
graven van dit kanaal —  een concessie, welke later overge
dragen werd aan 'de Panama-kanaalmaatschappij —  uitdruk
kelijk voorgeschreven was, dat de scheepsineting' voor de 
berekening van kanaalgelden zou gebaseerd zijn op 'het product 
van lengte, breedte en diepgang.

In liet jaar 1911, toen het kanaal zijn voltooiing naderde, 
droeg de Regeering der Vereenigde Staten aan Prof. Emory  
7?. Johnson  op, een regeling te ontwerpen betreffende de 
m eting van schepen, welke van het kanaal gebruik zouden 
maken en tevens een ontwerp te maken voor de tollen, welke 
geheven zouden moéten worden. Ongeveer een jaar later 
diende de hoogleeraar bij den M inister van Oorlog een rapport 
in betreffende het laatste gedeelte van de opdracht en nog 
een jaar later, in Octdber 1913, was hij na een uitvoerige 
bestudeering van het onderwerp, waarbij hij de scheepsmeting 
van oude tijden af onderzocht, speciaal ook in verhand met 
'net verkeer in kanalen, gereed met het rapport .betreffende 
de meting der schepen. Vooral de voorschriften van de Suez- 
Kanaalmaatschappij waren grondig onderzocht. D it rapport 
geeft het volledige ontwerp der huidige regels voor de meting 
in het Panama-kanaal. Op 21 November 1913 werd bij 
presidentieel besluit het voorstel van Prof. Johnson  be
krachtigd.

In vele opzichten komen de Panama-voorsehriften met 
die van de Suez-Kanaalmaatschappij overeen. Echter wordt 
in het Panama-voorschrift met nog 'grootere nauwkeurigheid 
de mogelijkheid van ontduiking in verband m et ruimten in den 
bovenbouw tegengegaan dan in het Suez-voorschrift.

De Panama-meetbrief kan, evenals de Suez-meetbrief, dooi
den nationale» scheepsmeter worden opgemaakt en 'afgegeven. 
Hierdoor is althans 'het opnieuw meten in andere havens 
overbodig. Wel heeft de scheepsmeter van 'het Panama-kanaal 
het recht van controle.

Voor oorlogsschepen is de waterverplaatsing als grondslag 
voor het betalen vair kanaalgelden aangenomen, hetgeen een 
aan te bevelen vereenvoudiging is, omdat de meting volgens 
Moorsom  bij een oorlogsschip, vooral van grootere afmetingen, 
tengevolge van 'den gecompliceerden houw zeer lastig en 
bewerkelijk is. Onder oorlogsschepen rekent de wet echter 
geen transport- of hospitaal schepen o f dergelijke vaartuigen. 
Deze worden als de handelsschepen gemeten.

W at de onderdeksmetinig betreft, zijn de dubbele bodem- 
ruimten slechts dan vrij, wanneer ze uitsluitend voor 
ballastwater te gebruiken zijn. Dubbele bodem-tanks, welke 
zijn ingericht om zoetwater, brandstof en dergelijke te bevatten, 
vallen onder de meting.

Plet meten der dwarsdoorsneden geschiedt als bij de natio
nale meting. Voor schepen met een dubbelen bodem, welke 
naar de zijden oploopt, geeft dit een verschil met de Suez- 
meting, waar men de wijziging, welke we vroeger bespraken 
en die in Engeland dateert van 1889, in de namvkeuriger 
m eting van het ondergedeelte der 'dwarsdoorsnede nooit heeft 
overgenomen. Evenals bij de nationale meting wordt in dat 
geval bet onderste gedeelte van de in 4 of 6 deelen verdeelde 
holte nogmaals in 4 deelen verdeeld, teneinde het onder
gedeelte nauwkeuriger t'e meten. Voor het grootspant kan dit 
een 7 pet. grooter deelvla'k opleveren. De nationale en de 
Panama-onderdektonnenmaat is bij schepen met naar de zijden



o p ï ' 0 0 Pen'clen dubbelen bodem 'dientengevolge vaak plm. 5 pet. 
o^r-ooter dan die volgens de Suez-meting.

In d ien  de dubbele bodem naar de zijden daalt, wordt de 
i v t e  tin g  uitgevoerd alsof de dubbele bodem vlak is. In dat 
< i-ev a l is er derhalve geen verschil tusschen 'de drie systemen.

