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schip Maiiretania^ groot bruto 30704 en netto 12797 reg, ton 
en tcebehoorende aan de Cunard Lijn te Liverpool. H et schip 
was te Southam pton in reparatie, m aar daar er tengevolge 
van 'de toenmalige staking niet meer aan werd gew erkt, had 
de directie van de Cunard Lijn besloten het schip naar Cher- 
bemrg te doen transporteeren, alwaar dan de reparaties zouden 
worden beëindigd. Met L. Sm it & Co.’s Internationalen 
Sleepdienst werd een contract voor het versleepeh afgesloten, 
en op 11 April 1924 vertrokken de vijf sleepbooten Roode 7.ee, 
Zwarte Z.ce, Hnmber, Poolsee en Schelde van Southam pton 
naar Cherbourg met de Mauretama  op sleeptouw. H et transport 
stond onder commando van kapitein H . Persson, gezagvoerder 
van de sleepboot Roode 7.ee. Men stelde zich voor de reis 
Southam pton— Cherbourg in 24 uur af te leggen en het ver
trek van het transport werd begunstigd door goed weer. Toen 
men echter eenmaal goed op weg was, stak er zulk een zware 
storm op, dat men nauwelijks het gevaarte, d a t zelf niet over 
stoomkracht beschikte, in bedw ang 'kon houden. Behalve dat 
van «enige sleepbooten de trossen braken, deden er zich op de

dienst den naam van onze natie op het gebied van sleeptrans- 
porten weder hoog weten te houden.

D at de goede zeemanschap van de gezagvoerders van de 
sleepbooten een belangrijk aandeel in dit succes had, kan niet 
ontkend worden. Ook van overheidswege heeft men blijk 
gegeven van erkenning voor een 'dergelijke prestatie. Op 
20 M ei 1924 namelijk heeft de heer A. D. Muller, 'hoofdinspec
teur voor de scheepvaart, ten kantore van L. Smit & C o/s 
In ternationale, aan den lieer N. Persson de Ridderorde van 
O ran je  Nassau uitgereikt, en een waardeerenden brief van 
den M inister van W aterstaat aan de heeren B. ’t Hart, gezag
voerder van de sleepboot Zwarte Zee, H. van der Hoeven, 
gezagvoerder van de H u m b e r W. Hoogvliet, gezagvoerder 
van de Poolsee en B. C. Weltevrede, ' gezagvoerder van de 
Schelde. Tegelijkertijd heeft ook de Mij. zelf van haar erken
ning blijk gegeven en haar wakkere gezagvoerders gehuldigd. 
De foto, die wij hierboven publiceeren, geeft een duidelijk ’beeld 
van heb belangrijke sleeptransport.
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H E T  S L E E P T R A N S P O R T  V A N  D E  „M A U R E T A N IA ”

L. Smit & Co.’s Internationale Sleepdienst te R otterdam  
heeft eenigen tijd geleden weer eetis van zich doen spreken 
door het volbrengen van een hoogst belangrijk sleeptransport. 
H et betreft namelijk bet transport van het . passagiersstoom-

sleepbooten geen verdere incidenten voor en arriveerde het 
transport op  13 April ’s middags behouden op de reede van 
Gherbourg, dus circa dertig uur later dan eerst verondersteld. 
N iettegenstaande heeft L. Smit & Go/s Internationale Sleep-



DE VRACH TEN M ARKT
De stem m ing 'der vrachtenm arkt werd sedert ons vorig over

zich t aanmerkelijk 'kalmer; kalm er dan verscheidene weken het 
geval was geweest. 'Hoofdoorzaak hiervan  !w as de verm inderde 
v raag  naar -graanladingen voor E uropa, a'ls gevolg  van de 
fluctuaties der wisselkoersen en tevens de politieke onzekerheid. Is, 
de stem m ing aan de O ostersche m arkten  nu al w eer geruim en1 tijd 
flauw, door de ingetreden slapte in ibevradhtingszaken voor 'graan 
van Zuid- en N oordA m crika  blijkt des te duidelijker hoe de 
bijzondere levendigheid van eerstgenoem de m ark t sedert den. 
aanvang van dit ja a r de positie der scheepvaart is ten goede ge
kom en en hoe zonder deze de toestand nog even s'lecht zou szijn 
gebleven als deze was in het afgeloopcn jaar. W ellicht zou de 
opgelegde scheepsruim te dan eerder verm eerderd  dan verm inderd 
zijn. In overeenstem m ing m et h e t 'seizoen is er _ veel kans dat de 
paar ,eerste maanden geen herleving van beteekenis zullen ibrengem 
Indien ech ter in deze periode de politieke hem el de gew enschte; 
opklaring  m ocht ondergaan, de u itvoering  van h e t V redesverdrag 
eens op deugdelijke wijze m ocht w orden .gegrondvest, dan zal er 
meer vertrouw en 'komen in d-en in ternationalen  handel en daarm ee 
de vraag naar scheepsruim te 'een, -grootere v luch t gaan  nemen. 
Canada heeft een overvlued van surplus aan graan. A an de 
St. L aw rence w achten aanzienlijke voorraden op verscheping. De 
verschepingen van de Noord-Paciific w orden bespoedigd door de 
verbeteringen,, die de 'haven van V ancouver heeft ondergaan.

H et indexcijfer voor vrachten in de in ternationale  v rach tv aa rt 
voor April wijst, evenals het geval was m et M aart, teruggang aan. 
lie t  cijfer voor April was, volgens de samenstelling van The 
Economist tegenover de basis van 100 in 1013, 117.22, tegen 122.09 
voor M aart, 123.78 voor Februari en 117.il 1 voor Januari, 7 pCt. 
boven het gemiddelde van 1923 en 4 pet. beneden dat van 1922. 
Echter geeft het index-cijfer niet den werkelijken toestand weer. 
W ant, terwijl de koersen aan de W estelijke markten dooreen 
genom en verbetering aanwijzen., w ordt deze m eer dan te niet 
gedaan door den teruggang aan de 'Oostelijke. H e t gemiddelde der 
vrachten  van 'de W estelijke m arkten stond  43 pet. (dat van de 
Plata-R 'ivier 82 pet.) hoven het peil van k o rt vóór den oorlog; 
daarentegen dat der Oostelijke m ark ten  gem iddeld slechts 29 :pct. 
De uitschakeling van een zeer aanzienlijke tonnage uit de Pacific- 
vaart voor Japan werd de geheele m aand in het Oosten en in 
A ustralië in. vollen omvang door de reederijen gevoeld. De v rach t
vaart van A m erika be'gon teekenen te .geven van verbetering. 
Behalve voor g raan  werd er vrijwat ru im te op genom en ivoor erts 
naar Europa, en kolenvrachten bleven goed gehandhaafd. De 
Z w arte Zee en de iDonau waren flauw . E rtsv rach ten  van de 
Midd. Zee ondergingen verbetering. K oersen  voor ko len  _ van 
E ngeland naar A rgentinië liepen terug, doch 'bleven overigens 
vrijwel onveranderd.

V an de verschillende hoofdm arkten viel aan de Oostelijke, 
althans w at het nabije Indië betreft, verbetering  te bespeuren. 
Afladers moesten hoogere koersen aanloggen om ruim te to t zich 
te trekken. Men hoopt nu m aar dat deze opleving bij e-emgen duur 
een gunstigen invloed zal uitoefenen op de andere m arkten, als 
voor suiker van Java en voor rijst van Birm a. Bom'bay betaalde 
25/6 è, 26/- voor Juni-ruim te naar de Midd. Zee/V er. Kon./Oont. 
De rijsthavens w aren kalm, Java nam ruim te op voor Juli-laden 
ad 32/- naar AIidd. .Zee/Ver. Kon./Cont.

Van A ustralië ging weinig om. V an Sydney naar .Mldd. Zee/ 
Ver. Kon./Cont. w erd voor M ei/Juni-laden 31/3 betaald. V oor kolen 
van Zuid-A frika werd afgesloten naar Singapore ad 14/-, naar 
Penang ad 15/- en naar Sabanig ad 12/6.

H et voornaam ste nieuws uit het O osten is 5t b erich t betreffende 
de vorm ing van een Japan-sche reeders-„p'oo'r’ m et een aan
vankelijke itonnage van 2J4 millioen ton. N aar w erd  medegedeeld, 
zou deze „pool” ruim te aanbieden ivoor suiker van Java naar 
Japan ad 60 yen en voor graan van de .Noord-Pacific naar Europa 
ad 38/-. D aar voor laatstgenoem de rou te  Juni-ru im te w erd aan
geboden to t zelfs 33/9, voorspelt men der „pool” n iet veel succes.

Betreffende de vrachtvaart van de iN oord-Pacific iwordt uit 
Seattle gemeld, dat gestadige verm indering van overaanbod van 
tonnage de marktpositie iets verbeterde, doch dat er in de zomer
maanden geen hoersveribeterimg van beteekemis 'kan w orden ver
wacht, daar de vrachtbew eging op de O rien ta l-rou te  verscheidene 
maanden beneden! het normale pcill zal blijven. A fladers begonnen 
minder belang/stelling te tonnen voor ru im te als gevolg  van de  b e
trekkelijk hooge graanprijzen aldaar tegenover die in  E uropa. 
O rders voor graan circulevren voor m iddelm atige booten  naar 
Ver. 'K on./B ordeaux/H am burg ad 35/-, Juni-verscheping .en' naar 
China en Japan ad 6 doll.

De Zuid-Pacific gaf teekenen van opleving door meer vraag naar 
ruim te voor salpeter. N aar E uropa w erden aanzienlijke tonnages 
opgenomen, dekkend de behoefte van de tweede h e lf t van dit jaa r; 
echter to t koersen, die alleen voor de g roo ts te  booten, te accepteeren

zijn. V oor Juli/D ec.-laden 'werd lijn ru im te  g ep laa ts t ad 29/- è. 31/- 
per ton.

D e iLa P la ta -m ark t 'was door de verm indering  in  bev rac 'h tings- 
zaken zeer kalm . V an de boveni-riivier naar V er. K o n ./C o n t. w erden  
voor M ei-laden kleine to n n ag es opgenotnen ad 33/-, g ro o te re  
ad 32/-, voor Juni-laden  m iddelm atige ad 29/-. è. 30/6, igroote 
ad 26/9 a 27/-, voor Ju li-laden  m iddelm atige ad 27/-. E r  c ircu leerden  
enkele orders voor A u g u stu s- en Septem ber-'verscheplin'g, doch 
afsluitingen; kw am en nog  w ein ig  to t stand.

