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H E T  G EB R U IK  V A N  D E REKENSCH UIF BIJ SCH EEPSBOUW K UNDIGE  
BER EK EN IN G EN

DOOR IR. J. C. A R K E N B O U T SCHOKKER.

H et hier volgende is in hoofdzaak gericht tot een deel der 
studenten in de scheepsbouwkunde, van wie ik dikwijls kan 
lmmerken, dat ze veel tijd zoek brengen aan bet uitrekenen 
van getallen in een aantal decimalen, dat veel gronter is dan 
noodig, terwijl het berekenen met een rekenschuif veel vlugger 
tot het doel had gevoerd met een nauwkeurigheid, die voor 
ons doel zeer voldoende is. Dit op  zichzelf zou echter nog 
geen aanleiding zijn om  hier eenige ruimte voor dit onderwerp 
te vragen; hiertoe kwam ik pas, toen ik een in de volle 
praktijk staand scheepsbouwkundig ingenieur als zijn meening 
hoorde uiten, dat men eigenlijk blokcoëfficienten en dergelijke 
theoretische berekeningen niet zoo onnauwkeurig moest uit
rekenen. Deze bew ering moet ik ten stelligste tegenspreken 
en ik meen dit het beste te kunnen doen, door voor een reeks 
van schepen de blokcoëfficienten, die ik met behulp van een 
rekenschuif vond, te plaatsen naast die, welke ik op  papier 
berekende. De 'bewerking, die moest worden uitgevoerd, was 
dus kortw eg deze: de waterverplaatsing —  uitgedrukt, in 
tonnen van 1016 kg —  moest worden vermenigvuldigd met 
35 en dan gedeeld door het product van lengte, breedte en 
diepgang. De resultaten zijn in tabel 1 te zien. Het grootste

T A B E L  1.

Lengte Breedte Diepgang
W aterver
plaatsing

Blokcoëfiiciënt

in voeten
.

Berekend Bepaald met 
rekenschuif

200 30,35 12,17 1108 0,52510 0,525
359 50,26 22,83 8838 0,75094 0,75151)
400 54,58 25,38 11760 0,74247 0,743
441 58,75 27,08 15260 0,76118 0,761
483 59,17 27,92 16137 0,70783 0,709
396,33 58,5 16,5 5450 0,49862 0,498
263 37,21 16,33 2827 0,61914 0,620
358 42,5 12,54 2860 0,52464 0,525
480 57 24,5 13260 0,69235 0 693

verschil blijkt voor te komen in den vijfden regel. Nu valt 
het om  te beginnen al op, dat hier bet verschil slechts 0,17 
percent bedraagt, hetgeen op zichzelf al doet vermoeden, dat 
het van geen beteekenis is. D it komt echter nog duidelijker 
aan het licht, als men bedenkt, waarvoor eigenlijk de biok- 
coëfficient dient. Deze is een maatstaf ter beoordeeling o f  

j de meerdere o f  mindere volheid van den scheepsvorm goed in 
' overeenstemming is met de snelheid, die men van het schip 

verlangt, uitgedrukt in verhouding tot den vierkantswortel uit 
de lengte. Stel nu, dat men het: schip van 483' lengte een,

‘ snelheid van 16 mijlen per uur wil geven, dan geeft de formule 
van Ayre als meest gewenschte blokcoëfficient 0,696; de fo r 
mule van Croll geeft een cvlindcr-coëfficient van 0,748, het
geen overeenkomt met een -blokcoëfficient van 0,73. N u  kan 
men natuurlijk van meening verschillen over het feit, aan 
welke van deze formules men de voorkeur geeft, doch in elk 
geval kan men aannemen, -dat geen van beide een geheel on 
bruikbare waarde geeft. Hierin ligt dus tevens opgesloten,

, dat het er voor de 'beoordeeling van bet schip niets op  aan 
komt, o f  de blokcoëfficient 0,708 o f  0,709 is; de rekenschuif 
heeft dus een voor ons doel volkomen betrouwbaar cijfer 
gegeven.

Aangemoedigd door dit resultaat hei) ik een soortgelijke 
controle uitgevoerd voor een paar andere berekeningen, die 
in den scheepsbouw kunnen voorkomen. Hierbij werd, evenals 
in bet eerste geval, steeds het. resultaat met de schuif het eerst 
bepaald, zoodat de aflezing in twijfelachtige gevallen niet door 
bet berekende resultaat beïnvloed kon worden. H et eerst
volgende onderzochte geval was een der constanten, welke 
door Schaffran wordt gebruikt voor het weergeven van zijn 
sohroefmodel-resultaten en wel de:

,, Tourenmomentgrad'' tl.
M
F , 5

1) Hier w erd bij het aflezen getwijfeld tusschen 0,751 en 0,752.

Hierin is n het: aantal omwentelingen per seconde, M  bet 
op de schroef uitgeoefende draaimoment en V t de snelheid 
van de schroef ten opzichte van het: om ringende natter. Daar 
echter in het algemeen M niet ‘bekend is, moet deze worden 
afgeleid uit de aspaardekrachten en de omwentelingen. Z oo 



doende wordt de constante nog tot den volgenden vorm om
gewerkt, waarbij tevens n per seconde is vervangen door N  
per minuut:

r  __  13f7 5 . m .  W PS  
\ / '2  6 l A  jtT V ,&

W P S  zijn in deze formule de aspaardekraohten.
■Het met de schuif bepaalde resultaat is in dit geval niet 

met een zuiver berekende uitkomst vergeleken, doch met een, 
die met logarithmen gevonden is. Tabel 2 toont het resultaat

T A B E L  2.

NS WPS Ve
„Tourenmomentgrad”

Bepaald met 
"logarithmen

Bepaald met 
rekenschuif

85 722,5 3,175 3,7715 3,77
75 620 3,26 3,1550 3,16

140 ' 3800 8,43 1,7972 1,80
83 3500 6,76 1,7825 1,785

100 2000 3,733 4,508 4,51
95 2850 . 5,76 2,3783 2,38

318,8 4617 11,29 2,0394 2,04

voor zeven willekeurige gevallen. Het is zoo mogelijk nog 
beter dan bij1 de vorige controle. Wanneer men nu de vroeger 
in dit tijdschrift gepubliceerde diagrammen van Schaffran 
opslaat1) , dan ziet men, dat voor een bepaalde schroef 'bij 
elke waarde van deze coëfficiënt een bepaalde waarde van het 
nuttig effect behoort; verder blijkt, dat een aflezen in de 
diagrammen tot een grootere nauwkeurigheid dan de tweede 
decimaal niet mogelijk is, doch ook volstrekt niet noodig, daar 
zulke kleine verschillen toch geen meetbaren invloed hebben 
op het nuttig effect. De door de schuif verkregen resultaten 
zijn dus zeer voldoende om de werking van de schroef té 
kunnen beoordeelen.