"Wanneer in een gedeelte van den dubbelen ‘bodem lading, 
p r o v ia n d ,  brandstof o f  zoetwater geborgen wordt, moeten de 
o -e'd eelten  van het schip vóór en achter, alsmede het gedeelte, 
w ’n a r in  de bewtiste dubbele bodemtanks liggen, elk o p  zichzelf 
sfe -m eten  worden. D it  heeft derhalve een nauwkeuriger m eting  
e n  in  den regel een iets grootere m eting tengevolge. Men mag 
v o l g e n s  de wet intussohen in elk land, dat het M o o r jom -stelsel 
v o l g t ,  den inhoud onder 'het meetdek op de gebruikelijke wijze 
b e p a le n ,  mits de verschillen van geen belang zijn.

R e  vrijstellingen voor open ruimten zijn nog meer beperkt 
d a n  die volgens 'de Suez-meting. Evenmin als bij de Suez- 
v o o r s c h r if te n  worden tonrage-openingen in de dekken o f  in 
C eind)dw arssohotten  in den bovenbouw erkend. D e vrijstelling  
v a n  een gedeelte van den niet afsluitbaren bak, een gedeelte 
v a n  de niet afsluitbare kampanje en het gedeelte naast de 
'ven tila to rsc lia ch ten  boven machine- en ketelruitn en  een niet 
a f s lu i t b a r e  brug wordt evenwel niet toegestaan. Wel zijn vrij de 
r u i m t e n ,  welke aan het einde van een open bovenbouwgedeelte 
1 ig fg e n  tot een diepte overeenkomend met de halve dekbreedte 
t e r  plaatse. De openirg in het eind schot moet daarbij echter 
e e n  breedte gelijk aan de halve dekbreedte ter plaatse hebben 
e n  niet van een boofdplaat voorzien zijn o f door platen of 
p la n k e n  gesloten kunnen worden. D it komt dus wel met de 
p r  a c t  ijk der Suez-m eting overeen. Ook zijn vrij de ruimten, 
w e l k e  liggen tusscben een paar tegenover elkaar liggende, 
n i e t  afsluitbare openingen in de ihuid van ten minste 3 voet 
■ H oogte.

O verdekte ruimten, welke boven het opperdek liggen, waar
v a n  het dek erboven met het schip geen andere verbinding  
l v e e f t  dan de stutten, welke het dek ondersteunen, zijn vrij, 
d o c h  uitsluitend op 'voorwaarde, dat zij niet gebruikt kunnen 
w o r d e n  als beschutting voor passagiers. Deze bepaling kan 
irv d erd a a d  draconisch genaamd worden.

R u im ten  op een promenadedek naast een 'dekhuis zijn dus 
n i e t  vrij, omdat het er boven gelegen dek aan één zijde door 
e e n .  gesloten wand met het. riek er onder verbonden is.

V o o r  toegangen en lichtkappen, welke uitsluitend als zoo
d a n i g  gebezigd worden, wordt ook bij de Panam a-m eting  
v r  i j  stelling van m eting verleend.

O m  den netto imhoud te verkrijgen kunnen de volgende 
r u i m e n  afgetrokken worden:

a. Verblijven voor officieren en bemanning. Hieronder 
worden uitsluitend slaap- en 'woonverblijven gerekend, 
alsmede badkamers, W .C .’s en de gangen er naar toe 
voerend, mits ze tot geen andere niet af te trekken 
ruimten toegang geven. Onder officieren en bemanning 
rekent men geen administrateurs, ’hofmeesters en derge
lijke personen, die uitsluitend ten behoeve van passagiers 
dienst doen.

h ,  In tegenstelling met de Suez-meting is hier ook het 
verblijf van den kapitein vrij, hetgeen logisch is.

c . Ook hier zijn weer keukens, bakkerijen, wassoherijen en 
. ruimten voor ijsmachines, distilleer- en filtreertoestellen, 
uitsluitend voor officieren en ‘bemanning vrij.

cl. Eveneens de ruimten voor liet ankerspil, de stuurinrich
ting, kaapstand, dynamokamer, kaartenkamer, ruimte 
voor het bergen van zeevaartkundige instrumenten en 
signaaltoestellen, voor het zoeklicht, de. hut voor draad- 
looze telegrafie en dergelijke.

o . Voorts wordt voor zeilschepen de gebruikelijke aftrek  
tot een maximum van 21/2  pet. van den bruto inhoud 
voor de zeilkooi toegestaan.