V oor g raan  van N o o rd A m eri 'k a  w erd  een tam elijke ru im te  
opgenom'en. G enoteerd  w erd  van  de N o rth e rn  R ange n a a r  A n t
w erpen—H am burg  op de b a s is  wan 14 c. per 100 lib., M ei, 13 c. 
Juni, naar W est-Ita lië  1734 c. en naa r G riekenland 1934 c. M ei/Jun i 
verscheping. V an iM ontreal w erd  -afgesloten voor zw aa r .graan to t 
4/- p e r qr. naar Ver. ‘K on., n aa r R o tte rd am  voor idem  p e r  100 lb. 
ad 16 c., voor .gerst ad 18 c. en  voor h av e r ad 20 c„ n a a r  H av re  
voor izwaar graan  ad 18 e„ naar W est-Ita lië  ad 2034 c. eni naar 
eén haven,'D enem arken o f  Zweden- ad 5/3 p e r qr.

V oor ko lenru im te besto n d  tam elijke vraag , in h o o fd zaak  voor 
R,io Janeiro, dat reeds geruliimen tijd  de k o len  u its lu ite n d  van 
A m erika betrek t, .en 'w aarvoor w erd  afgeslo ten  ad 3.60 do lla r. 
Genoteerd w erd naar de F ra n sc h  A tla n t is c h e  havens 3 doll., W e s t-  
Ita lië  3.50 doll., -La R la ta  3.7'5 doll., Cuba no teerde  'voor su iker 
naar Ver. K on./C ont. 23/- a 23/5 M iei/Juni-laden,' te rw ijl San 
D om ingo h iervoor hand ige  b o o ten  opnam  ad 25/-.

V oor g raan  van de Ziwarte ,Zee kw am en  tam elijke b ev ra c h tin g s -  
zaken' to t stand ad 13/6 naa r !het C ontinent, M ei/Jun i-laden . 
Intussc'hen is de , v raag  n aa r ru im te  s te rk  afgenom en. D e  D o n au  
toonde zeer weiniig Ibekmgst-eÜling. D e abnorm aal lage w a te rs ta n d  
op de Sulina-ibaai w-as zeer belem m erend  voor h e t sc h e e p v a a r t
verkeer. Op charter-term en. w erd  n aa r V er. K on ./C on t. 19/- g e 
noteerd. (Bevrachtingen voor e rts  kw am en  to t stand  -van N icoilajeff 
naar A ntw erpen, R o tte rd am  of 'H am burg  ad 14/-, p ro m p t.

V an de .Midd. Zee en de N oord -S paansdhe havens c ircu leerden  
orders vo'or erts naar he t V er. K on. en de nabije C o n tin en ta le  

> havens, doch  algem een to t lagere  koersen . A fgeslo ten  w e rd  van 
Melilla naar Rotterdam  ad 7/-, van G arracha naar idem ad 6/9, van 
Bona naar idem ad 61-, van Roogie naar idem ad 6/-, van 
Cartlhagena naar E m den ad 7/6, van  B ilbao naar N e w p o rt ad  6/9.

L evendiger w aren Ibevrachtingszafcen. voor erts van N a rv ik  en  
Lulea, in hoofdizaak naar N ederland  en  D .uitschland.

DE K O L E N V A A R T
Voor uitgaande kolenladingen van Engeland was de stem m ing sedert 

ons vorig overzicht allesbehalve levendig. V oor een deel is d it toe te 
schrijven aan de dreigende staking der trem m ers en tippers over het 
geheele land, waardoor bevrachters zoowel als reeders er de voorkeur 
aan geven een afwachtende houding aan te nemen to t m eer zekerheid 
inzake het al of niet doorgaan der staking zou zijn verkregen. N adat 
bekend was geworden, dat de staking was uitgesteld of — dank  zij de 
lusschenkomst der regeering -— m isschien niet zal doorgaan, trad  er 
iets meer leven in bevrachtingszaken in, vooral naar de nabije con
tinentale havens. Bij groo t aanbod van scheepsruimte w aren  koersen 
echter flauw.

H et gaat der Engelsche kolenindustrie w aarlijk niet voorspoedig.
De totale Britsche kolenexport in A pril w ijst volgens de gegevens 

van den Board of . T rade, tegenover dien in M aart een verm indering  
aan van 127.324 ton en w as de laagste sedert O ctober van het vorige 
jaar. De exporten waren de laa tste  zes maanden als volg t:

N ovem ber 6.669.903 ton
D ecem ber 5.873.965 „
Januari 5.440.637 „
F ebruari 5.075.048 „
M aart 5.190.265 „
A pril 5.062.941 „

N aar de volgende landen w aren de exporten groo ter dan  in  de 
vorige m aand:

A pril M aart
Italië 651.778 592.971 ton
Argentinië 283.039 274.025 ..
Zweden 281.072 195.696
Spanje 136.508 114.344 „
Portugal 93.020 89.043 „
Brazilië , 73.463 73.009 „
U ruguay 61.096 31.018 „
Chili 11.571 —

N aar de overige landen, speciaal N oord-Europa, liepen de versche
pingen terug.



Aan naar het buitenland bestemde schepen w erden in  A pril 1.402.240 
ton bunkcrkolen verstrek t, tegen 1.384.290 ton in M aart, 1.428.453 ton 
in A pril 1923 en 1.326.471 ton in April 1922. D e leveringen van 
bunkerolie bedroegen in April 20.952.242 gallons, tegen 20.775.962 
gallons in M aart, 18.426.513 gallons in April 1923 en 8.208.178 gallons 
in April 1922.

D e verw achte grootere vraag  naar kolen vuor D uitschland, F rank rijk  
en België door de staking in de Ruhrm ijnen is to t dusver uitgebleven. 
Zooals bekend, w erd door het scheidsgerecht te  B erlijn  beslist da t de 
w erkuren in de Ruhrm ijnen gehandhaafd zouden blijven op 7 uren 
onder- en 8 uren bovengronds, m et de bepaling dat een u u r zou w or
den overgew erkt, welk uur echter niet ex tra  als overuur zou w orden 
betaald ; zoodat langs een omweg de werkelijke arbeidstijden zouden 
w orden gebracht op resp. 8 en 9 uren. H ierin verkozen de m ijnw erkers 
in groote m eerderheid niet toe te  treden. E n zoo d u u rt de stak ing  nu 
reeds verscheidene dagen. M enige industrie in het R uhrgebicd  m oest 
reeds w orden stopgezet wegens gebrek aan brandstof. W o rd t he t geschil 
niet spoedig bijgelegd, dan hoopt men in Engeland toch nog op grootere 
vraag  voor het Continent.

N u de scheepvaart in om standigheden verkeert da t de reeders, in 
w ier macht het niet lig t de vrachtkoersen naar w illekeur te verhoogen, 
alle zeilen moeten bijzetten om de exploitatiekosten te  verlagen, willen 
zij hun bedrijf gaande houden, nu mogen die havens, w elke voorzien 
zijn van de m eest m oderne los- en landinrichtingen en hierdoor de 
schepen voor het m inst mogelijke oponthoud plaatsen, zich des te m eer 
in een goede reputatie verheugen. D it kan zeker n iet w orden  gezegd 
van menige B ritsche haven. W an t wie meenen mocht, dat in het eerste 
schccpvaartland der wereld de haveninrichtingen in alle opzichten ,,up 
to date" zouden zijn; dat daar de schepen het spoedigst zouden zijn 
gelost en den kortsten  tijd op lading zou moeten w orden gewacht, 
zou zich vergissen. D it bleek m aar al te duidelijk u it de klachten  van 
buitenlandsche, vooral N ederlandsche zijde, geuit in  de te Londen 
gehouden In ternational Shipping Conference, alsmede tc D en H aag  
in de Baltic and W hite  Sea Conference. In  hoofdzaak be tre ft het 
natuurlijk  de lange w achttijden, w aaraan  de kolenschepen zijn  b loo t
gesteld; in welk opzicht vooral de South-W ales-havens een allesbehalve 
gunstige reputatie hebben. V oor een deel is d it te  w ijten  aan  de vele 
en dikwijls langdurige arbeidsconflicten, w aardoor in de na-oorlogs- 
ja ren  de m ijnbedrijven w erden getroffen, in W ales door de w eigering 
der tippers to t w ederinvoering van de derde arbeidsploeg. E ch te r schijnt 
de toekom st toch verbetering  te zullen brengen. E en com m issie u it  de 
Eng. K am er van Scheepvaart heeft, naar in de L onden-C onference 
w erd medegedeeld, de toestanden in 27 B ritsche havens onderzocht en 
over ’t  algemeen verbetering  noodzakelijk geacht. In  som m ige havens 
kon w orden geconstateerd, dat m et de m oderniseering een aanvang 
was gem aakt of deze zoo goed als voltooid was, terw ijl voor andere 
plannen gereed lagen. Volgens een ruw e schatting zou m et de reeds 
onderhanden genomen en m et de binnenkort aan te  vangen haven 
verbeteringen een uitgaaf van totaal 20 millioen P , S t, gemoeid zijn. 
H et betreft den bouw  van nieuwe dokken, kolenpieren en kranen, 
voorts kaaiverlengingen en uitdieping van dokken en havens, zoowel 
aan de N oordooskust als in South-W ales. Van N ederlandsche zijde 
w erd de wensch te kennen gegeven dat plannen nu eens geen plannen 
zouden blijven. H et was bekend, dat sommige pro jecten  reeds van 
10 to t 20 ja ren  in overw eging w aren, zonder dat nog ooit een begin 
van uitvoering w erd gem aakt. In  't  bijzonder in het afgeloopen ja a r  
was de ophooping van schepen door het langdurige w achten  op 
belading in O ostkust-, W ales- en Schotsche havens buitengew oon 
groot geweest.

E r  is voor Engeland wel zeer veel verbonden aan den naam , dien 
zijn kolenhavens in het buitenland zullen hebben. W a n t het laat zich 
aanzien, dat de Engelsche exporteurs voor nog moeil ijker toestanden 
zullen komen te staan  in hunne concurrentie m et het buitenland. V er- 
hooging van de m inim um -loonen der m ijnw erkers zal zeker plaats 
hebben. De hoogere productiekosten zullen zw aar drukken  op tal van 
m ijnondernem ingen; sommige, vreest men, zullen zelfs w el.m oeten  
w orden gesloten. D e hoogere kosten zullen m oeten w orden gedragen 
óf door de m ijneigenaars óf door den binnenlandschen verbru iker. 
W an t de prijzen der kolen moeten zich richten naar de w ereldm arkt. 
W ord t de binnenlandsche industrie belast door hoogere kolenprijzen, 
dan geraak t deze w eder in ongunstige positie tegenover het buitenland. 
E n de Engelsche kolen kunnen geen verhooging ondergaan zonder 
D uitschland en A m erika in de gelegenheid te stellen tot gem akkelijke 
concurrentie. A ls voorbeeld diene een mededeeling u it C ardiff, volgens 
welke de P aris-O rleans spoorwegm aatschappij 300.000 ton  D uitsche 
kolen aankocht, te leveren in de tweede helft van dit jaa r, to t prijzen, 
5 a 6 sh. lager dan die der laagste Britsche inschrijving.