Een geheel ander geval, waarin ik de betrouwbaarheid van 
de rekenschuif heb gecontroleerd, betrof de 'bepaling van de 
langsscheepsche sterkte van een schip. Van een mailstoomer 
was de lengte 550', de breedte 69'— 10", de diepgang 28'— 8 "  
en de waterverplaatsing bij dezen diepgang 22150 tonnen van 
1016 kg. De vraag was, lioe groot de spanning in de dek- 
beplating zal worden, als men de materiaaklikten zoo kiest, 
dat het weerstandsmoment overeenkomt met de standaard
sterkte volgens den Board of Trade (voorstel 1916). Aange
nomen wordt —  op grond van berekeningen van soortgelijke 
schepen —  dat het maximum buigend moment kan worden 
gelijk gesteld aan het product van lengte en waterverplaatsing 
gedeeld door 23,7. Nu is voor dit schip het standaard-weer- 
standsmoment, buiten de dekopeningen gerekend, 21,05 maal 
het product van breedte en diepgang. Waar het dek niet over1 
de volle breedte doorloopt, moet 0,9 van deze sterkte aanwezig 
zijn, dus totaal 0.9. 21,05. 28,67. 69,83. Deze waarde, gedeeld 
op het buigend moment, geeft de spanning in het materiaal 
in Engelsche tonnen per vierkante duim. Deze spanning, om
gerekend in kg per vierkante mm, wordt dus:

550 . 22150  . 1016
23.7. 0.9. 21 ,05  28,67. 69,83 ' 25,4*

De uitkomst hiervan werd volgens de rekenschuif 21,40, 
berekend 21,34. Nu zal iemand, die 21,4 een te hooge spanning 
vindt, pas van een tastbare verbetering gaan spreken, als men 
door versterking van het schip een reductie van b.v. ,1'kg per 
mm2 kan 'bereiken. Het verschil van 0,06 interesseert hem 
volstrekt niet.

De laatste proef was de zwaarste; het gold hier het bepalen

' )  Z ie H et Schip, 15 Juni 1923.

van de metacenterhoogte van een vrachtboot. Het eindcijfer 
wordt hier dus gevonden als het verschil van twee andere 
cijfers, en een fout in een van die beide wordt —  percents
gewijze —  in het verschil veel grooter. Bovendien werd hier 
— • om werkelijk het resultaat zoo ongunstig mogelijk te 
krijgen —  bij eiken twijfel over de aflezing op de schuif naar 
den lagen kant gerekend bij de bepaling van de hoogte van 
het zwaartepunt, daarentegen naar den hoogen kant, waar 
het de hoogte van het metacenter betrof. In het volgende 
wordt met K  de kiellijn van het schip bedoeld, met F  het 
drukkingspunt, met G het zwaartepunt en met M  het meta
center. Verder zal steeds het met de schuif bepaalde resultaat 
tusschen haakjes achter het berekende worden gegeven. De 
afstand K F  werd benaderd bepaald door middel van de formule
van Normand. Voor de bepaling van M F  moeten eerst het
traagheidsmoment 'van de lastlijn en de waterverplaatsing 
berekend worden. Deze werden bepaald met 'behulp van den 
Simpson-regel uit de ordinaten van de lastlijn en uit 'de spant- 
oppervlakken. De resultaten waren:

Traagheidsmoment in M 4 37207,8 (37200).
Waterverplaatsing in M 3 11100,74 (11090).

T A B E L  3.

Gewicht KG Moment

Schip met machinerie. . 3545 6,36 22546 (22520)
Lading. . . . . . .  . 8125 6,85 55656 (55--00)
Bunkerkolen......................... 450 5,40 2430 ( 2428)
Voedingwater . . . . 90 0,54 49 ( 49)
Provisie 20 12 240 ( 240)

12230 80921 (80837)
K G  =  6,617 (6,60).

Dan volgt de bepaling- van KG  uit de afzonderlijke gewich
ten en hun zwaartepunten, welke bewerking in tabel 3 is 
gegeven. Het eindresultaat wordt als volgt gevonden:

K F  =  3,923 (3,923).
M F  =  3,352 (3 ,355).

K M  =  7,275 (7,278).
K G  =  6,617 (6,60 ) .

M G  =  0,658 (0,678). .

Hier is dus een fout .van ongeveer 3 pet., dus een veel 
belangrijker verschil dan in een der voorafgaande bewerkin
gen. Doch wanneer men zich nu eens de vraag stelt: ,,Zal het 
verschil van 2 cm een merkbaren invloed hebben op het gedrag 
van het schip in zeegang?’ ’ , dan zal niemand deze vraag 
bevestigend durven 'beantwoorden. Natuurlijk kan zich ook 
het geval voordoen, dat de metacenterhoogte zeer dicht bij 0 
ligt —  b.v. bij een mailboot in ledigen toestand — , doch, 
wanneer men in dat geval zeker wil zijn van een kleine 
positieve waarde, dan is het ook om andere redenen —  b.v 
onzekerheid omtrent de hoogte van het zwaartepunt —  te 
onvoorzichtig om het op enkele centimeters te laten aankomen.

Met deze voorbeelden is m.i. voldoende getoond, dat er —  
ook in den theoretischcn scheepsbouw —  niet het minste 
bezwaar bestaat tegen bet gebruik van de rekenschuif. Een 
enkelen keer zijn er uitzonderingen. Bij het bepalen van cle 

-  huiddikte van een schip volgens de voorschriften van den 
Germanischen Lloyd maakt het verschil of het langsnummer 
3479 of 3480 is. Zulke gevallen zijn natuurlijk zeldzaam en 
in het algemeen kan men dus zeggen, dat men geen tijd moet 
verknoeien met berekeningen op papier; ze geven slechts aan
leiding tot zichzelf wijsmaken, dat men nauwkeuriger werkt. 
Blijft ook in de behandeling van. de theoretische scheepsbouw- 
kunde practischl



S .S . E L  V A  S E E D
wel plausibel), wordt het nat oppervlak en daarmede de 
wrijvingsweerstand grooter, zoodat de verm indering van den 
vornnveerstand al zeer aanzienlijk moet zijn, nm invloed te 
kunnen uitoefenen 1en gunste van den totalen weerstand. Tien 
feit is intusscluii, dat latere proefnemingen, ten behoeve van 
de Foersfer-Frahmsehe uitbouwsels in Duitschland genomen, 
in dezelfde richting wijzen. In ieder geval is het M onitor-type 
een interessant object, en de redactie acht zich gelukkig, dat 
zij —  dank zij de welwillendheid van de reederïj en van den 
Ifouwmeester, die ons de gegevens ter beschikking stelde —  de 
leekeningen en een paar foto ’s van de Elva Sccd, het eerste 
schii>, flat in Nederland volgens dat type werd gebouwd, kan 
publiceeren.