f .  De ruimte voor liet bootsmansgoed, het kabelgat, wordt 
afgetrokken en deze aftrek is geheel op dezelfde wijze

begrensd als die volgens de nationale meting, o l. voor 
schepen van 1000 bruto ton en meer 1 pet., echter tot 
een m axim um  van 15 ton. (Voor kleinere schepen loopt 
het percentage op tot een maximum van 3 pet voor 
schepen onder 150 bruto tonnen inhoud.)

g. Ook de ruimte voor huVpmachines en ketels is vrij.
ii. W aterballastruim en met uitzondering van den dubbelen 

'bodem zijn vrij, wanneer ze niet voor het stuwen van 
lading, proviand o f brandstof zijn te benutten. Derhalve 
worden, evenals bij de nationale meting, de piektanks 
afgetrokken, hetgeen volgens , de Suez-m eting niet 
geoorloofd is.

i. De aftrek voor de voortstuw ingsruim te komt volkomen 
met die volgens de Suezdcanaal-voorschr.iften overeen.

In het algemeen kan men dus opmerken, dat de bruto-meting 
volgens de Panam a-m eting meer om vat, terwijl anderzijds, wat 
den aftrek -om tot den netto inhoud van een schip te komen 
betreft, de Panam a-voorschriften iets milder zijn dan de 
Sücz-voorschriften.

D e bruto inbond van een schip is volgens de Panama-meting 
dan ook circa 6 a S pet. grouter dan volgens de Suez-meting, 
terwijl de verschillen in registertonnenm aat iets geringer zijn.

( W o r d t  vervolgd.)

D R U K LU C H TTE G E N H O U D ER  VOOR  
K LIN K  WERK.

Een zeer doeltreffend hulpwerktuig ten gebruike bij klinkwerk is de 
„Demag” drtiklucht tegenhouder, welke wij in de figuur afbeelden.

Bij klinkwerk wordt: de kornagelpunt u tegen een drukpunt geplaatst 
en de klinknagelkop in den snapper van den tegenhouder gelegd.

D ruklucht w ordt het mondstuk h toegevoerd door een rubberslang 
anderzijds verbonden aan de leiding daarvoor en door een draaiom 
van den kraanhais c w ordt de verbinding tot .stand gebracht met het 
inwendige van den cilinder d, waardoor de zuiger c met den snap
per k naar boven beweegt en zoodoende tevens de klinknagel tegen 
iiet werkstuk gehouden wordt.

Inmiddels kan de atmosferische lucht, welke zich bevindt boven den 
zuiger, door kanalen in het cilinderdckscl ontwijken.

W ordt nu de klinkhamer aangezet, dan is de gegeven tegendruk 
belangrijk veel grooter dan die, welke de klinkhamer geeft, zoodat 
de nagelkop steeds blijft aanliggen tegen het werkstuk. D it is bij de 
gebruikelijke methode van tegenhouden niet het geval en daardoor 
gaat een groot deel van het slag- of druk-effect verloren, omdat de 
nagel dan telkens iets achteruit gaat.

Bij het einde der klinking laat men de druklucht onder den vinger 
ontsnappen door een omdraai van het hulsventiel c, waardoor de 
zuiger weer op zijn plaats gebracht wordt door de veer g.

Een zuigerveer h en een leermanchet i zorgen voor de voldoende 
afdichting van den zuiger.



SCHEEPVAART
Personalia.

Door The liistittition of Naval Architeets te Londen zijn, naar 
aanlci<ltng van liet bezoek dier vereeniging aan Nederland op 1—8 
Sept. jl., toegekend de groote, gouden medaille van dit Instituut aan 
J. W. j. baron van Haersolte, secretaris van de ontvangst-commissie; 
en de kleine gouden medaille aan Ir. W. E. Cancrien, 2de secretaris; 
en aan Ir. S. I ’. J. A. van Hoogstraten, vertegenwoordiger van liet 
Kon. instituut van Ingenieurs in ivoornoemde commissie.

Tot afgevaardigden voor Nederland in de conferentie van deskun
digen in Rijnvaartaangelegenheden, welke conferentie op 10 December 
a.s. te .Straatsburg zal plaatsvinden, zijn benoemd de heeren Mr. G. 
van Slooten Azn., raadsheer in het gerechtshof te ’s-Gravenhage, 
L. Meyers, referendaris aan het Departement van Financiën en 
Ir. A. van Driel, scheepsbouwkundig ingenieur bij de Scheepvaart- 
I nspectie.