D e jongste afsluitingen w aren als volgt:
Van W ales naar: P o r t Said 12/9, Buenos Ayres 12/6, R osario  13/-, 

St. John, N.B. 8/-, P iraeus 12/3, Venetië 12/71-2, Genua 10/-, O ran  9/3, 
Barcelona 14/-, G ibraltar 8/3 a 8/7/4, B ordeaux 51-, Caen 4/6, A n tw er
pen 5./-, F lensburg  51-, K iel 6/, A m sterdam  5/6 5/7 A .

 ̂ Van de Tyne naar: A lexandrië 12/9, W est-Ita lie  10/6 & 10/9, M es
sina 11/6, Caen 4/9, E lbe 4/9, Em oen 5/-, T rangsund  8/9, S tockholm  
6/-, R otterdam  4/3 a 4/6.

SC H E E P V A A R T
iBaltic and W hite Sea Conference.

 ̂ De jaarlijksche algemeene vergadering van de Baltic and W hite Sea 
Conference, de vorige week gehouden, was ditmaal voor Nederland 
van bijzondere beteekenis, omdat ze te ’s-Gravenhage werd gehouden, 
w aar de Nederlandsche Reedersvereeniging als gastvrouw optrad. In 
de negentien jaren, sinds de oprichting verkropen, had tevoren de 
vergadering slechts eenmaal in Nederland plaats gevonden.

N a een begroetingsrede van den voorzitter der Nederlandsche Ree
dersvereeniging, Mr. H. J. Knottenbelt, heeft de president der C on
ference, de heer Theodore C. Salvesen, een openingsrede gehouden.

Gewagend van de malaise np scheepvaartgebied, waarvoor het jaa r 
1923 slec lts weinig verbetering bracht, meende hij toch ten aanzien 
van de toekomst een meer hoopvollen toon te mogen aanslaan. T oe
neming van den internationalen handel, verm indering van de hoeveelheid 
opgelegde tonnage en verbetering van vrachten, waren verblijdende 
factoren.

W ijzende op het gevaar van de verschillende vormen van nationale 
bemoeiing met de vrijheid van. den internationalen handel, werd de 
nuttige arbeid van de verkeersconferenties van den Volkenbond naar 
voren gebracht.

Van de verschillende resoluties, bij de vergadering ingeleid en aan
genomen, mag als voornaamste wel genoemd w orden die betreffende 
de faciliteiten in Britsche havens, waarin met genoegen geconstateerd 
w ordt de benoeming van een P ort Facilities Committce door de 
British Chamber of Shipping, waarvan verw acht wordt, dat de on
bevredigende toestand in die havens zal verbeteren, terwijl, voor het 
geval dat de wenschen van dat Committee m et worden opgevolgd, 
gewaarschuwd wordt voor schade aan den Britschen handel tenge
volge van onvermijdelijk hoogere vrachten.

D it punt werd ingeleid door den heer D. H-udig en gaf to t levendige 
gedachtenwisseling aanleiding.

Een ander belangrijk punt was de instelling van een- Conference 
W cod Committee, beoogende betere sam enwerking tusschen bij den 
houthandel betrokken reeders, terwijl ook niet vergeten moet worden 
te vermelden de resolutie tegen de vlag-discrim inatie in het algemeen 
en tegen den laatst door Spanje genomen m aatregel in het bijzonder.

In  een kort bestek onmogelijk alle zaken, hoe belangrijk ieder op 
zichzelf ook, kunnende vermelden, stippen wij nog aan, dat van de 
zijde van Belgische reeders, naar aanleiding van een gedane vraag, 
werd verklaard, dat de belemmeringen van de scheepvaart op de 
Schelde, zoo die al aan iemand kunnen worden geweten, zeker niet 
ten laste komen van de Nederlandsche autoriteiten. D it frissche,
eerlijke woord is een ware verkwikking in den stroom van politieke
verdachtmaking, welke dit onderwerp zoo dikwijls omgeeft.

Ten slotte werd het aantal vice-presidenten met één uitgebreid, 
zoodat de president van dit lichaam, w aarbij ca. 6 millioen bruto 
tonnage is aangesloten, onder welke meer dan 900.000 onder N eder
landsche vlag, in den vervolge door vier vice-presidenten, John 
Denholm, W illiam Housen, Chr. Tass en Dan Broström, zal worden 
bijgestaan.

H et volgend jaar zal de conferentie in Christiania worden gehouden.
Aan de deelnemers zijn'verschillende festiviteiten en uitstapjes aan

geboden, o.m. door de Nederlandsche Reedersvereeniging.

Lijnbedrijf.
De E xport Transportation Comp., te Baltimore, heeft, met booten 

van den Shipping Board, een geregelden vrachtdienst geopend van
daar op H am burg en Bremen.

Houtvracfaten.
Van de Oostzee werden de volgende noteeringen voor houtvrachten 

gerapporteerd: van Pitea naar Rotterdam 500 stds. d.b.b., e.o.w., ƒ  29; 
van H aparanda naar idem 600 stds. d.b.b., e.o.w,, ƒ  29; van Lulea naar 
A m sterdam  152. stds. d.b.b., e.o.w., ƒ  29; van H ernösand (2 h.) en 
Umea (2 h.) 450 stds., e.o.w., 70/-; van Trangsund naar Gent 230 
stds., medio Juni, 50/- & 52/6; van Skelleftea (2 h.) e/o Pitea naar 
Einden 700 stds. d.b.b. 1/3 boards, e.o.w., 55/-; van W asklot naar 
Southam pton 380 stds. d.b.b. 40 boards 57/6, 15 Juni; van Abö naar 
Huil 385 stds. d.b.b. 171' boards, 31 Mei, 51/3; van Brahestad naar 
H uil 520 stds. d.b.b. 144 boards, 8 Juni, 56/3; van Petrograd naar 
Rotterdam  10.000 pulphout, 40/- per vaam.

Opgelegde tonnages.
In de 36 hoofdhavens van Groot-Britannië en Ierland waren, volgens 

een samenstelling van de Engelsche K am er van Scheepvaart, de op
gelegde tonnages op onderstaande data als volgt:

1 April 1923 321 schepen met 546.555 n.r.t.
1 Juli 1923 372 „ „ 709.102 „
1 October 1923 395 . „ „ 755.101 „
1 Januari 1924 317 „ „ 629.763 „
1 April 1924 255 „ „ 410.365

T o t de op 1 April jl. opgelegde schepen behooren 14 met 19.028 n. t. 
(v. kw art. 16 met 24.178 n. t.) buitenlandsche, Van de 255 schepen 
w aren 150 met 53.924 n. t. van minder en 105 met 356.421 n. t. van 
meer dan 1000 ton.



Scheepvaartbeweging.
. D e cijfers van het inkom end verkeer in April waren tegenover die in 
M aart voor de onderstaande havens als volgt:

R otterdam  134 schepen meer
A ntw erpen 3 „ „
H am burg 412 „ „
A m sterdam  3 ,, minder

en 225.758 n. r. t. 
„ 4.029

311.061

meer 
„ „ „ minder 
„ „ .. meer 

106,895 M3. bruto  minder

Aangekom en zijn:
t e  R o t t e r d a m :

April 1924 888 schepen met 1.339.703 n.r.t.
} } 1923 575 JJ JJ 818.788 JJ

} ) 1913 876 » JJ 1.033.655 JJ

Jan./April 1924 2939 JJ » 4.328.096 J »

JJ 1923 2500 n II 3.646.366 JJ

1913 3353 jj JJ 4.031.394 JJ

t e  A m s t e r d a m *):
April 1924 215 schepen met 1.395.667 M3. bruti

ÏJ 1923 218 1) JJ 1.364.829 JJ »

1) 1913 188 ) ) >1 889.577 ) ) JJ
Jan./April 1924 858 » Jj 5.508.411 JJ JJ

>J 1923 896 )) JJ 5.253.199 JJ JJ
>5 1913 738 JJ JJ 3.771.988 JJ JJ

t e  A n tw  e r p e n :

April 1921 805 schepen met 1.553.438 n.r.t. *)
>J 1923 858 )) j j 1.523.006 JJ

» 1913 546 )) j> 1.064.466 JJ

Jan,/April 1924 3012 JJ jj 6.062.055 J)

j ) 1923 3132 jj j j 5.779.903 JJ

JJ 1913 2299 » jj
4.555.842 JJ

*) V oor herleiding in Nederlandsche meting te
verm inderen m et 15 pCt.

te H a m b u r g
April 1924 1146 schepen met 1.382.643 n.r.t.

1923 1165 JJ jj 1.319.240 JJ

» 1913 1291 JJ jj 1.200.301 JJ

Jan./April 1924 3532 JJ jj 4.767.429 JJ

JJ 1923 4308 j j j j 4.889.802 JJ

JJ 1913 4525 JJ j> 4.518.548 JJ

Dividenden.
N.V. A nisterdam seh H avenbedrijf te Amsterdam, 1%.
W in. H. M üller & Co.'s Algemeene Scheepvaart Mij. te  R otterdam , 

geen dividend (evenals v. j.).
Zeehaven- en K olenstation  „Sabang”, 12% (v. j. 10%).

V erkochte schepen.
De stoomschepen S lo t Honingcn, groot bruto 1753 en netto 1064 

reg. ton, gebouwd in 1922 door de N.V. Machinefabriek & Scheepswerf 
„De W aa l” te  N ijm egen; Slot Loevestein, groot bruto 1756 en netto  
1065 reg , ton, en S lo t JVcena, groot bruto 1757 en netto 1064 reg. ton, 
beide gebouwd in 1922 door de N.V. Scheepswerf v.h. D e Groot & 
V an V liet te  S likkerveer, alle drie toebehoorende aan de Algemeene. 
Stoom vaart Mij. (W am hersie & Zoon) te Rotterdam,. zijn  verkocht 
aan de firm a A. van H oboken & Co. te Rotterdam. •Be"Slot H oningcn  
is herdoopt in Jonge Catharina en de Slot Loevestein in Jonge Antonie, 
De directie b lijft W am hersie  & Zoon.

H et stoomschip Groenlo, groot bruto 1449 en netto 852 reg. ton, 
hebbende'“‘een laadverm ogen — 2200 ton, gebouwd in 1918 door de 
N.V. V ersdm re & Co.'s Scheepswerf & Machinefabriek te Am sterdam , 
en toebehoorende aan de Stoom vaart Mij. Noordzee te Am sterdam , 
is verkocht naar Noorwegen.