Het s.s. Elva Scc'd werd voor rekening van de Seed 
Shipping Co. Ltd. gelxmwd volgens de hoogste klasse van 
Lloyd’s 100 A 1 en volgens de voorschriften vatt den Board 
o f  Trade uitgerust onder toezicht van den Britschcn schceps- 
lxnnvkumlige Gen Fiumphreys door de Scheepsbouwmaat
schappij „N ieuwe W aterweg” te Schiedam. De afm etingen zijn 
200’— 0 ” X 4 2 ’— 6” (45 ’— 5 (4 ” ) X 2 1 ’— 6” . -De meeste bijzon
derheden betreffende afmetingen, tonnemnaat, machine- 
installatie werden reeds in H et Schip van 22 A ug. 1924 op 
blz. 207 gepubliceerd.

De inhoud der ruimen (incl. brug) is voor graan 184.400 
kubieke voet, voor stukgoed 170.820 kubieke voet. De inhoud 
der ballasttanks bedraagt 706 ton en de inhoud der bunkers 
(incl. brug) 522 ton fi 45 kubieke voet per ton.

Zooals de teekeningen aangeven, is het schip gelxm wd vol
gens het dric-eiland-type met korte brug. Achter spant 29 en 
vóór spant 118 is de spantconstructic normaal uitgevoerd met 
een spantaf stand van 24” . Tusschen de Spanten 29 en 118

In 1909 werd bij Osbourne, Graham & Co. te H vlton- 
Suiideriand het eerste schip gelxmwd volgens het patent van 
de M onitor Shipping C orporation te Newcastle on ïy n e . Van 
dit schip, het s.s. .1 fonitoria , verschenen fo to ’s en andere a f
beeldingen in verschillende tijdschriften. Zoo herinneren wij 
ons een beschrijving van de M oniloria  gelezen te hebben in 
[engineering. Het was een schip van 279’— 0 ” X 3 9 '— 10” X  
20’— 7 ( 0 ’ ' en een draagverm ogen van 3300 ton. H et schip had 
in de zijden een g o lf  vorm ig oppervlak, twee „bu lges" strekten 
zich over de gansche lengte uit. De wijdte over de buiten
bochten Was 4 F'— 9 ” , zoodat de golven in de zijden 11 (,N’ ’ hoog 
waren. De uitvinders deelden mede dat dit type een grootet 
deplacement, een gronteren ruim inhoud hij betrekkelijk geringe 
tonnenmaat, een gunstige stabiliteit en bovendien geringeren 
weerstand dan normale scheepsmodellen zou hebben. Bij model- 
proevett zou 8 pet. besparing liereikt zijn t.o.v. een normaal 
schip met dezelfde hoofdafm etingen. W ij hebben steeds eenigs- 
zins sceptisch vooral tegenover deze laatste mededeeling ge 
staan, om dat bij een vrachtschip met vrij geringe snelheid uit 
den aard der zaak de wrijvingsweerstand een veel grooteren 
invloed heeft clan de vornnveerstand. W aar nu de vornnveer
stand de eenige is die verkleind wordt (en dit lijkt op  zichzelf



zijn de spanten, behalve bij de overgangen, waar de afstanden 
kleiner zijn, op 6’'— 0 ” geplaatst. Zij zijn als plaatspanten uit
gevoerd, terwijl de goöfvormige zijden door hun vorm overi--, 
gens voldoende stijfheid aan het schip geven. De dubbele 
bodeni-constructie is normaal. Tengevolge van den grooten 
spantafstand moest echter gezorgd worden voor een zeer 
stevige bevestiging der spanten tegen de kantplaat. De balken, 
liggen op 24”  afstand, evenals de spanten in de brug. V por- 
zoover de balken niet op  de plaatspanten aansluiten, zijn zij 
met knieën én mannetjes op  de huid verbonden.

H et schip is ingericht met een installatie voor draad'looze 
telegrafie.

Het s.s. Elva Secd  heeft, tot een draagvermogen van 3785 
ton afgeladen, op  de gemeten mijl bij Blyt'h proefgestoom d, 
teneinde de voordeelen van liet M onitor ̂ systeem voor de 
voortstuwing nogmaals vast te stellen. Helaas was de weers
gesteldheid zeer ongunstig, zoodat geen zuivere gegevens kon 
den worden verkregen. Het geheel afgeladen schip, dat boven
dien met 17”  koplast lag, heeft intusschcn, ondanks het 
stormachtige weder en de onstuimige zee, met 1498 IP K  een 
snelheid van 10^4 mijl bereikt, een resultaat, dat gunstig mag 
worden genoemd.

Thans bevinden zich nog twee zusterschepen bij de 
Scheepsbouwmaatschappij „N ieuw e W aterw eg” , in bouw.

V E R E E N IG IN G  V A N  TECHNICI OP 
SC H E E P V A A R T G E B IE D .

Algemeene Vergadering op Vrijdag 17 O ctober 1924, des avonds 
8 uur, in het Café „P arkzicht” , Hobbemastraat 1, Amsterdam.,

Punten van behandeling: 1. O fficieele opening van de Afdeeling 
Amisterdam en Installeering van1 'bet Afdceliings-Bestum'; 2. Oprich
tingsnotulen der A fdeeling ; 3. Voordracht door den heer J. Grootes, 
H oofd-Vertegenw oordiger Société Française Radio-Electrique, Paris, 
met het onderwerp: „Samenstelling, werking en toepassing van de 
Radio-Peiltoestellen” ; 4. Rondvraag.

Algemeene Vergadering op W oensdag 22 O ctober 1924, des avonds 
8 uur, in het Clubgebouw, Westnieuwlaiiid 12, Rotterdam .

Punten van behandeling: 1. Notulen; 2. M ededeeling van het Be
stuur; 3. V oordracht door den heer H. van der H orst van L il; 
onderwerp: „Enkele beschouwingen omtrent de w ijze van yaststellen 
van het onkostencijfer voor scheepswerven en het gebruik er van bij 
offerten en na-calculatie” . (Toegelicht met lichtbeelden); 4. Rondvraag.

D e Secretaris,
G. V E R B O O M .

D I H E H C i V O r l t .

Eama qr , 9'

marne iü&ab figa&sa 2&iü&

ï u r m c o a m .  a c t  c ' t t x M .



3 e  C O N F E R E N T IE  T E  ST O C K H O L M  V A N  DE IN T E R N A T IO N A L  L A W  A SSO C IA T IO N
YOHK-ANTWERP RULES 1924 

DOOR MR. F . W .  A. DE KOCK VAN LEEUWEN.