Mr. John Gravell, de bekende lioofdvertegemvoordiger van Bureau 
Veritas in Engeland, zal zich aan liet einde van dit jaar om gezond
heidsredenen uit zijn functie terugtrekken. Mr. Gravell werd in 1855 
in Triest geboren. In 1870 kwam hij in Engeland en was bij ver
schillende firma’s werkzaam om in 1880 aan Bureau Veritas te wor
den verhouden. In 1896 werd hij de hoofdvertegemvoordiger voor het 
Vereenigdc Koninkrijk, van d it Fransche Scheepsclassif icatietrareau:

Droogdok „Tandjong P riok ”.
Het door de N.V. Burgerhout’» Machinefabriek & Scheepswerf te 

Rotterdam voor de Droogdok Mij. Tandjong Priok, gebouwde 8000 
tons drijvend droogdok, is op 14 November jl. gesleept wordende 
door de zeesleepbooten Hnmber en Poolsee van L. Sm it & Co.'s 
Internationale Sleepdienst te Rotterdam, behouden te Tandjong Priok 
aangekomen. Het was op 11 Juli jl. uit de Waalhaven te Rotterdam 
vertrokken, zoodat dus de afstand van 8700 mijl 'in 4 maanden en 
3 dagen is afgelegd.

Ln het Kanaal en de Golf van Biseaye had men voortdurend met 
tegenwind en moeilijken zeegang te kampen. Dit bleef zoo tot Gibral
tar gepasseerd was. Even vóór het transport de Middellandsche Zee 
zou ingaan, had het een Oostclijken storm te doorstaan, zoodat men 
gedurende een paar dagen geen voortgang kon maken. In  de Middel
landsche Zee kreeg men heel mooi weer. Algiers was de eerste plaats 
waar de sleepbooten op hun beurt bunkerden. Op 24 Augustus 
werd Port Said bereikt en op 28 Augustus werd de doorvaart door 
het Suez Kanaal aangevangen, die twee dagen duurde, zoodat het 
transport op 30 Augustus Suez verliet. In de Roodc Zee beleefde .men 
een klein avontuur. Des morgens 10 uur sloeg de schroef van de 
Poolsee plotseling zoodanig op een zich onder water bevindend voor
werp, dat het geheele schip trilde. De machine 'bleef staan en maakte 
daarna vijf slagen minder. De kapitein liet zich op eon stormladder 
buitenboord zakken om een onderzoek in te »tellen. Plet water was
helder en hij kwam tot de ontdekking dat een visch van zeer groote
afmetingen beklemd zat tusschen 'liet svhroefraam en de schroef! 
Telkens ging er een stuk van het dier af en om 12 uur was alles 
er uit en maakte de machine weer, haar gewoon aantal slagen. Op 
17 September begon de tocht over den Indischen Oceaan en op 
22 September 'werd Kaap Gartafui, het laatste uithoekje van het 
vasteland, gepasseerd. Te Colombo werd op 15 en 16 October opnieuw 
gehunkerd. Dit was nnodig, aangezien het wegens den zeegang niet 
mogelijk was gebleken de kolen, die in zakken in het dok waren
medegenomen, in de sleepbooten over te brengen., Na nog weer op
30 October ter hoogte van Sabang te hebben gebunkerd is liet trans
port op 14 November te 'randjong Priok met „alles wel" aangekomen. 
Hiermede is dus weder een der grootste praestaties der Hollanders 
op technisch zoowel als op seetransportgebied beëindigd. Hulde aan 
Burgerhout, L. Smit & Co.’s Internationale en kapitein Verschoor, die 
den na ara van ons laild hoog .hielden.

Bijgeloof en scheepsnam en.
Zooals tvij in het vorige nummer mededeelden, zou het nieuwe 

passagiers-iiiotorscliip van den Rotterdainsdien Lloyd, waarvan • de 
kiel is gelegd bij de Kon. Mij,. De Schelde te Vli.ssingen, den naain. 
dragen van Wajang,. Naar wij echter vernemen heeft deze naain voor 
de. inlanders een ongunstige klank en heeft men daarom liet schip 
herdoopt in Indrapaera,

Dividenden.
Netlerl. Stuomv. Maatsch. Oceaan 0 pet.
N.V. Machinefabriek Overrijn v/h. Monhemius & Haentjes te 

Leiden, geen dividend (evenals v. j.).
N.V. Burgeriiout’s Machinefabriek en Scheepswerf te Rotterdam 

6 pet. gewone (v. j. 16 pet.) en 6 pet. pref. (v. j. 7 pet.).