Verloren gegane schepen.
In  de „Loss B ook” van  de Liverpool U ndcrwriters A ssocialion w cr- ; 

den voor het eerste kw artaa l 1924 58 schepen met 144.131 br. reg. ton 
als verloren genoteerd, tegen 60 schepen met 128.843 ton in het eerste 
kw artaal van 1923.

Scheepsbouw in  Spanje.
■Door de firm a K rupp, u it Essen, is te Barcelona een scheepsbouw 

maatschappij 'opgericht. H et benoodigde kapitaal hiervoor is geteekend. 
N aast den bouw  van handels- en oorlogsschepen zal tevens dien van 
locomotieven te r hand w orden genomen.

N IE U W E  S C H E P E N
N aam  van het schip: „E douard  de Billy” .

Bouwm eester: W ilton ’s M achinefabriek & Scheepswerf te  R o tte rd a m . 
Reederij: Comp. des m inerais de fer m agnétique de M o k ta -e l-H a d id . 
B ouw jaar: 1924.
Soort van schip: hopper-zandzuiger.

H o o f d  a f m e t i n g e n :
L engte  tusschen de loodlijnen: 40 m.
Breedte (mld.) op het grootspant: 7,60 m.
Grootste breedte: 7,90 m.
H olte  (mld.) in de zijde: 3,70 m.
R uim holte: 3,53 m.
Diepgang: 1,75 m, geladen 3,25 m.
U itwatering itl den zom er: 0,41 m.
IVaterverplaatsing: 135 m3.
K lasse: Bureau V eritas t  1 3/3 D 1/1 A & C P .
Laadverm ogen: In  tonnen van 1000 kg op het zom eru itw a te riii 'g s-

m erlc: 500.
A anta l ruimen: één.
A an ta l lieren: stoom ankerlier, stoomkleppenlier, handankerlier e n

stoomstuiirmachine.
Bruto-inhoud: 950.05 m3.
N etto  inhoud: 381,60 m3.

M  ’ a c h i n e, s t o, o m k e t e l  s, m o t o r e n e n  z.
M aker:  W ilton’s Mach. Fabriek  en Scheepswerf te  Rotterdam .
So o rt van machine: verticaal triple expansie.
A antal cilinders: drie.
H oofdafm etingen der cilinders: 220X 365X 590 mm.
S la g  der machine: 400 mm.
Indicateur verm ogen: 200 paardekrachten.
P roeftocht snelheid  8X knoop.
A anta l stoom ketels: één.
S o o rt van stoom ketels: cylindrische Schotsche ketel met twee v u r e n .  
Verw arm end oppervlak van den ketel: 75 n r .
Stoom druk  12,65 kg/cm 2.

N aam  van het schip: „S p ar” .

Bouwm eester: N.V. C. van der Giessen & Zonen's Scheepsw erven te  
Krim pen a. d. 'Ijssel.

Reederij: N.V. H udig  & R ieters’ Algemeene Scheepvaart Mij. te R o t 
terdam.

B ouw jaar: 1923.
S oort van schip: stoomschip voor algemeene vrach tvaart, van het o p e n  

shelterdektype.

H o o f d  a f m e t i n g e n :
L eng te  tusschen de loodlijnen: 360'—6 ”.
Breedte ( ml d )  op het grootspant: 50'—0”.
I lo lte  (m ld ) tot shelterdek: 32’—6”.
H olte  (mld.) tot 2e dek: 24’—6 ”.
Diepgang geladen: 22 '—4”,
IVaterverplaatsing: 9088 ton van 1016 kg.
K lasse: Lloyd’s R egister 100 A. 1 shelterdeck w ith freeboard. 
Laadvermogen: In  tonnen van 1016 kg op het z o m e ru itw a te r in g s -  

m erk : 6634.
A antal ruimen: vier.
A antal lieren: negen laadlieren en één verhaallier.
B ru to ■ tonnenm aat: 3616 reg. ton.
Netto-tonnenm aat: 2162 reg. ton.

M a c h i n e ,  s t o o m k e t e l s ,  m o t o r e n  e n z . :
M aker:  Rotterdamsche. D roogdok 'Mij. te R otterdam .
S p e r t van machine: ■ triple expansie.
A anta l cilinders: drie.
H oofdafm etingen der cilinders: 2 3 "X 3 7 X ”X 63”,
S la g  der machine: 42”.
Indicateur verm ogen: 1600 paardekrachten.
Proeftocht snelheid: 12,15 knoop bij 9’’—4” gemiddelden diepgang. 
A antal stoomketels: drie.
So o rt van stoom ketels: Schotsche vlampijpen.
Verwarm end oppervlak van eiken ketel: 1800 vierk. voet.
Stoom druk: 180 lbs.

T otale waterballast, inclusief vóór- en achterpiek — 1002 ton  v a n  
1016 kg. Ketelvoedingw ater in dubbelen bodem 114 ton, bunkers 1 7 3  
ton  permanent, 1582 totaal. E lectrisch licht. D raadlooze telegrafie 

Ruim inhoud: 386.664 kub. voet g raan  of 358:801 kub. voet balen.



D R I J V E N D  D R O O G D O K  V A N  4 5 0 0  T O N S  D I C H T V E R M O G E N ,  
G EBO U W D  V O O R  V A L P A R A IS O  DOOR BU RG ER H O U T’S M A C H IN E F A B R IE K  

E N  S C H E E P S W E R F  T E  R O TTER D A M .

H et drijvend droogdok voor 45Ü0 tons liehtverrnogen heeft de na
volgende afm etingen:

Lengte over alles =  111,25 lil.
Breedte =  25.92 111.
Holte tot zijkast dek =  12,164 m.
Breedte tusschen de bordessen — 19,20 m.
Hoogte kielblokken := 1,10 rn.
Diepgang boven de kiel blokken =  6,55 ra.

De vorm van het ponton is uit bijgaand algemeen plan te zien.
Het dok is van het vaste kast type, geheel gebouwd u it één stuk, 

hetgeen noodig was, aangezien het op de ligplaats in Valparaiso voort
durend blootgesteld w ordt aan de groote deining van den Oceaan.

Ken seetiedok is in deze omstandigheden m inder gunstig.
Aan de zijde, welke naar den Oceaan toegekeerd w ordt, is zelfs nog 

een hooge verschansing ingèbouwd, zoodat bij slecht weer de golven 
zooveel mogclijk van het platform  gehouden worden.

De uithouders in de zijde van het dok zijn in dit geval beweegbaar 
in een verticaal vlak, aangezien het dikwijls voorkom t, dat schepen 
nog hij aanmerkelijke deining gedokt moeten worden en het schip 
daarbij soms de zijschoren op zou lichten en dus breken, indien zij niet 
beweegbaar waren.

Over bet algemeen waren de sterkte-eischen, w aaraan het dok moest 
voldoen, zeer zwaar Nergens mocht in de constructie een hougere 
spanning dan 900 kg per vierkanten centim eter toegei,aten worden, 
evenmin in de bodemheplating.

V erder moest een schip van 4500 ton gedragen kunnen worden, 
alleen rustende op de middelste 90 meter, of 15C0 ton op elk einde 
van het dok, zoodanig dat de middelste 20 m eter vrij bleef.

Voor het overzee sleepen moest natuurlijk aan de gewone sterkte- 
berekeningen op de golven voldaan worden.

W aar het dok en tamelijkcn afstand van den wal komt te liggen, 
is aan boord de ruimte op het bovendek cn op het tusschendek ingc- 
rieht voor werkruimte.

Het ponton is door 2 langsschotteii en 6 dwarsschntteu onderverdeeld 
in w aterdichte compartimenten, welke elk apart vol gezet of leeg
gepompt kunnen worden.

De honfdpninpleiding, welke aan eene zijde van liet dok ligt, is 
daartoe voorzien van verschillende verdcelleidingen, welke door de ver
schillende compartimenten gaan. In de verdeelleidingeii zitten verdecl- 
sclniivcu, welke vanaf het hoofddek bewogen worden, in de houfdlci- 
ilittg w ordt het buitenw ater toegelaten door 5 iidaatschuiveii en van
daar verdeeld over de w atercoinpartimenten.

Moet het dok leeggepompt worden, dan worden de inlaatschuiven 
gesloten en de uitlaatschnivcn der waterpompen geopend. Door de 
hoofdleiding heen kan nu het dok leeggepompt w orden: elk com parti
ment wordt weer bediend door een vcrdeelschuif.

Op de hartlijn van het dok zijn de kielblokken geplaatst, terwijl het 
schip door de verschuifbare kim hlokken in de zijden gesteund wordt.

Keil laadniast met 3 tons laadboom is op het bovendek opgesteld ter 
bediening van het werkplatfnrin.

De centrifugaalpumpeii zijn van het horizontale type en liggen ge
heel in de hoofdziiigleiding op den bodem van het dok. F.lke aandrijfas 
wordt hoven in een horizontaal lager opgevangen en bewogen door een 
150 P.K. stoommachine.

Stoom voor deze machine, alsmede voor de stooindynauio, w ordt 
geleverd door twee stoomketels, welke naast de machinekamer op het 
vciligheidsdek geplaatst zijn.

Een zeer groote kolenbunker m aakt liet mogelijk dat het dok zeer 
langen lijd op eigen voorraad kan blijven werken.

Het duk is Donderdagochtend 15 Mei de sleepreis naar Valparaiso 
begonnen en einde Augustus hopen de slcephonlen l 'aii Ih vn isk^rk  en 
(ironinzen van het Bureau W ijsm uller het dok aldaar te kunnen 
afleveren.



A R B E I D S R E G E L I N G  O P  S C H E E P S W E R V E N
D O O R  H. VAN DER HORST VAN LIL.

Teneinde een overzicht te 'krijgen over de ibeste en meest 
economische wijze om het w erk-op de werf te verdeelen en 
te regelen, is het noodzakelijk dat men zich 'van die verdeeling 
een beeld kan maken. .Evenals men, 'voor dat men met den 
bouw’ van een schip begint, zich eerst een beeld m aakt :hoe en 
op welke wijze het schip ingedeeld en geconstrueerd zal wor
den, door het maken van een algemeen plan, een grootspant 
en de verder noodige detailteekeningen, is het noodig dat men, 
alvorens met de uitvoering te beginnen, zich eerst een alge
meen plan m aakt van die uitvoering.