In  bijna geen moderne cherteparty of cognossement ont- 
ireekt meer een verwijzing naar de York-Antwerp Rules 1890 
a l  of niet met toevoeging van de Antwerp Rule 1903) voor 
le. regeling der avery-grosse. Het practisch nut van deze con- 
litiën  is daarmede wel bewezen, hoewel in de ruim 30 jaren 
’ a n  haar bestaan, ook hare gebreken aan 'den dag zijn ge
reden. Doch daarover later.

Ik  moge eerst er nog aan herinneren, dat het principe van 
A.iG. reeds dateert van de Grieksche zeevaarders en door 
Tustinianus ('de Romeinen namen als practische menschen van 
indere volken over wat goed was en gaven het een juridische 
3asis) wettelijk geregeld werd (Lex Rhodia de jactu). Na 
irersdriilende latere regelingen, die ik kortheidshalve maar 
voorbij ga, kwamen in 1890 op initiatief van de International 
—a w  Association de York-Antwerp Rules —  of beter de 
York-Antwerp-Liverpool-Antwerp Rules! —  tot stand. Een 
H o o i voorbeeld waren deze ervan hoe een aan de praktijk 
getoetste regeling vrijwillig algemeene toepassing heeft ge
vonden. Eigenlijk is dit min of meer toevallig geweest, want 
de. oorspronkelijke bedoeling was een internationaal eenvormig 
recht (code) op bet punt van A.G . te formuleeren, doch onbe
kendheid met de bestaande groote verschillen in de toepassing 
v a n  de, beginselen in de verschillende zeevarende landen was 
d e reden, dat dit denkbeeld niet te verwezenlijken bleek. 
R eeds in 1905 gevoelde de Int. Law Association de wensche- 
lijkheid om de „Rules” aan de zich immer hervormende ge
bruiken ter zee aan te passen en te herzien, doch er gebeurde 
n iets  totdat in 1910 een commissie benoemd werd, welke de 
o p  het. punt van A.G . bestaande wetten in alle zeevarende 
landen had te bestudeeren en in 1912 te Parijs bij monde van 
d e n  Engelschen rechter Dowdall rapport uitbracht. De com
m issie  werd daar nog uitgebreid en er werd besloten een 
ontwerp voor een internationale code regelende de A .G . samen 
te  stellen.

Nu kwam eigenlijk pas de aap uit de mouw! „W a t” , zoo 
v ro eg  in laatstgenoemde bijeenkomst de heer van Peborgh, „is 
d e  bedoeling van dit denkbeeld? ‘Gaan wij een code maken, die 
d e  York-Antwerp Rules moet vervangen?” (Geroep: neen, 
n een !) *) Maar met deze vraag was de spijker op den kop 
geslagen: er bleek inderdaad van zekere zijde drang te worden 
uitgeoefend om de haast allerwege vrijwillig aanvaarde Rules 
b ij internationale overeenkomst door een zvettelijke regeling 
te. vervangen om op die wijze eenheid op het stuk van A.G. 
t e  bereiken. Het was echter zeer de vraag of om dit doel te 
bereiken wel dwingende maatregelen noodig waren. De prak
t ijk  had nl. reeds uitgewezen, dat dit evenzoo door vrijwillige 
aanvaarding der Rules kon geschieden. Bovendien doen zich 
steeds nieuwe gevallen voor (de 'bestaande Rules regelen de 
m eest voorkomende gevallen) waarvoor een nieuwe regeling 
t e  geven in een internationaal vastgesteld wetboek uitteraard 
veel langer duurt dan in vrijwillig aanvaarde Rules.

Het voor en tegen hiervan werd uitvoerig betoogd in de 
volgende vergadering der Int. Law Association te Madrid in 
1 9 1 3 , aan welke de ontwerp-code van rechter Dowdall werd 
aangeboden. Een beslissing in een of andere richting werd 
n iet genomen en gedurende den oorlog bleef de zaak rusten. 
D e  oppositie tegen een code bleek toen te zijn toegenomen. 
W e l bleek men algemeen van meening dat moderniseering der 
'Rules noodzakelijk was en kwam het sommigen gewenscht 
voor de voornaamste beginselen waarop de Rules gebaseerd 
waren vast te leggen om althans een leiddraad te hebben voor 
n iet (geheel) in de Rules voorziene gevallen doch cristallisatie 
cler op het stuk van A .G . bestaande regelingen in een inter
nationaal wetboek werd vrij algemeen ontraden.

Deze meening was het die door de reeders, vertegenwoor
digd ter tweede Internationale Scheepvaart Conferentie in 
Loonden (Mei 1924) werd voorgestaan en in de volgende motie

9  V erslag Int. L aw  A ssociation  1912, pag. 497.

vüorgesteld door Sir Norman Hill, den juist afgetreden kon
digen Secretaris der Liverpool Steamship Owners Association 
en Vice-President van den Britschen Kamer van Scheepvaart, 
werd belichaamd:

„That this Conference takes note of the movement of the 
International Law Association to secure greater international 
uniformity and certainty in General Average law and practice 
throughout the world, and is of the opinion that the object 
in view can be best attained by:

1. A  revision of the York-Antwerp Rules to bring them 
into line with modern requirements.

2. The embodiment in the Revised Rules of a general 
declaration of the principles underlying the Rules of 
Practice therein contained so that such principles may 
be accepted and applied in those cases which arc not pro
vided for in such Rules” .

Men ziet een middenweg was dus gekozen die beide partijen 
kon bevredigen. O f de toevoeging van algemeene beginselen 
aan de Rules niet een achterdeurtje is om later toch tot een 
code te geraken zal later moeten blijken.

In April van dit jaar kwam de Britsche Vereeniging van 
Dispacliers met een gewijizigden tekst van de Rules voor den 
dag. Deze werd als model gebruikt voor 'de ontwerp-Rules, 
welke aan de in Stockholm te houden 'Conferentie der Int. Law. 
Association zouden worden aangeboden. Tevens was bij de 
samenstelling van deze ontwerp-Rules rekening gehouden met 
de voorstellen en aanbevelingen, vooral van Fransche, dan 
van Nederlandsche, 'Duitsche, Zweedsche, Noorsche en Bel
gische zijde gedaan.

De Nederlandsche voorstellen waren vervat in een rapport 
van Mr. G. van Slooten Azn., dat het resultaat was van 
verschillende vergaderingen, onder diens bekwame leiding ten 
kantore der Nederlandsche Reedersvereeniging gehouden, in 
welke bijeenkomsten de reeders, assuradeuren, dispachers en 
belanghebbenden bij de lading vertegenwoordigd waren.