Aanvaringen, strandingen enz.
Op 30 October j.1. is het raderstoomschip Rotterdam, toebehoorende 

aan de Nederlandsche Stoombootreederij te Rotterdam, op een reis

van Rotterdam naar Mannheim nabij Gernsheim door een mist over
vallen en dientengevolge zoodanig op een kribbe vastgeloopen, dat 
het niet anders kon worden vlotgcbracht dan door wegbaggeren van 
den grond rondom het schip. Nadat dit werk door een Duitsche firma 
was geschied en het schip weer vlot was gekomen, bleek het belangrijk 
beschadigd te zijn, tengevolge waarvan het zwaar lekte. Na voorloo- 
pige reparatie is het schip met eigen kracht naar de werf van 
L. Smit & Zoon te Kinderdijk gestoomd, alwaar het afdoende zal 
worden hersteld.

Op 6 December is des morgens de sleepboot Junior, toebehoorende 
aan Bureau Wysmuller, die den afhaaldienst bij het loodswezen onder
houdt, binnen de pieren te IJmuiden overvaren door het uitgaande 
Engelsche stoomschip Tramsporter, groot bruto 1554 en netto 868 reg. 
ton en gezonken. Behoudens de machinist, konden de zich aan boord 
bevindende personen worden gered.

V erkochte schepen.
Het stalen zeilkoftjalkschip Norma, 25,92 X  5,64 X  2,12 M., groot 

bruto 99 en netto 78 reg. ton, hebbende e,en laadvermogen =  155 ton, 
gebouwd in 1909 door H . v. d. W erf te Stadskanaal en toebehoorende 
aan C. Hölscher te W iklervank, is verkocht voor ƒ 9400.—•.

In de op 13 November te Rotterdam gehouden openbare venkooping
bij executie, is de stalen sehroefsleepboot Li on de Phindre, gebouwd
in 1912, verkocht voor ƒ 9500.—.

H et sedert Juni 1923 te Rotterdam liggende stoomschip Verdaas,
groot bruto 1377 en netto 786 reg. ton, gebouwd' in 1921 en toebe- 
lioorendc aan de A/S Agdesidens Rederi te Aren,dal (Noorwegen), is 
verkocht voor £ 20.000.— aan de Abbey Line Ltd. te Cardiff, en 
herdoopt in Neath Abbey.

'Het vracht- en passa,gierestoomsch'ip Chemnits, groot bruto 7542 
en netto 4784 reg. ton, gebouwd in 1901 door J. V. Tecklenborg A.G. 
te Geesteinünde en toebehoorende aan Ellerman’s W ilson Line Ltd. te 
Londen, is, door tusschenkomst van den makelaar J.ac. P ierot Jr., 
naar Nederland verkooht.

Door tusschenkomst van den makelaar Arie Schippers te Rotterdam 
zijn naar Denemarken verkocht twee nieuw-gebouwde zeesleepbooten, 
te weten: lo. Bouwno. 643, gebouwd door de N.V. Scheepsbouwwer- 
ven v.h. Gebrs. Bodewes te Martenshoek, 98’— 1”X 21’—4”X 11’—6 ”, 
triple expansie stoommachine 550 I.P.K., cilinders l'3X ”X 2l Ei”X35” 
en 23” slag, 1 Schetsche stoomketel V.O. =  1575 vierk. voet, 180 lbs., 
klasse Bureau Veritas 1 3/3 A. 1. 1. met ijsversterking; 2o. Risico VI, 
gebouwd door Gebrs. Kooiman te Zwijndrecht, 75’—6”X 18’—0”X 
9’— 0”, triple expansie stoommachine 275 I.P.K., cilinders 241X385X 
612 mm. en 355 mm. slag, 1 Schotsche ketel V.O. — 915 vierk. voet, 
200 lbs., klasse Bureau Veritas 1 3/3 G. 1 .1 .

Het nieuwe zeevrachtstoomschip Lauwersee, gebouwd door de N.V. 
Scheepswerf v.h. Wed. A. van Duyvendijk• te Papendrecht, oorspron
kelijk vcor rekening van de N.V. W. van Driel’s Stoomboot- en 
Transportondernemingen te Rotterdam, is naar Noorwegen verkocht. 
De hoofdafmetingen van het schip zijn: lengte (1.1.) =  72,40 M., 
breedte (mld.) =  11,13 M. en holte (mld.) =  5,77 M. Laadvermogen 
=  2370 ton. H et schip is voorzien van een stoommachine-installatie 
van 850 I.P.K., geleverd door de N.V. Machinefabriek „Holland” te 
.Hardinxveld.