D at 'algemeen plan bestaat in dit geval u it een uitrvoering- 
■ schema waarvan fig. 1 een voorbeeld is. Aan de linkerzijde 
zijn onder elkander uitgezet de benaming der voornaamste 
constructiedeelen, wiaaruit de bouw bestaat, zooveel mogelijk 
in de normale volgorde. Rechts daarvan wordt door een 
dikke lijn aangegeven de tijd welke voor het werk noodig zal 
zijn. Deze lijnen zijn onderling zoodanig geteekend, dat zij 
de opeenvolging der verschillende constructiedeelen of der 
bewerkingen aangeven. H et geheel is dus een algemeen plan 
van de volgorde, waarin het schip gebouwd >kan worden.

Aan de hand van een dergelijke opstelling kan men daarna 
maken een klinkschema. (Zie fig. 2). D at is een voorstelling 
van de-hoeveelheid nagels, welke ter beschikking komen door

den geleidelijken ophouw van het schip. In d it schema kan dan 
worden geteekend het aantal ploegen klinkers, die aan het 
schip zullen kunnen werken. Tevens kan men daaruit zien,

Fig. 2. Schem a kUnkwerk.

wanneer deze ploegen ongeveer kunnen beginnen en wanneer 
zij ongeveer klaar zullen zijn.

O N D E R D E E L E N

Spanten trekken
„ zweien en draaien 

D ichtleggen m iddenspanten
„ voor- en achterspanten

Afschrijven vlak 
„ huid
„ schotten

dek
» gangboord en denneboom

Overm erken 
Ponsen vlak 

„ huid 
„ schotten 
„ dek.
„ gangboord en denneboom  

Spanten klinken 
O nderbouw  opzetten 
Bovenbouw  „
Bijzetten [_  vlak-huid

» Z_ gangboord-huid
„ l _  gangboord-denneboord
„ kopplaten
„ voor- en achterplaten
„ boegboorden
„ zaathouten
„ scheg & wrijfhouten

Afwerken 
Klinkwerk 
Smeedwerk 
T im m erw erk 
Schilderwerk

——  op de helling 
duur van den bouw

UITVOERINGSCHEMA 
O.A.B. ......    —

138 Fig. 1.



Voor elke type schijt flat gebouwd moet wlnrden kan op de 
1 icrt'cnaatigegrccn wijze een uitvoeringschema en een 'klink- 
sdiema geteekend worden, Men krijgt op deze manier een 
theoretische opzet voor de» houw van elk schip. Nu moeten 
de schema's van de in opdracht gegeven schepen nog samen- 
gevoegd worden uin een overzicht te kunnen krijgen over de 
geheeie uitvoering op de werf. Voor die samenvoeging gebruikt 
men het planlmrd, dat is een houten bord, voorzien van 
regels.

Elke ploeg krijgt op dit fnotai een regef, en de naam van 
den ei torman der ploeg, op een kaartje aangeduid, staat aan 
de linkerkant van het boni. Hoven aan het bord staat de z.g. 
datumstrook, de schaal aangevend voor de lengte der strooken.

Aan de hand der uitvoeringschema’s gaat men nu de ver
schillende onderdeden van den bouw der schepen verrieden 
over de beschikbare ploegen. De dikke strepen van de schema’s 
worden vervangen door kartonnen strooken, waarvan.de lengte 
is uitgezet volgens de datumstrook. 'Bij het inzetten der strooken 
volgens de schema's is het natuurlijk niet altijd mogdijk de 
daarop aangegeven volgorde aan te houden, doch kan men dan 
onmiddellijk op de schema's zien, welke gevolgen het verplaat
sen van een strook heeft ten opzichte van den geheelen houw. 
Op liet planbord komt op deze wijze het geheeie beekl der uit
voering 1e voorschijn. Fig. 3 geeft een afbeelding van zulk een 
planbord.

Teneinde het overzicht op het bord te vergemakkelijken is 
voor elk tvpe schip een andere kleur voor de strooken genomen, 
zoodat men dadelijk kan zien welke strooken bij hetzelfde schip 
belmoren. Om gemakkelijk den datum te kunnen af lezen, ook 
tot onder aan het hord, hangt voor het lmrd een draad met een 
gewicht er aan. Dat is de z.g. datumlijn, die eiken dag een 
streep van de datumstrook wordt verschoven. Staan dus 'de 
strooken in het bord, dan toont deze datumlijn eiken 'dag aan 
welk werk de verschillende ploegen bezig zijn, eventueel aan 
moeten beginnen of mede gereed zijn. Men heeft dus niet 
alleen een overzicht over al het onderhanden zijnde werk, doch 
tevens een goede controle op de voortgang er ivan. Eenmaal 
per dag komen de hazen der afdeelingen opnemen wat op het 
lmrd voor nieuw werk voor de ploegen staat aangegeven en het 
werk wordt in die volgorde uitgegeven.

Uit het bovenstaande blijkt, dat aan de invoering van plan
borden groote voordeelen zijn verbonden, hetgeen trouwens 
door de praktijk volkomen Wordt bevestigd. Allereerst reeds 
dit voordeel, dat men, evenals op een teckening, kan sien wat 
men wil gaan 'doen. Bij verschil van opvatting kan men daar
door onmiddellijk de verschillende zienswijzen aan elkander 
toetsen en nagaan, welke wijze van werken hef best is.

In de tweede plaats verhoogt het aanmerkelijk de samen
werking tusschcn de verschillende afdeelingen. Want elke 
afdeeling, met hare respectieve ploegen, staat op het planbord 
eu de vordering van het werk in de eene afdeeling kan 
onmiddellijk vergeleken worden met die van een werk in een 
andere afdeeling. Het onderling verhand en de opeenvolging 
der werken verbetert daardoor zeer.

Een derde belangrijk punt is dat liet de hazen voor een deel 
ontlast van de inspanning en de zorg om steeds dadelijk te 
moeten weten, waaraan een ploeg zal beginnen. Niet alle hazen 
kunnen even goed hun werk regelen en hebben een goed over
zicht over al het aan hen toevertromvd werk. Bovendien ziet 
iedere haas in hoofdzaak naar de belangen van zijn eigen 
afdeeling. De vaak hierdoor ontstane moeilijkheden worden 
door de invoering van het. planlmrd voor een groot deel weg
genomen.

ken vierde belangrijke factor is de aanwijzing, die het bord 
geeft in liet geval er een plotselinge onderbreking in den houw 
plaats heeft. Niet alleen dat uien dan onmiddellijk kan zien 
op welke wijze men het best de moeilijkheden kan oplossen, 
doch van veel meer belang is het overzicht, dat men heeft ten 
ojizichte van de gevolgen, die deze storing heeft: op werk dat 
volgt. Kan aan een werk niet worden begonnen clan schuift

niet alleen de op dit werk betrekking hebbende strook op, 
doch de andere strooken, die op denzelfdvti regel staan, schuiven 
mede en men ziet dan duidelijk welke invloed ook op het werk 
van andere ploegen deze storing heeft.

Vooral in liet geval 'van reparatiewerk, dat dikwijls geheei 
onverwacht komt, geeft het lmrd waardevolle aanwijzingen 
omtrent de invloed op het onderhanden zijnde nieuwe werk. 
Is het een 1 «langrijke reparatie, dan kan men ook de onder
deden daarvan uitzetten op het bord en nagaan of men op tijel 
gereed kan komen.

Fig. 3. Planbord.

Een ander voordeel, vooral in dezen tijd van belang, is de 
mogelijkheid om met minder personeel toch hetzelfde werk te 
kunnen doen. Hij het inzetten tier strooken blijkt ui. dikwijls, 
dat uien voor enkele ploegen niet voortdurend werk heeft; 
er komen op het lmrd dan ojieningen tussclien de strooken op 
een zelfden regel voor. Doet zich dit bij meer -rlati één ploeg 
voor, dan kan men vaak het werk van soortgelijke ploegen 
reeds van te voren combiiieeren, waardoor het dan mogelijk 
wordt één of meer ploegen te ontslaan.

Doch niet alleen voor liet werk op de werf is liet planbord 
ivnn veel belang. Dok voor den bedrijfsleider brengt het voor
deelen mede. Immers hij heeft niet altijd gelegenheid dag aap 
dag oj> de werf te komen. 'Neemt zijn werk op kantoor hem 
in beslag of moet hij op reis, dan is het voor hem een rust 
te weten, dat zijn afwezigheid niet storend zal werken op den 
gang van zaken in het bedrijf. Van te voren heeft hij zijn be
schikkingen uitgezet op het pkinhord, voor meerdere dagen 
vooruit heeft hij het werk geregeld en de hazen kunnen telkens 
komen zien, hoe de volgorde van het werk moet zijn. En bij 
zijn terugkomst behoeft hij niet eerst een rondgang over de 

■ werf te gaan maken om te zien hoe ver het werk gevorderd 
is, het bord vertelt hem dit dadelijk.



Een planbord is te gebruiken, zoowel voor rivier- als voor 
zeel«»uw. Bij rivierbnuw beeft men meestal meerdere schepen 
tegelijk op het bord staan in hun verschillende stadia van 
afwerking, hij zeelx.imv gaat het gewoonlijk over één enkel 
schip. Voor een groot schip kan men zich door de in liet bord 
geplaatste strooken reeds weken van te voren oriénteeren 
omtrent data van persen van tanks, het inplaatsen van 
machines, te water loop en enz.

Wil een plaiïlKird tot zijn recht komen, dan is het nood
zakelijk, dat er is een scherpe contrôle op den gewerkien tijd, 
en dat zoo ver inogelijk van te voren alle gegevens bekend zijn 
voor 'het uit te hesleden werk. De controle op den gewerkten 
tijd verkrijgt men het best door de invoering in het bedrijf 
van een of meer stempelklokkcn, dit laatste afhankelijk van 
de grootte van het 'bedrijf, niet de daarbij behoorende werk- 
bonnen.

Werkbonnen zijn kaarten waarop zijn aangegeven de ge- 
heele omschrijving ivan het uit te besteden werk, de prijs, de 
namen van den voorman en zijn helpers, het werfnummer van 
het schip en diverse andere gegevens betrekking hebbend op 
de afrekening, enz. Deze kaarten worden, een dag vóór dat 
met: liet werk begonnen zal worden, bij den tijdschrijver ge
bracht, die ze in een bord plaatst, het z.g. werkverdeelbord. 
hl dit bord worden alle kaarten, betrekking hebbend op het 
onderhanden zijnde werk, bewaard en hiertoe is voor elke 
pioeg een afzonderlijk vakje gereserveerd, aangeduid door een 
kaartje met den naain van den voorman. Is het personeel niet 
te groot, dan kunnen deze kaarten tevens als stempelkaarten 
dienst doen; in het tegenovergestelde geval is het gewenscht 
bij elke werkkaart een bijbehoorende stempelkaart te nemen. 
Figuur 4 eii 5 geven afbeeldingen aan van een werkbou en 
van het werkverdeelbord.