De conferentie te Stockholm had plaats iran 8— 13 Sept. 
jl. De Zweedsche afdeeling der Int. Law Association beeft, 
volgens degenen, die de conferentie bijwoonden, den 
deelnemers een in alle opzichten waardige en keurig verzorgde 
ontvangst bereid. Sir Norman Hill hield als voorzitter een 
rede ter inleiding van de debatten over A.G. in de A .G .- 
afdeeling der Conferentie. Er stonden nl. ook nog andere 
onderwerpen op de agenda, en de Conferentie had zich met 
het oog op den korten beschikbaren tijd in een afdeeling uit
sluitend voor de A .G . en een algemeene afdeeling gesplitst. 
Uit de rede van Sir Norman zij het volgende aangestipt: 
hoofddoel is beperking van verlies en dus verlaging van de 
kosten van het zeevervoer. iDit doel kan het best worden bereikt 
door toepassing van bet beginsel van A .G ., aangezien zulk 
een regeling het doen van die opoffering(en) in de hand werkt, 
welke geacht kunnen worden het grootste gemeenschappelijke 
voordeel tot gevolg te hebben.

Aan de sub-commissie, die het ter tafel liggende ontwerp 
had samengesteld, werden ter conferentie nog een viertal 
adviseerende leden toegevoegd, w.o. voor Nederland Mr. G. 
van Slooten Azn. De Nederlandsche Reedersvereeniging was 
door haren, op dit terrein in het bijzonder deskundigen voor
zitter, M r. H . J. Knottenbelt, vertegenwoordigd.

De herziening der Rules werd. door de Duitsche vertegen
woordiging ontraden. Overigens werden tegen verscheidene der 
voorgestelde nieuwe bepalingen en wijzigingen bezwaren ge
opperd, speciaal van den kant van Duitschland, de .Ver. Staten, 
Zweden en Nederland. In hoeverre daaraan werd tegemoet
gekomen blijkt uit een vergelijking der hieronder staande 
voorgëstelde bepalingen (2de kolom) met den ten slotte aan
genomen tekst (3de kolom).

Aanvankelijk was het de bedoeling van den voorzitter de



aanvullingen en wijzigingen, zooals deze waren aangenomen,- 
aan den handel aan te Bieden ter aanvaarding, doch op aan
drang van de vertegenwoordigers der vier hierboven ver
melde landen werd het besluit genomen, dat eerst aan de 
voornaamste groepen van belanghebbenden, t.w. dé scheep
vaart- en handelsorganisaties (de laatste belichaamd in de 
Int. Kamer van Koophandel) gelegenheid zal worden ge
boden haren eventueeJe bezwaren tegen de nieuwe Rules ken
baar te maken..

Hieronder volgen dus naast elkaar: (a) de -tekst der York-

Antwerp Rules 1890, (b) die van de ter conferentie voor
gestelde Stockholm Rules 1924 en (c) die der ten slotte goed
gekeurde York-Antwerp Rules 1924. *)

Opgemerkt .zij, dat de nieuwe aan het begin toegevoegde 
Rules, waarin de algemeene beginselen. zijn neergclegd, met 
letters in plaats van —  zoo als de overige —  met cijfers 
aangegeven zijn.

9  E'lke .kolom is cursief gedrukt in zooverre zij van de voorgaande 
verschilt.

York—Antwerp Rules 1890.

Rule I. —  Jettison - o f  deck cargo.
N o jettison  of deck cargo  shall be made 

good  as general average. E very  structure 
not built in with the fram e o f  the vessel 
shall be considered to  be a part o f  the deck 
o f the vessel.

Rule I I .  —  D am age by je ttiso n  and . 
sacrifice for the com m on  safety.

D am age done t o . a ship and cargo, or 
either o f  them, by o r  in consequence o f a 
sacrifice made for the com m on  safety, and 
by water which goes d ow n  a ship’s hatches 
openend or other open ings made for  the 
purpose o f making a jettison  fo r  the com 
m on safety, shall be m ade good  as general 
average.

Ontwerp Stockholm-Rules 1924.

Rule A . —  There is a General Average' 
A c t  where - any extraordinary sacrifice or 
expenditure is voluntary and reasonably 
made or incurred in time of peril for  the 
purpose o f  preserving the property imperil
led in a com m on maritime adventure.

General A verage sacrifices and expenses 
shall be borne by the different contributing 
interests on the basis hereinafter provided.

Rule B. —  Only such damages, losses or 
expenses w hich  are the direct and neces
sary consequence of the General Average 
A ct shall be allowed as general average.

Damage o r  loss sustained by the ship or 
cargo through delay on the voyage (such as 
demurrage) and indirect loss (such as loss o f 
m ark et)' from  the same cause shall not be 
admitted as general average.

Rule C. ■ —  Rights to contribution in 
general average shall not be affected though 
the danger which gave rise to the sacrifice 
or expenditure may. have been due to the 
fault o f  one o f  the parties to the adventure; 
but this shall not prejudice any remedies 
which may be open against that party lor 
such fault.

Rule D . —  The onus of proof is upon the 
party claim ing in general average to show 
that the loss or expense claimed is properly 
allowable as general average.

Rule E. —  Any extra expense or loss 
incurred in place o f another expense or loss 
which w ould have been allowable as general 
average, shall be deemed to  be general 
average and so allowed, but only up to 
the amount o f  the general average expense 
or loss avoided.

Rule F . —  General Average shall be 
adjusted as regards . both loss and contri
bution upon the basis o f values at the place 
where the adventure ends.

This rule shall notj affect the determina
tion o f  the place at -which the average 
statement is to be made up.

Rule I. —  Jettison o f  deck cargo.

No jettison of deck cargo shall be made 
good  as general average, unless such deck  
cargo is carried in accordance with the 
recognised custom o f the trade.

Every structure. . . . . .  (enz. idem).

' Rule II.

(O ngew ijzigd.)

York— Antwerp Rules 1924.

Rule A . —  There is a General A verage  
A ct when, and only when, any extra 
ordinary sacrifice or expenditure is in ten 
tionally and reasonably made or in curred ' 
fo r  the common safety  fo r  the purpose o f  
preserving from peril the property in volved  
in a com mon maritime adventure.

Rule B. — • General Average sacrifices and 
expenses shall be borne by the d ifferent 
contributing interests on the basis herein
after provided.

Rule C. —  Only such damages, losses or  
expenses which are the. direct consequence o f  
the General Average A ct shall be allow ed as 
general average.

Dam age or loss sustained by the ship or 
cargo through delay on the voyage, and 
indirect loss from  the same cause, su ch  as 
demurrage and loss o f market, shall not be 
admitted as general average.

Rule D . —  Rights to contribution in 
general average shall not be affected though  
the event which gave rise to the sacrifice o r  
expenditure may have been due to the fault 
o f  one o f the parties to the adventure; bu t 
this shall not prejudice any remedies w h ich  
m ay be open against that party fo r  such 
fault.

Rule E. The onus  (cnz. id em ).

Rule F. —  Any extra expense incurred  in 
place of another expense which w ould have 
been allowable as general average, shall b e  
deemed to be general average and so a llo 
wed, but only up to the amount o f  the 
general average expense avoided.