De stoomschepen Oranjepolder, groot bruto 711 en netto 296 reg. 
ton, gebouwd in 1918 door J. Meyer’s Scheepsbouw Mij. te Leeuwen, 
en Wilhelminapolder, groot bruto 731 en netto 325 reg. ton, gebouwd 
in 1917 door de N.V. Lobithsche Scheepsbouw Mij. v.h. Gebrs. Bo- 
dewes te Lobilh, beide toebehoorende aan de N.V. Algemeene Neder
landsche Scheepvaart Mij. te Rotterdam, zijn verkocht aan de N.V. 
Cornelder’s Scheepvaart Mij. te Rotterdam.

Het Nederlandsche stoomschip Straat Soenda der Reederij Bureau 
Wijsmuller te Rotterdam, 3225 ton d.w., 2124 bruto en 1270 netto 
reg. ten, gebouwd aan de werf der firma Jonker & Stans te Hendrik- 
Ido-Ambacht in 1922, onder speciaal toezicht van Lloyds en geclas
sificeerd f  100 A. I., machines achter van 1200 I.H .P ., is door den 
makelaar Jacq. P ierot Jr. te Rotterdam naar Engeland verkocht.

H et Belgische raderstoomschip Rapide, groot bruto 1195 en netto 
634 reg. ton, gebouwd in 1895 en destijds toebehoorende aan de Bel
gische Regeering, is voor sloop aangekocht door de firm a Sunderman 
te Zwijndrecht. Door Bureau Wijsmuller wordt het schip van Ostende 
naar voornoemde scheepsslooperij getransporteerd.

H et weklek-stoomschip Keramies, groot bruto 5,126 en netto 3338 
,reg. ton, 8200 ton deadweight, gebouwd in 1920 te Hongkong, word 
te Londen publiek verkocht voor £ 42.900.—.

De Dollarlijn te San Francisco betaalde voor zeven stuks type- 
President booten van de U.S. Shipping Board, hebbende totaal 80.000 
ton .deadweight $ 3.500.000.



Rotterdam, 11 December 1923.
Het Bestuur van de Vereeniging van Technici op Scheepvaart

gebied geeft U door deze met diep leedwezen kennis van het 
overlijden van ons medelid,

den Heer A. METJER.
Tot voor korten tijd was de Heer Meijer Voorzitter onzer 

Vereeniging.
Wij verliezen in hem één onzer trouwste medewerkers, wiens 

nagedachtenis bij ons steeds in eere zal blijven.

Scheepvaartbew eging.
De cijfers van het inkomend verkeer in November waren tegenover 

die in Ociober voor de onderstaande havens als volgt:

Rotterdam 5 
Antwerpen 1 
Hamburg 6 
Amsterdam 13

Aangekomen zijn:

schepen
schip

schepen

meer en

minder

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

17.875 
39.00b
35.164 „ „ „  meer 
11.539 M3, br.

n. r. t. meer 
„ „ „ minder

October 1923 712 schepen met 985.104 n.r.t.
November 1923 716 JJ „ 1.002.979 JJ

JJ 1922 718 JJ „ 1.098.974 )>
JJ 1913 843 JJ „ 1.038.299 JJ

Jan./Oct. 1923 6623 JJ „ 9.325.238 »
Jan./Nov. 1923 7340 JJ „ 10.328.217 »

JJ 1922 7746 JJ „ It.2b5.2n6 JJ

JJ 1913 9670 JJ „ 12.045.061 JJ

t e  A m s t e r d a m :
October 1923 270 schepen met 1.459.809 M3. bruto.