Op de kaarten wordt begin- en eindtijd van het werk 
gestempeld, alsmede de tijden van onderbreking en van 
wijziging in de samenstelling van de ploeg. Is een werk 
af'geloopen, dan heeft .men op één kaart: alle hierop betrekking 
hebbende gegevens. De afgewerkte kaarten, geparafeerd door 
den haas, gaan via de plankarner naar de administratie, waar 
men de gegevens der kaarten eerst gebruikt bij het .samenstellen 
der loonlijst en daarna voor het boeken op de verschillende 
orders. Daarna gaan de kaarten naar den bedrijfsleider om 
te dienen voor het vaststellen van prijzen voor volgende 
schepen.

W erk
accoord

Op onderstaanden datum uitbesteed het navolgende» 

Voor een bedrag van:

Aangevangen, dato Vastgesteld te 

Accoord bevonden door Voor de Directie
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Fig. 4.'

Moet er een afzonderlijke .stempelkaart gebruikt 'worden 
dan blijft de werkbou in het bord staan en houdt de voorman 
van de ploeg de 'stempelkaart bij zich om hierop alle noodige 
stempelingen te laten plaatsen. De stempelkaart heeft hetzelfde 
nummer als de werkbon en ook de benaming van het werk 
slaat er op aangegeven. In geval van twijfel of een man werkt 
aan het werk, waarvoor hij het laatst heeft gestempeld, behoeft 
men zich flus alleen even op .de hoogte te stellen van het

nummer der stempelkaart en dit te vergelijken met bet over
eenkomstige nummer van de werkbon.

De mogelijkheid, dat er gewerkt wordt, aan werk waarvoor 
niet is gestempeld, is bij een uitgebreid personeel veel groot er 
dan bij een klein aantal werklieden; vandaar dat het in groote 
bedrijven nondig is deze splitsing tusschen werkbon en stempel
kaart in 1e voeren, al is dit ook bij een klein personeel als 
voorzorgsmaatregel tegen eventueele fraude, aan te bevelen.

Fig. 5. iVcrkverdeelbord.

Daar bij de invoering van werkbonnen in een bedrijf tevens 
bepaald moet worden, dat geen tijd zal worden uitbetaald, die 
niet op een kaart is verantwoord, volgt hieruit, dat ook voor 
in daggeld uitgevoerde werken kaarten uitgeschreven moeten 
worden. Dit uitschrijven gebeurt dan door den tijdschrijver, 
naar opgave van den werkman, die met dit werk werd belast. 
Op deze wijze verkrijgt men dus tevens een nauwkeurig over
zicht van al het op een schip betrekking hebbend en in daggeld 
uitgevoerd werk.

Alvorens men echter met het uitschrijven van werkbonnen 
en met het gereed maken en plaatsen van planhordstrooken kan 
beginnen, moet er eerst worden opgenraakt een lijst van de uit 
te besteden werken. Deze lijst maakt, men aan de baud van hel 
algemeen plan en van de voornaamste detailteekeniiigen.

Bij de invoering van bet bovenstaande systeem stuit uien in 
het. begin vaak op groote moeilijkheden, doordat het personeel 
van de werf meestal met deze manier van werken geheel 
onbekend is en er bovendien .veel te weinig gegevens zijn om 
behoorlijk een werk te kunnen nithesleden. Dan pas komt men 
tot de ontdekking, hoe slecht men meestal zijn eigen bedrijf 
kent, waardoor het dan ook niet inogelijk is verbeteringen van 
be'ang in te voeren.

De zeer gunstige resultaten die met dit systeem zijn ver
kregen, zijn in hoofdzaak te danken aan de veel betere contrôle 
en de vee! nauwkeuriger voorbereiding van hei werk, die liet 
met zich mede brengt.

Eerst moet echter aan liet personeel geleerd worden, hoe liet 
zich de verschillende gegevens moet verschaffen. Daartoe is 
het noodig, dat met dit werk vertrouwde deskundigen gedu
rende ceuigen tijd voorlichting en hulp vcrleenen. De hiervoor 
te maken kosten behoeven geen beletsel te zijn daar de praktijk 
heeft bewezen, dat de >voor dit doel gedane uitgaven tengevolge 
der in het bedrijf verkregen resultaten steeds ruimschoots 
werden goed gemaakt.

Verlaging van den 'kostprijs is overal liet: gevolg, waar op 
deze manier W.erd gewerkt, een verlaging die gebaseerd is op 
gezonden grondslag en daardoor ook in de toekomst steeds 
bevredigende resultaten iza.1 blijven opleveren.



W E R FB E R IC H T E N
Nieuwe opdrachten.

In aansluiting op ons bericht in H et Schip  van 25 Januari 1924, 
blz. 24, omtrent de aan de N.V. Machinefabriek & Scheepswerf van 
P . Sm it Jr. te Rotterdam door de Finsche llegeering gegeven opdracht 
tot het bouwen van een ijsbreker, kunnen wij thans inededeclen, dat 
deze een lengte (o.a.) — 78,45 m en een lengte (1,1.) =  75 m zal 
hebben, terwijl de gemiddelde diepgang — 6,4 m zal bedragen. Het 
schip zal worden voorzien van 3 schroeven, 1 aan de voorzijde en 
2 aan de achterzijde. Het vermogen van de machine-installatie zal 
7500 i.P .K . bedragen, nl. 2500 I.P.K. voor eiken schroef. De stoom 
zal worden geleverd door acht stoomketels met een totaal verwarmd 
oppervlak =  2304 nv1, terwijl deze met olie zullen worden gestookt.

Kielleggin.gen.
Op de w erf van de Scheepswerf „Gideon” J. Koster Hzn. te Gronin

gen, zijn de kielen gelegd voor twee motoryrachtbooten, resp. met 
een laadverm ogen =  200 en 55 ton, cn in aanhouw voor de heerer,
F. Pot tc Groningen en IC. Boersma te Schiermonnikoog. De schepen 
worden resp. voorzien van een 80 en een 40 P.IC. Kromhout-motor.

Op dc vrijgekomen helling van de N .V . Scheepsbouwwerven v.h. 
P. & A. R uytenberg te Raamsdonksveer, is de kiel gelegd voor een 
sleepschip, met een laadvermogen — 850 ton, in aanbouw voor den 
heer W . van Geenen te Vlijmen.

Tewaterlatingen.
Gcbrs. de K o r te  te M oerdijk, de Kempenaar Gelderland, in aanbomv 

voor den heer TI. Haspcrs te Rotterdam. Lengte (o.a.) =: 50 m; 
breedte (m ld.) — 6,60 m en holte (mld.) =  2,25 in. Laadvermogen 
=  540 ton.

Scheepsw erf „G ideon" J. K oster H en . Ie Groningen, een motnr- 
vrachtboot, in aanbouw voor den heer Chr. Meester te Zwolle. Laad
verm ogen =  150 ton. Het schip, dat zal worden voorzien van een 
60 P.IC. Bolnes-m otor, is bestemd voor een beurtvaartdienst Amster
dam— Almelo.

K on. N ed . G rofsm ederij te Leiden, de zandzuiger D e Rijn, in aan
bouw voor de N .V . Arnhemsche Zand- en Grindhandel te Arnhem. 
Lengte (1.1.) =  35 m; breedte (mld.) =  6,42 m en holte (mld.) =  
1,80 m. H et schip zal worden voorzien van een 90 P.K. Berkel-motor, 
dienende voor de voortstuwing en voor het aandrijven van de zand- 
pomp, w elke laatste eveneens door dc Kon. Ned. Grofsmederij is 
vervaardigd.

N .V . Scheepsbouw w erven  v.h. P . & A . Ruytenberg te Raam sdonks
veer, het sleepschip Orion, in aanbouw voor den heer F. Carlebiir te 
Rotterdam. Laadvermogen =  825 ton.

Proeftochten,
D e hopper-zandzuiger . Edouard de B illy , gebouwd door Wilton's 

Machinefabriek & Scheepswerf te Rotterdam, voor de Comp. des 
M incrais de fer magnétic|uc de M okta-el-Hadid (Frankrijk).

Nieuwe schepen.
D oor de N .V . Scheepsbouw- en Reparatiewerf „Dc Hoop” v.h. 

Gcbrs. Boot, te Leiden, is aan den heer A. Stoter te Amsterdam af
geleverd het motorvrachtschip Maria. Lengte (1.1.) —: 31,50 ni; breedte 
(mld.) =  5,40 m en holte (mld.) =  2,15 m. Laadvermogen =  200 ton. 
H et schip is voorzien van een 60 P.K. twee cilinder Brons ruwolie- 
rnotor, geleverd door de Appingedammer Bronsmotorenfabriek tc 
Appingedam.

U it de Jaarverslagen.
M ij. voor Scliceps- en W erktu igbouw  „Fyenoord" te Rotterdam. — 

In den loop van het 3 aar 1923 werd opdracht ontvangen tot ombouw 
van een Spaansch stoomschip tot motorschip, terwijl verder opdrachten 
werden geboekt voor den bouw van een stoomschip voor kolenvervoer 
en van een motortankschip, welke opdrachten de Mij. in 1924 in staat 
zullen stellen het werkvolk gaande te  houden. D e voor dit laatst
genoem de schip bestemde motor van 1800 As.P.TC., zal volgens van dc 
M aschinenfabrik „Augsburg-Niirnberg” verkregen licentie in de eigen 
werkplaatsen worden vervaardigd.

In 1923 w erden afgeleverd: een vrachtstoomschip, een passagiers- 
en vracht-turbineschip, een slibzuiger, een profielzuiger en een 
m achine-installatie voor de stoompont voor Velscn.

Op 31 Decem ber 1923 bleven onderhanden: vier onderzecbooten. 
het vrachtstoom schip Adriaan S toop, het motortankschip Katcndrechl 
en de om bouw van het s.s. J. J. S is ter  tot motorschip.

Behalve afschrijvingen en versterking van het bedrijf, laat de ge
maakte w inst een dividend-uitkeering van 10 pet. (evenals v. j.) toe.

Kon. M ij. „De Schelde" te V lissingen. — In het jaar 1923 w e r d  
aan den Rotterdamschen Lloyd afgeleverd de vrachtboot (compleet n ie t  
machines en ketels) Kertosuno. Het schip heeft een waterverplnatsinu' 
van 19000 ton, terwijl het machinevermngen 4500 A s.I’.K. b e d r a a g t  - 
Verder zijn de onderzecbooten K I X  en K  X  aan het D epartem ent 
van Marine overgedragen. Verschillende herstellingen aan schepen e n  
machines werden ook dit jaar uitgevoerd 

'Op 31 December j.1. waren onderhanden of in bestelling; t w e e  
mail- en passagiersschepen voor den Rotterdamschen Lloyd, w a a rv a n  
er bij het opmaken van dit jaarverslag reeds één was afgelever.1 ; e e n  
onderzeeboot met machines compleet voor het Departement v a n  
Marine; drie inachinc-installaties voor schejien op andere werven i n  
aanbouw, alsmede de ombouw van de turbine-installatie van h e t  
s.s. W ieringen (cx-7'nrhinia) van den Rotterdamschen Lloyd in e e n  
Dieselniotor-installatie.