Rule G. —  General Average shall b e  
adjusted as regards both loss and con tr i
bution upon the basis o f values at the tim e  
and place where the adventure ends. T h is  
rule shall not e ffe ct   (enz. idem ).

Rule I. —• Jettison o f  cargo.
No jettison of deck cargo shall be m ad e 

good  as general average, unless such ca rg o  
is carried in accordance with the recogn ised  
custom o f the trade.

Rule II. 

(Ongewijzigd.)
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York— Antwerp Rules 1890.

Rule III . — E xtinguishing lire on ship 
heard.

Damage dune to a ship and cargo, or 
either o f them, by water or otherwise, in
cluding damage by beaching or scuttling i 
burning ship, in extinguishing a lire on hoard 
the ship, shall be made good  as general 
average; except that no compensation shall 
be made for damage to such portions of the 
ship and bulk cargo, or to such separate 
packages o f cargo, as have been on fire.

Rule 11’ . — Cut tin ta to n y  wreck.

Loss or damage caused by cutting away the 
wreck or remains o f spars, or o f other things 
which have previously been carried away by 
sea-peril, shall not be made good  as general 
average.

Unlc V. —  Voluntary stranding.

W hen a ship is intentionally run on shore, 
and the circumstances are such that if that 
course were not adopted she would in
evitably sink, or drive on shore or on rocks, 
no loss or damage caused to the ship, cargo 
and freight, or any o f them by such inten
tional running on shore shall be made good 
as general average. But in all other cases 
where a ship is intentionally run on shore 
for the com m on safety, the consequent loss 
or dam age shall be allowed as general 
average.

Rule V I. Carrying press o f  sail. — Da 
mage to  or loss o f  sails.

Damage to  or loss o f  sails and spars, or 
either o f  them, caused by forcing  a ship o ff  
the ground or by driving her higher up the 
ground, for  the com m on safety, shall be 
made good  as general average; but where 
a ship is afloat, no loss or damage caused 
to the ship, cargo, and freight, or any of 
them, by carrying a press o f  sail, shall be 
made good  as general average.

Rule I ' l l .  — Dam age to engines in 
refloating a ship.

Dam age caused to machinery and boilers 
o f a ship, whicli is ashore and in a position 
of peril, in endeavouring to refloat, shall he 
allowed in general average, when shown to 
have arisen from  an actual intention to 
float the ship for the com m on safety at the 
risk o f such damage.

Rule V II I .  —  E xpenses lightening a ship 
to/ten ashore, and consequent damage.

W hen a ship is ashore and, in order to 
float her, cargo, hunker coals, and ship's 
stores, or any o f  them are discharged, the 
extra cost o f lightening, lighter hire and 
reshipping ( if  incurred), and the loss or 
damage sustained thereby, shall he admitted 
as general average.

Rule IX . —  Cargo, ship's materials, and 
stores burnt for  fuel.

Cargo, ship's materials, and stores, or any 
of them necessarily burnt for  fuel for the 
com m on safety at a time o f  peril, shall be 
admitted as general average, when and only 
when an ample supply o f fuel had been 
provided; but the estimated quantity o f coals 
that w ould have been consumed, calculated 
at the price current at the ship's last port of 
departure at the date o f her leaving shall be 
carged to the shipowner and credited to the 
general average.

Ontwerp Stockholm-Rules 1924.

Rule III .

(O ngew ijzigd .)

Rule IV . 
(O ngew ijzigd.)

Rule V. —  Voluntary stranding.

W hen a ship is intentionally run on shore, 
and the circumstances are such that if that 
course w ere not adopted she would inevi
tably drive on shore  or on rocks, no loss or 
dam age  (enz. idem).

Rule V I. 

(O ngew ijzigd.)

Rule V II . —  D am age by  use o f m achinery.

Dam age done to a ship or cargo and 
caused by the use for the common safety  
of the machinery and boilers o f a ship 
which is ashore and in a position of peril 
shall be allowed in general average; but 
w here a ship is afloat no loss cr  damage 
caused by w orking the ‘machinery and boilers 
shall be made good  as general average.

Rule V II I .  —  Expenses lightening a ship 
when, ashore, and consequent damage.

W hen a ship is ashore and in a position 
o f peril, and cargo and ship's fuel and stores 
or any o f  them are discharged lit order to 
refloat her for the common safely, the extra- 
cost o f lightening, lighter hire and re- 
shipping ( if  incurred), and the loss or 
damage sustained thereby shall he admitted 
as general average.

Ride IX .  —  Cargo, ship's materials, and 
stores burnt for fuel.

Cargo, ship's materials, and stores, or any 
o f them, necessarily burnt for fuel fur the 
com m on safety at a time o f  peril, shall he 
admitted as general average, when and only 
when an ample supply o f fuel had been 
provided; but the estimated quantity of fuel 
that would have been consumed, calculated 
at the price current at the ship’s last port 
o f departure at the date of her leaving shall 
be credited  to the general average.

York— Antwerp Rules 1924.

Rule III.

(Otigewijzigd.)

Rule IV . 
(Ongewijzigd.)

Rule V . — Voluntary stranding.

When a ship is intentionally run on shure, 
and the circumstances are such that if  that 
course were not adopted she w ould inevi
tably drive on shore or oil rocks, no loss.or 
damage  (enz. idem).

Rule VI. 

(Ongewijzigd.)

Rule V II. —  D am age to engines in 
refloating a ship.

Damage caused to machinery and boilers 
of a ship, which is ashore and in a position 
of peril, in endeavouring to refloat, shall be 
allowed in general average, w hen shown, to 
have arisen from  an actual intention to float 
the ship for the com mon safety at the ris.. 
of such damage (oorspronkelijke reg e l); but 
where a ship is afloat no loss or damage 
caused by working the machinery and boilers 
shall be made good as general average.

Rule V III . —■ E xpenses lightening a ship 
when ashore, and consequent damage.

W hen a ship is ashore and cargo  and 
ship’s fuel and stores or  any o f  them are 
discharged as a General A vera ge A ct, the 
extra cost o f lightening, lighter hire and 
reshipping, (if  incurred), and the loss or 
damage sustained thereby shall he admitted 
as general average.

Rule IX . —  S h ip 's  m aterials and stores  
burnt for fuel.

Ship's materials, and stores, or any o f 
them  (enz. idem).



York— Antwerp Rules 1890.

Rule X . —  E xpenses at port o f  refuge, etc.

(a). —  W hen  a ship shall have entered a 
port or place of refuge, or shall have 
returned to her port o r  place o f loading, in 
consequence o f accident, sacrifice, or other 
extraordinary circumstances, which render 
that necessary for the com m on  safety, the 
expenses o f  entering such port or place shall 
be admitted as general average; and when 
she shall have sailed thence with her original 
cargo, or a part o f  it, the corresponding 
expenses o f  leaving such port or place, 
consequent upon such entry or return, shall 
likewise be admitted as general average.