November 1923 257 >» „ 1.471.348 JJ JJ

JJ 1922 281 JJ „ 1.440.062 JJ JJ

jj 1913 268 JJ „ 973.840 JJ JJ

Jan./Oct. 1923 2455 JJ „ 13.862.337 JJ J)

Jan./Nov. 1923 2712 JJ „ 15.333.735 JJ JJ

jj 1922 2576 JJ „ 13.725.944 JJ JJ

JJ 1913 2346 JJ „ 11.120.819 JJ JJ

October 1923 
November 1923 

1922 
1913

Jan./Oct 
Jan./Nov

t e  A n t w e r p e n :
774 schepen met 1.499.528 n.r.t. *
775
760
596

1923 7755 
1923 8530 
1922 7508 
1913 6453

1.460.522
1.315.139
1.192.120

14.188.968
15.652.678
13.533.603
12.905.870

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

te
October

November
1923 
1923 
1922 877
1913 1220 

Jan./Oct. 1923 11.264 
Jan./Nov. 1923 12,272 

1922 9943 
1913 13895

H a m b u r g :
1002 schepen met 1.187.055 n.r.t.
1008 „ „ 1.222.219 „

„ 1.045.557 „
„ 1.115.350 „
„ 12.831.120 „
„ 14.053.339 ,,
,, 11.9a4.003 „

13.006.420 „

WERFBERIC HTEN
N .V . Burgerhout’s M achinefabriek en Scheepsw erf te R otterdam .

Aan het Jaarverslag van bovengenoemde maatschappij' over 1922 
nntleenen we dat in dit jaar besloten werd tot het bouwen van 
Diesel-motoren naar aanleiding van een overeenkomst met de Svenska 
Nobel-Diesel te Nyashamm, een nederzetting van de beleende fabrie
ken van Ludwig Nobel te Petrograd. Met de constructie van den 
eersten Diesel-motor is thans begonnen.

Hoewel niet tot dit jaarverslag behoorend, deelt de directie mede 
dat in 1923 aan de Mij. is opgedragen het bouwen ivan een droogdok 
met ,een hefvermogen =  4500 'ton voor Chileensche .rekening. •

Iin 1922 zijn afgeleverd 2 zeevraohtstoomsehepen, 1 motorvracht- 
schip, 1 Rijnsleepboot, 1 havensleepboot, 7 stoommachines imet ge
zamenlijk 7600 I.P.K., 2 motorinstanati.es met gezamenlijk 1000 
E.P.K., 16 stoomketels met een totaal V.O, =  2500 M.2 enz.

Op 31 December 1922 waren in bestelling: 1 droogdok van 8000 
ton, 1 baggermolen met 75’ baggerdiepte, 1 sleepboot voor Nederl.- 
Indië van 80 I.P .K ., 2 havensleepbooten voor de Gemeente Antwerpen 
met 265 I.P.K. elk, 8 stoommachines met gezamenlijk 2595 I.P.K., 10 
stoomketels met een totaal V.O. =  917 M.3 enz.

l ie t  saldo der bedrijfsrekeninjg bedraagt ƒ 1.292.990,— 
(ƒ 2.034.768,—). H iervan zijn af te trekken .bedrijfskosten ƒ 847.089,— 
(ƒ 776.869,—) en af schrijven ƒ 300.478,— (ƒ 365.346,—), blijft een 
w inst van ƒ 145.423,— (ƒ 892.552,—); Voegt men hierbij het onver
deelde winstsaldo A u. P°, a ƒ  1622,— blijft aan beschikbare winst 
ƒ 146.945,— waarvan de directie voorstek naar nieuwe rekening over 
te brengen ƒ 36.545,— waarna ter beschikking hlij.ft ƒ 110.400,— 
welk bedrag een uifkeering van. 6 pet. dividend op de gewone (v. j. 
16 pet.) en 6 pet. op de preferente aandeelen (v. j. 7 pet.) toelaat.

N ieuw e opdrachten.
Aan de firm a E. J. Smit & Zoon te Hoogezand is opgedragen het 

bouwen van een zeesleepboot voor buitenlandscbe rekening. Lengte 
(1.1.) = 3 0  M .; breedte (mld.) =  6,30 M. en holte (mld.) =  3,40 M. 
Het schip zal worden voorzien van een stoommachine-installatie van 
400 I.P.K., eveneens geleverd door dc firma Ti. J. Sm it & Zoon.

K ielleggingen.
Op één der hellingen van de N.V. W erf Vooruit te Enlchuizen is 

de kiel gelegd voor een Sambreschip voor rekening van ld. van Sloo- 
ten te Halsteren. Lengte (o.a.) =  43 M .; breedte (grootste) =  5,05 M, 
en holte (mld.) =  2,25 M. Laadvermogen =  400 ton.