Aan arbeidsloon werd uitbetaald ƒ  2.432.554 (v. j. ƒ  2.672.733). D e  
netto winst bedraagt ƒ  357.466 (ƒ 357.403), waarvan 10 pet. (e v e n a ls  
v. j.) dividend wordt uitgekeerd cn aan de reserve ƒ  34.841 toegevocgcl.

De turbine maakt plaats voor den Dieselm otor.
D e eerste Nederlandsche scheepsstoomturbinc geplaatst in h e t  

vrachtstoomschip Turbinia van den Rotterdamschen Lloyd, w o r d t  
thans aan „Dc Schelde” tc Vlissingen vervangen door een D ieselm otor. 
D it is evenwel niet de eenige scheepsturbine, die slechts een kort le v e n  
beschoren was. Ook de in 1917— 1918 in de aan de Standard Oil C om p . 
toebehoorende tankschepen Trontolite , S . V. H arkncss en J o s ia 'i  
M acy, geplaatste turbines zullen bij Krupp in Kiel een minder e e r v o lle  
begrafenis tegemoet gaan; namelijk tot oud ijzer worden gedegradeerd  
en vervangen door Dieselmotoren elk van 2150 R.P.K.

GROOTSTE SNELH EDEN  
OP DEN O CEAAN

Wij ontleenen aan de M arine R ev iew  van Nov. ’23 het volgende:
D e stoomschepen Leviathan, M ajestic , A tiuitaniu, M a u r e ta n ia , 

Rerengaria en Olympic, geven, w at de snelheid op tien Oceaan a a n 
gaat, nog steeds tic toon aan cn trachten zoo mi en dan elkaar d e  
loef af te steken. Zooals uit onderstaande gegevens blijkt, wordt h e t  
record „snelheid” inzake de reis van N ew  York naar Cherbourg g e -  
■houden door het s.s. M ajestic van de W hite Star lijn en dat van d e  
reis van Cherbourg naar N ew  York door de M auretania van d e  
Cunard lijn. Ook tusschen Queenstown— New York en o m gek eerd  
behaalde de Mauretania als kolenstoker 13 jaar geleden de g r o o ts te  
snelheid. Een gemiddelde maximum snelheid per uur op de reis v a n  
N ew  York—-Cherbourg werd door dc M auretania  bereikt in J u l i  
1922 te weten 25,27 knoop.
S.S. L e v ia t h a n .

Reederij.: U.S. Line.
Bruto tonnenmaat =  59,956 

reg. ton.
Lengte (o.a.) =  949,75 voet.
Breedte (mld.) =  100 voet.
.Holte tot D. dek =  70,35

voet.
Vier schroeven.
Aantal stoomketels =  46

waterpijp.
Vier turbines (direct gekop

peld).
A s Faarilekraehten hij 180 
oimv. =  65.000.

Pasisagiersdiiriehtingen 973  
eerste, 548 tweede, 944 derde 
en 934 vierde klasse.

Snelste vaart: New York—
Cherbourg.

Richting: oostwaarts. Sept.
1923.

Duur V .  d. reis: 5 dagen,
8 uren, 38 .min.

M ax. afstand per dag =  586 
inijlen.

Totale afstand — 3192 mijlen.
Gem. snelheid =  24,81 knoop.
Richting: westwaarts. Juli

1923.
Duur v. d. reis =  5 dagen,

12 uren, 11 -min.
Max. afstand per dag =  605 

mijlen.
Totale afstand — 3160

mijlen.
Gein. snelheid =  23,9 knoop.

S.S. M a je s t ic .
Reederij: W hite Star L in e .
Bruto tonnenmaat =  5 6 .5 5 1  

re. ton.
Lengte (o.a. =  954,5 v o e t .
Breedte (mld.) =  100 v o e t .
Holte (mld.) =  64,2 voet-
Yier schroeven.
Aantal stoomketels =  4 8

waterpijp.
Vier turbines (direct g e k o p 

peld).
A s I’aardekraehten bij 1 8 0  

om w. =  66 .000 .
l ’as s agi c rs- in r i c h ti 11 gen 8 7 5  

eerste, 800 tweede en 2 4 3 8  
derde klasse.

Snelste vaart: New Y ork— ■ 
Cherbourg.

Richting; Oostwaarts. S e p t .  
1923.

Duur v. d. reis: 5  d a g e n , 
5 uren, 21 min.

Max. afstand per d ag  =  5 9 0  
mijlen.

Totale afstand =̂ = 3 1 0 4
mijlen.

Gem. snelheid — 24,76 k n o o p .
Richting: westwaarts. J u n i

1923.
D uur v. d. reis — 5 d a g e n ,  

12 uren en 18 min.
Max. afstand per dag =  6 0 8  

mijlen.
Totale afstand =  3 1 9 6

mijlen.
Gem. snelheid =  24,15 k n o o p .



S.S. Berengaria.

Reederij: Cunard Line.
Bruto tonnenmaat =  52.226 

reg. ton.
I.engte (o.a.) =  919 voet.
Breedte (tnld.) — 98,4 voet.
Holte (mld.) 63 voet.
Vier schroeven.
Aantal stoomketels =  46

waterpijp.
Vier turbines (direct gekop

peld).

As Raardekrachteti bij 185 
omw. - -  61.000.

.1 'assagiers-'inricbtingen 979 
Cerste, 750 tweede en 1553 
tierde klasse.

Snelste vaart: New York— 
Cherbourg.

Richting: oostwaarts, Mei
1923.

D uur v. d. reis: 5 dagen, 
10 uren, 50 min.

M ax. afstand per dag =  538 
mijlen.

Totale afstand — 2920
mijlen.

Gem. snelheid =  22,32 knoop.
R ichting: westwaarts. Juni 

1922.
Duur v. d. reis =  5 dagen, 

13 uren, 2 min.
Max. afstand per dag =  550 

mijlen.
Totale afstand =  3004

mijlen.
Gem .snelheid =  22,58 knoop.

S.S. AquftarJa.

Reederij Cunard Line.
B ruto tonnenmaat =  45647 

reg. ton.
Lengte (o.a.) =  901 voet.
Breedte (tnld.) — 97 voet.

5.5. OlympSc.

Reederij: White Star Line.
Bruto tonnenmaat =  46.439 

reg. ton.
Lengte (o.a.) =  882,7 voet.
Breedte (tnld.) — 92,5 voet.
Holte (mld.) =  65,7 voet.
Drie schroeven.
Aantal stoomketels -- 29

Schotschc.
Twee turbines (direct gekop

peld).
Een viercilinder Triple 

expansie stoommachine.
As P.K. =  18,000, I.P.K.
37.000.

Paseagiers-inrichtingen 947 
eerste, 770 tweede en 1254 
derde klasse.

Snelste vaart: New York— 
Cherbourg.

Richting: oostwaarts. Nov.
1921.

Duur v. d. reis: 5 dagen, 
12 uren, 38 min.

Max. afstand per dag =  531 
mijlen.

Totale afstand =  2999
mijlen.

Gem. snelheid — 22,61 knoop.
Richting: westwaarts. Oct.

1921.
Duur v. cl. reis: 5 dagen, 

12 uren, 39 min.
Max. afstand per dag =  553 

mijlen.
Totale afstand =  2931

mijlen.
Gem. snelheid =  22,1 knoop.

5.5. IVfauretar fa.

Reederij: Cwiardj Line.
Bruto tonnemaat: 30.704.

Lengte (o.a.) =  790 voet.
Breedte (mld.) =  88 voet.

Holte (mld.) =  64 voet.
Vier schroeven.
Aantal stoomketels — 23

Schotse be.
Vier turbines (direct gekop- 

pedd).
As Paardekrachten bij 175 

omw. =  56.000.
Pa'sagiers-inrichtingen: 778 

eerste, 641 tweede en 1706 
derde klasse.

Snelste vaart: New’ York— 
Cherbourg.

Richting: oostwaarts. Mei
1922.

Duur v. d. reis =  5 dagen, 
11 uren, 28 min.

Max. afstand per dag =  568 
mijlen.

Totale afstand =  3091
mijlen.

Gem. snelheid =  23,51 knoop.
Richting: westwaarts. Sept.

1921.
Dtaur v. d. reis =  5 dagen, 

16 uren, 19 min.
Max. afstand per dag — 602 

mijlen.
Totale afstand =  3164

mijlen
Gem. snelheid =  23,51 knoop.

Holte (mld.) =  57 voet.
Vier schroeven.
Aantal stoomketels =  25

Selmtsche.
\ ’ier turbines (direct gekop

peld).
As Paardekrachten bij 195 

omw. 68.000.
Passagiers-inrichtingen: 550

eerste, 500 tweede en 974 
derde klasse.

Sfnelste vaart: New Y ork— 
Queenstf nvn.

R ichting: oostwaarts, Sept.
1909,

Duur v. d. reis =  4 dagen, 
13 uren, 41 min.

Max. afstand per dag  =  
614 mijlen.

Totale afstand =  2809
mijlen.

Gem. snelheid =  25,78 k n o o p .
R ichting: w estw aarts. Sept.

1910.
Duur v. d. reis =  4 dagen, 

10 uren, 41 min.
.Max. afstand per dag =  676 

mijlen.
Totale afstand =  2780

mijlen,
Gem, snelheid — 26,06 knoop.
Snelste vaart: New York—

Cherbourg.
Richting: oostwaarts. Juli

1922.
Duur v. d. reis =  5 dagen, 

8 uren, 9 min.
Totale afstand =  3.239

mijlen.
Gem. snelheid =  25,27 knoop.
Richting: w estw aarts. Oct.

1922.
Duur v. d. reis — 5 dagen, 

7 uren, 33 min.
Totale afstand =  3.076

mijlen.
Gem. snelheid =  24,11 knoop.

OVERZICHT VAN DE SNELSTE TRANSATLANTISCHE VAARTEN. 

New-York^-Cherbourg.
Oostwaarts.