(b). —  The cost o f discharging cargo 
from  a ship, whether at a port or place o f 
loading, call, or refuge, shall be admitted 
as general average, when discharge was 
necessary for the com m on safety or to 
enable damage to the ship, caused by 
sacrifice or accident during the voyage, to 
be repaired, if the repairs w ere necessary 
for the safe prosecution o f  the voyage.

(c). —  W henever the cost o f discharging 
cargo from  a ship is adm issible as general 
average, the cost o f reloading and storing 
such cargo on board the said ship, together 
with all storage charges' on such cargo, shall 
likewise be so admitted. But when the ship 
is condemned or does not proceed on her 
original voyage, no storage expenses incur
red after the date of the ship’s condemnation 
or of the abandonment of the voyage shall 
be admitted as general average.

(d). —  I f  a ship under average be in a 
port or place at which it is practicable to 
repair her, so as to enable her to carry on 
the whole cargo, and if, in  order to save 
expenses, either she is tow ed thence to 
some other port or place o f  repair or to 
her destination, or the cargo  or a portion 
o f it is transhipped by another ship, or 
otherwise forwarded, then the extra cost; 
o f such towage, transhipment, and forw ard
ing, or any of them (up to  the amount o f  
the extra expense saved) shall be payable 
by the several parties to  the adventure in 
proportion o f the extraordinary expense 
saved.

Rule X I. —  W ages and Maintenance o f  
crew in port o f  refuge, etc.

W hen a ship shall '.have entered or 'been 
detained in  any .port or place under the 
circumstances, or for the purposes of the 
repairs, m entioned in Rule X , the wages 
payable to the Master, O fficers  and Crew, 
together with the cost o f  maintenance o f  
the same, during the extra .period o f  
detention in sudh p ort o r  place until 
the ship «hall or should have been 
made ready to proceed upon Iher voyage, 
shall ,be admitted as .general average. But 
when the ship is ■condemned1 or does not 
proceed on  her original voyage, the wages 
and maintenance o f the M aster, O fficers, 
and Crew, incurred after the date of the 
ship’s condem nation o r  o f the abandonment 
o f  the voyage, shall not foe admitted as 
general average.

Ontwerp Stockholm-Rules 1924.

R ule X .

(a). —  (O ngew ijzigd .)

(b ). —  T h e cost o f handling on board or 
discharging cargo, fuel o r  stores, whether at 
a port or place o f  loading, call or refuge, 
shall be adm itted as general average when 
the handling or  discharge was necessary for 
the com m on  safety or to  enable damage to 
the ship caused by  sacrifice or accident to 
be. repaired, i f  the repairs were necessary 
fo r  the safe prosecution o f the voyage.

(c ). —  W henever the cost o f handling or 
discharging cargo, fuel o r  stores is admis
sible as general average, the cost o f re
loading and stow ing  such cargo, fuel or 
stores  on  board  the skip, together with all 
storage charges (including fire insurance,
if  incurred) on  such cargo, fuel or stores  ■ 
shall likew ise be sQ admitted. But when the 
ship is condem ned or does not proceed on 
her original voyage, no storage expenses 
incurred after the date o f  the ship’s con 
dem nation o r  o f  the abandonment o f the 
voyage  shall be admitted as general average. 
In  the event o f  the ship being condemned  
b efore  com pletion  of discharge o f  cargo, 
stora ge expenses, as above, shall be admitted 
as general average up to  the date of com 
pletion  o f  discharge.

(d ). —  I f  a ship under average...........
(cnz. idem ).

W h ere  the cargo o r  a portion o f it is 
forw ard ed  to  destination as above, such cargo  
shall rem ain liable' to  contribute to  the 
general average- as i f  it had not been  
forttiarded. (N ieu w e toevoeging.)

R ule X I. .—  W a ges and maintenance of 
crezv in p ort o f  refuge, etc.

W h en  a sh ip   (enz. idem).

York— Antwerp Rules 1924.

Rule X .

(a). —  (O ngew ijzigd .)

(b). —  T h e cost o f handling on board or
discharging cargo, fuel or stores  (cnz.
idem ).

(c ). —  W henever the cost o f handling or 
discharging cargo, fuel or stores is admis
sible as general average, the cost o f reloa
ding and stow ing such cargo, fuel or stores 
on board the ship, together with all storage 
charges (including fire insurance, if incur
red) on such cargo, fuel or stores shall 
likew ise be so admitted. But when the ship 
is condemned or does not proceed on her 
original voyage, no storage expenses incurred 
after the date of the ship’s condemnation or 
o f  the abandonment of the voyage shall be 
admitted as general average. In the event 
o f  the condem nation of the ship or the aban
donm ent o f  the voyage  before com pletion of 
discharge o f  cargo, storage expenses, as 
above, shall be admitted as general average 
up to the date o f com pletion o f discharge.

(d ). —  (Oorspronkelijke tekst 1890 be- 
houden).

Rule X I .  —- W a ges and maintenance of 
crew  in  port o f  refuge, etc.

W hen  a sh ip   (enz. idem).

f



York— Antwerp Rules 1890.

Rule X I I .  —  D am age to  cargo in
discharging, etc.

D am age done to or loss o f  cargo neces
sarily caused in the act o f .discharging, 
storing, reloading, and stow ing, shall be 
made good  as general .average, when and 
on ly when the oost o f  those measures res
pectively is admitted as general average.

Rule X I I I .  —  D eductions from  cost of 
repairs.

In adjusting claims for general average, 
repairs to  ibe allow ed dn .general average 
shall be subject to the fo llow in g  deductions 
in respect o f  „new  for  old” , v iz :

•In the case o f  iron or steel ships, from
date o f  original register to the date o f
accident:

Up to A ll repairs to be .allowed in full, except
1 year old painting o r  coating o f  bottom , from  which

(A). one-third is- to ;be deducted.

Between O ne-third to be deducted o ff  repairs to 
1 and 3 and renewal o f  w ood w ork  o f hull, imasts

years and spars, furniture, upholstery, crockery,
(B) metal and glassw are, also sails, rigging, 

ropes, -sheets, and hawsers (other than wire 
and chain), aw nings, covers and painting. 
G ne-sixth to  be deducted o f f  w ire rigging, 
wire, ropes and w ire  hawsers, chain cables 
and chains, donkey engines, steam winches 
and connexions, steam cranes and con
nexions; other repairs in  full.

Between D eductions as above under Clause B,
3 and 6 except that onesixth  be deducted o f f  iron- 

years w ork  o f  masts and spars, and .machinery
(C). (inclusive o f  boilers and their m ountings).

Between D eductions as above under Clause C,
6 and 10 except that onethird be deducted o f f  iron- 

years w ork  o f masts and spars, repairs to  and
(D). renewal o f all m achinery (inclusive of

boilers .and their .mountings) and all hawsers, 
■ropes, sheets, and rigging.