Op één der hellingen van de Scheepsbouwwerf van D. P. van 
Suylekom & Zoon te Raamsdonksveer is de kiel gelegd voor een 
motorvrachtboot voor Plollandsche rekening. Lengte (1.1.) =  28 M.: 
breedte (mld.) =  5 M. en holte (mld.) =  1,70 M. H et schip zal wor
den voorzien van een 40/48 P.K. Deutz Brons-motor.

Op de vrijgekomen helling van de N.V. W erf Vooruit te Spaarndam 
is de kiel gelegd voor een Rijnschip, 50X6,60X2,30 M„ met een laad
vermogen van 530 ton, in aanhouw voor den heer Poel te Dussen.

Tewaterlatingen.
N.V . Wer f  Vooruit te Enkhuisen, een sleepschip, in aanbouw voor 

rekening, van H . W . van Emmerloot te Wamel, I.engte (o.a.) =  
50 M .; breedte (grootste) =  6,58 M. en holte (mld.) =  2,25 M. 
Laadvermogen — 530 ton. .

D. P. van Suylekom & Zoon te Raamsdonksveer, de motorvracht
boot PetroneUa, in aanhouw voor Hollandsche rekening. Lengte (1.1.) 
=  27 M.; breedte (mld.) =  5 M. en holte (mld.) .■= 1,70 ,M. Het 
schip zal worden voorzien van een 45 P.K . Bolnes-motor.

Scheepswerf van H . P. J. Thiecke v.h. J. TV. Boenna. te Martens- 
hoek, een m otorvrachtboot, in aanbouw voor rekening van A. Lugthart 
te Groningen. laadverm ogen =  140 ton. Het schip zal worden voor
zien van een 35 P.K. Industrie-motor.

N .V . Scheepsbouwwerven v.h. P. <6 A . Ru-ytenberg te Waspik, het 
Rijn-Herne-Kanaalschip Andreas, in aanbouw voor L. J. Poppelier te 
Waspik. Laadvermogen =  1200 ton.

Proeftochten.
Het zeevrachtstoomschip Nytaar, gebouwd door de firma Gebrs. 

jonker te Kinderdijk, met een machine-installatie geleverd door Smit 
& Co.’s Machinefabriek te Kinderdijk, voor dc A./S. D./S. Nytaar te 
Stavanger.

N ieuw e schepen.
■ Door de N.V. W erf Vooruit te Spaarndam is aan J. Verhagen te 

Rotterdam afgeleverd een Rijnschip. Lengte (o.a.) =  50 M.; breedte 
(grootste) =  6,60' M. en holte (mld.) =  2,30 M. Laadvermogen =  
530 ton.

Door de firm a D. P. van Suylekom & Zoon te Raamsdonksveer is 
afgeleverd de m otorvrachtboot Alcmaria., 24X4,50X1,55 M. en voor
zien van een ééncylinder 30 P.K, Berkel-motor, welk schip een beurt- 
vaartdienst tusschen Rotterdam en Alkmaar zal onderhouden.

Motorveerboot IJveer X I,  gebouwd door de N.V. Scheepswerf 
cn Machinefabriek, Wed. J. L. Ceitvel, te Amsterdam, met een 
motor,installatie, geleverd door de N.V. Kromhowtmotorenfabriek 
D. Goedkoop Jr. te Amsterdam. D it is de vierde motorveerboot die 
door bovengenoemden werf voor de Gemeente Amsterdam is gebouwd.

Op hoop van zegen.
Door een combinatie te IJm uiden zijn onderhands aangekocht vier 

Eiigelsche stoom trawlers, waarmede men zich voorstelt vanuit 
IJmuiden de visscherij uit ite oefenen.



ELECTRiSCH LASSCHEN
A A N  S T O O M K E T E L S , G E B R O K E N  O F  G E S C H E U R D E  M A C H IN E D E E LE N

N.V. SEer>ste Ned, E lectrisch e  Keteir>e p a r>atie-ini*iGhting ME L E C T R A ”
V o o r h a v e n  7 0 ,  R O T T E R D A M . T e le fo o n  31401

GEBRI. VAN DE WETERING
SCHEEPSWERF EN MACHINEFABRIEK

ALLE REPARATIES EN CLASSIFICATIE WERKZAAMHEDEN AAN SCHIP, MACHINE EN KETEL 

W E R P  W A A L D I J K  R O T T E R D A M  G E B R O ^ E“ ENt 'E R IN G
T e l e f .  N r s .  3 4 2 1 6  &  3 1 0 7 6  1 '  ^  1 1 -  1 '  '  '  V l  1 * R o t t e r o a m .
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