Lijn
Naam 

van het schip

T i j d Datum Maximum 
afstand 
per dag 

zeemijlen

Totale
afstand

zeemijlen

Gemiddelde
snelheid

knoopDagen Uren Minuten Maand Jaar

White Star . . Majestic 5 5 2 1 September 1923 590 3.104 24.76
Cuna r d. . . . Mauretania 5 8 ' Juli 1922 —, 3.239 25.27
U S. Line . . Leviathan 5 8 3 3 September 1923 586 3.192 24.81
Cuna r d. . . . Berengaria 5 10 5 D Mei 1923 538 2.920 22.32
C unard . . Aquitania 5 11 2 3 Mei 1922 568 3.091 23.51
White Star . . Olympic 5 12 3 1 November 1921 531 2 999 22.61

Westwaarts.
Cuna r d . . . . Mauretania 5 7 33 October 1922 — 3.076 24.11
U. S. Line . . Leviathan 5 12 i i Juli 1923 605 3.160 23.90
White Star . . Majestic 5 12 18 Juni 1923 608 3.196 24.15
White Star . . Olympic 5 12 39 October 1921 553 2.931 22.10
Cuna r d. . . . Berengaria 5 13 02 Juni 1922 550 3.004 22.58
Cuna r d . . . . Aquitania 5 16 19 September 1921 602 3.164 23.21

Cunard

C unard ,

Mauretania

Mauretania

New-York—Queenstown.
Westwaarts.

10 | 41 | September | 1910 | 676 | 2.780 . ; 26.06

Oostwaarts.
13 | 44 j  September j  1909 I 614 2.809 25.78



VE R E E N IG IN G  VAN TECHNICI OP SCH EEPVAARTGEBIED
Verslag Algem cene V ergadering, gehouden W oensdag 30 A pril 1924, 
des avonds 8 uur, in hel Club gebouw , W estnieuwland, 12 Rotterdam.

A g e n d a :
1. Notulen. 2. Ballotage. 3. Lezing, door Prof. Ir. E. C. von Pritzel

w itz van der Horst, Hooglceraar aan de Technische Hoogeschool te 
Delft, niet het onderwerp: Stoom verdeeling door kleppen 'bij scheeps
machines. 4. Rondvraag.

Aanwezig van het B estu u r  de heeren: I. iH. 'Dijkhuis (iVoorz.), C. 
van de W etering (vice-vuorz.), G. Verboom (secretaris-penningm.), 
P . F. de Decker en Joh. Beeuwkes (commissarissen), de gewone leden: 
P . A. Tieman, J. ÏVieck, .E. H . J. Savenije, H. J. Hofland, C. II. 
Kraaijeveld, Ir. G. de V ries, J. J. Schoo, J. G. W. van Dormolen, F. 
Sclnnitt en M. van d e  W etering, de buitengewone leden: J. Grootes 
en S. Traast, en de donateurs: Gebrs. Stork, vertegenwoordigd door 
den heer J. Bus, en de N .V . „Ploutvaart”, vertegenwoordigd door den 
heer A . Daae. Verder waren aanw ezig 44 geintroduceerden. Afwezig 
van het Bestuur, m et kennisgeving, de heeren W. P. Saris en J. 
de Beer.

De V o o r z i t t e r ,  de heer I, PI. Dijkhuis, heet allen hartelijk wel
kom, in ’t bijzonder den spreker, Prof. Ir. E. C. von Pritzelwitz van 
der Horst. •«

De notulen der algemeene vc -gader.'ngen van 19 en 26 Maart 1924 
worden onveranderd goedgekeurd, onder dankzegging aan den 
secretaris.

De heer M. Schouten, expert van het Bureau Veritas, werd met 
algemeene stemmen als gew oon lid  aangenomen.

Vervolgens wordt een brief voorgelezen van de Commissie tot 
nazien der rekening en verantwoording over 1923, waarin izij bericht, 
de boeken en bescheiden van de Vereeniging, geheel in orde te hebben 
bevonden.

Bij punt 3 der agenda deelde de Voorzitter mede, wat het Bestuur 
aanleiding heeft gegeven, het onderwerp „Stoomverdeeling door
kleppen bij scheepsmachines” hier in een algemeene vergadering te
(behandelen.

D e aandacht van het Bestuur, werd gevestigd op de volgende 
boekbespreking in D e In g en ieu r  van 26 Januari II., No. 4:

Z u iger-sloom w crk tu igen , deel II, door ir. G. Brouwer, 
hoogleeraar aan de Technische Hoogesobool te Delft. —
4°. formaat, 368 blz. met 358 teekeningen en -figuren. —
Nijgh en Van iDitmar’s Uitgevers Mij. Rotterdam -1923.

Tn De Ingen ieur  No. 1 van 1921, blz. 21, werd de verschijning 
aangekondigd van het eerste deel ,van dit boekwerk. Kon destijds 
daarvan getuigd worden, dat het eerste werkelijke standaardwerk 
op liet gebied der werktuigbouwkunde 'het licht gezien 'had en 
mocht worden voorspeld dat de constructeurs van stoom-zuiger- 
machines er m et groot voordeel gebruik van zouden imaken, thans 
kan worden vastges'teld dat niets te veel daarmede was gezegd.

-Wanneer men de bekw aam ste contructeurs van stoommachines 
spreekt, -zijn zij eenstem m ig in hun  wa-ardecritig over di't hand
boek. W ie over een construotiedeel of een theoretisch vraagpunt 
een verkeerde opm erking maiakt, wordt terecht gewezen door ver
wijzing naar den gezaghebbender meester. Tooh .heeft het boek 
nog niet den invloed ten goede op de schee-pszuigermaohine gehad, 
die er bij zijn verschijning van werd verwacht. Blijkbaar is men 
in reederskringen zeer behoudend, of ziet men er nog niet in, dat 
men door toepassing van kleppenbeweging in plaats van schuiven-, 
door het gelijkstroom beginsel, door een betere schaarbeweging 
dan die van Stephenson in aanschaffingskosten, onderhoud en 
'brandstofverbruik verbetering -zou bereiken. Waarschijnlijk speelt 
ook een rol, dat geen .machinefabriek er in dozen malaisetijd 'toe 
overging om haar teekeningen en modellen te veranderen en dat 
de enkele schepen, die gebouwd werden, met verbrandingsmotoren 
werden uitgerust. Een reederij, die 'haar walmachinist niet op .pen
sioen stelt, of een ingenieur er bij neemt, tenzij hij het bock heeft 
doorgewerkt, behartigt onvolkomen de belangen, waarvoor zij 
aansprakelijk is.

Ik mag wel opmerken, aldus de V o o r z i t t e r ,  dat d it lesje voor 
de rccders niet malscli is en velen onder ons, zuoais inspecteurs en 
machinefabr ik,anten kunnen zich dit vcor gezegd houden. Het is dus 
geen wonder, dat liet .Bestuur eenparig van oordeel is, dat dit onder
werp in onze vergadering dient te worden behandeld. Om dam toe te 
geraken, achtten wij het 't beste ons te wenden tot Prof. Ir. Brouwer 
te Delft,' die de materie uitvoerig heeft behandeld. Prof. Brouwer 
was evenwel niet in de gelegenheid een voordracht voor de Vereeni
ging te houden, doch was zoo welwillend ons den weg te wijzen en 
het Bestuur vond Prof Ir. von Pritzelwitz van der Horst bereid, ons 
hedenavond over dit onderwerp in te lichten. Spr. dankt Prof. von 
Pritzelwitz van der Horst harteiijk voor zijn bereidwilligheid.

Hierna geeft de Voorzitter liet woord aan Prof. Ir. von Pritzelwitz 
van der Horst ten einde zijn lezing te houden. Nauwkeurig wordt de 
werking van deze machines behandeld hetgeen met lichtbeelden wordt 
toegelicht. Met groote belangstelling wordt den spreker gevolgd en dat 
Prof. Ir. von Pritzelwitz van der Horst met deze lezing veel succes 
behaalde, bleek wel aan het einde uit het warm applaus, Van de ge
legenheid tot vragen stellen, maakten gebruik, de heeren: Ir. G. de 
Vries (lid) -en P. E. Meijer (introducé). Der/e lezing -zal afzonderlijk 
t.z.t. in H et Schip worden afgedrukt.

De V o o r z i t t e r  zegde -namens alle -aanwezigen en de Vereeniging 
den spreker harteiijk dank voor zijn zeer belangwekkende mededcelin- 
pen. Het komt spr. voor, dat, naar aanleiding van deze mededeelingen. 
het laatste woord over dit onderwerp in ons midden nog niet is gezegd. 
Spr. gelooft, dat het Bestuur goed zal doen een en ander nog cens 
weder ter tafel te brengen, nadat wij -de voordracht van Prof. Ir. von 
Pritzelw-itz van der Horst, hebben 'bestudeerd. Spr. meent, dat Prof. 
Von Pritzelwitz van der Horst hedenavond een goed werk heeft 
gedaan, -dat ongetwijfeld vruchten aal dragen.

ALG EM EENE V E R G A D E R IN G .
op W oensdag 28 Mei 1924, des avonds 8 uur, in de beneden-achterzaal 

van het Clubgebouw Westnieuwland 12, Rotterdam.

P u n t e n  v a n  b e h a n d e l i n g :
1. Notulen.
2. Bespreking van H ulpwerktuigen aan boord van stoom - en m otor

schepen, ingeleid door den heer C. Kloos, oud-technisch directeur
• van de Maatschappij „Werkspoor”, te Amsterdam.

3. Ballotage.
4. Mededeeling van het Bestuur.
5. Voordracht van het Bestuur, tot benoeming als Eerelid van den 

heer N. Klein, Algemeen Inspecteur van -den Machinedienst van de 
Koninklijke Nedcrlandsche Stoomboot-Maatschappij, Amsterdam.

6. Rondvraag. '

Voorgesteld voor het gewoon lidmaatschap de heeren: j. H. Keiler. 
Werktuigkundig Ingenieur, Directeur der iN.V. Motorcnfabriek 
„Deutz”, Amsterdam; J. Fa K. IIarms, Industrieel (Marinewerf 
Amsterdam), beiden voorgesteld door den heer A. Voskamp; G. Dimt Jr., 
Werktuigkundige bij de Scheepsbouw->Mij,. „Nieuwe Waterweg", 
Claes de Vrieselaan 81-a, Rotterdam, voorgesteld door den heer I. H. 
Dijkhuis.

G.'VERBO OM , Secretaris.

MANOMETERS 
THERMOMETERS 

PYROMETERS
ALLE SOORTEN O N M ID D ELLIJK  LEVER B AAR  

EER STE  KLAS KW ALITEIT N E D E R LA N P S C H  FA B R IK A A T

Dr. M. DE WIT, Hengelo (O .) KBÏÏKK!,«,

N.V. MACHINEFABRIEK voorh. ROGIER NERINCX RICHTER
Telefoon Interc. N o. 11 BERGEN OP ZOOM Telegram adres: FILTERPERS

GIETSTUKKEN NAAR MODEL EN TEEKENING
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