Between One-third to be deducted o f f  all repairs
10 and 15 and renewals except iron w ork  o f  hull .and

years cem enting .and chain cables, from  which
(E). one-sixthi to .be deducted. A nchors to be  

allowed in full.

Over One-third to be deducted o f f  all repairs
15 years and renewals. A nchors to be allowed in  full.

(F). O ne-sixth to be deducted o f f  chain cables.

Generally The deductions (except as to provisions
(G). and stores, m achinery and boilers) to be

regulated iby the age o f the ship, and not the 
age o f  the particular part o f  her to which 
they apply.

N o  painting bottom  to be allowed if  the 
bottom  has not been painted w ithin six  
m onths previous to the date o f  accident.
N o deduction to be m ade in respect o f  old 
material which is repaired w ithout being 
replaced b y  new, and provisions and . stores 
which have n ot been in use.

Ontwerp Stockholm-Rules 1924.

W h ere  cargo has been forw arded  as 
provided  fo r  in Rule X  (d ), the Shipcmnter’s 
right o f  r eco v ery  fro m 'it  in general average  
fo r  w ages and maintenance as above, shall 
■not be prejud iced  thereby.

R ule X I I .  —  D am age to cargo in dis
charging, etc.

D am age to or loss o f cargo, fuel or 
s tores  caused in  the act o f  handling, dis
charging, storing, reloading and stow ing 
shall be m ade good  as general average, 
w hen and only when the cost o f  those 
m easures respectively is adm itted as general 
average.

R ule X I I I .  —  D eductions from  cost of 
repairs.

In  a d ju s t in g .. . . . .  (enz. idem ).

In  the case of iron or steel ships, from  
date o f  orig ina l register to the date o f  
■accident: •'

(O ngew ijzigd .)

(O ngew ijzigd .)

O ne-sixth  to be deducted o f f  w ire  rigging, 
w ire ropes and wire-^hawsers, w ireless ap
paratus, chain cables and chains, insulation, 
donkey engines, steam, steerin g  gea r and 
connections, steam wffiches and connections, 
steam  cranes and connections and electrical 
m a ch in ery ; other repairs in full.

D eductions as above under clause B, 
except that one-third be deducted  o f f  insu,- 
lation, and one-sixth b e .   (enz. idem ).

D eductions as above under clause G, 
except that one-third be deducted o f f  iron 
w ork  o f  masts and spars, donkey engines, 
steam  steerin g  gear, w inches, cranes and 
connections, repairs to and renew al o f all 
m achinery (inclusive o f boilers and their 
m ountings), w ireless apparatus and all haw 
sers, ropes, sheets and r ig g in g :

(O ngew ijzigd .)

(O ngew ijzigd .)

T h e  deductions (except as to  provisions 
and stores, insulation, w ireless apparatus, 
m achinery and boilers) to  be regulated by 
the age o f  the ship, and not the age of the 
particular part of her to w hich  they apply. 
N o  painting bottom  to be allow ed if the 
bottom  has not been painted w ith in  six 
m onths previous to the date o f  the  a cci
dent. N o deduction to be made in respect 
o f old material which is repaired w ithout 
being replaced by new, and provisions, 
stores and gear which have not been in use.

York— Antwerp Rules 1924.

In  the event o f  the condem nation o f  the 
ship or  the abandonm ent o f  the voya g e  
before com pletion  o f  discharge- of cargo, 
w ages and m aintenance o f crew , as above, 
shall be adm itted as general average up to  
the date o f  com pletion  o f  discharge.

Rule X I I .  —  D am age to cargo in  dis
charging, etc.

D am age to o r . . . . . .  (enz. idem, als v o o r -
gesteld.)

Rule X I I I .  —  D eductions from  cost o f  
repairs.

In  a d ju stin g   (enz. idem ).

In  the case o f  iron or steel ships, from  
date o f  orig ina l register to the date o f  
.accident:

(Idem .)

(Idem .)

(Idem , als voorgesteld.)

(Idem , als voorgesteld .)

(Idem , als voorgesteld .)

(O ngew ijzigd .)

(O ngew ijzigd .)

(Idem , als voorgesteld.)
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In the case of w ooden  o r  com posite  ships:
When a. ship is under one year old 'from 

date o f original register, at the time o f  
accident, no deduction new for old shall be 
made. A fter that period a deduction o f one- 
third shall 'be made, with the following 
exceptions :

Anchors shall 'be allowed in full. Chain 
cables shall he subject to a deduction of 
onesixth only.

N o deduction shall be made in respect o f  
provisions and stores which had not been in 
use.

Metal sheathing shall be dealt with, by 
allowing ,in full the cost o f  a weight equal 
to the gross weight o f metal sheating strip
ped o ff, .minus the proceeds o f  the old 
metal. Nails, felt and labour metalling are 
subject to  a deduction o f  onethird.

In the case of ships generally : .
In the case o f  all ships, the expense o f

straightening bent ironwork, including la
bour o f  taking out and replacing it, shall 
be allowed in full.

Graving dock dues, including expenses
o f removals, cartages, use o f  shears, stages, 
and graving dock .materials, shall he allowed 
in full.

Rule X IV .  —  Tem porary Repairs.

N o deductions „new fo r  o ld ” shall be
made from  the cost o f  temporary repairs of 
damage allowable as general average.

Rule X V . —  Loss of Freight.

Loss o f  freight arising from  damage to 
or loss o f  cargo shall be made good .as 
general average, either when caused by a 
general average act, or  when the damage 
to or loss o f cargo is so made good.

Rule X V I. —  Am ount to be made good  
fur cargo lost or damaged by sacrifice.

The amount to be made good as general 
average for damage or loss o f  goods sacri
ficed shall be the loss which the owner o f

Qntwerp Stockholm-Rules 1924

In the case o f w o o d e n  or com p osite  ships:

W hen a s h ip . ; (enz. idem ).

W hen a ship is fitted  with propelling, 
refrigerating or electrica l machinery, or with 
insulation, or w ith w ireless apparatus, re
pairs to such m achinery, insulation . or 
wifeless apparatus to be su b ject to  the same 
deductions as in the case o f iron or steel 
ships. (Nieuwe toevoeging.)

In the case o f sh ips gen era lly :
In the case '  „(enz. idem ).

Rule X IV .  —  Tem porary Repairs.

W here temporary repairs are effected  to 
a ship at a port o f loading, call or refuge, 
for the common safety, or  of damage caused 
by general average sacrifice, the cost of 
such repairs shall be admitted as general 
average; but w here tem porary repairs of 
accidental damage are effected  merely' to 
enable the adventure to. be completed, the 
cost of such repairs shall be admitted as 
general average Only“ up to the saving in 
expense which w ould  have been incurred and 
allowed in general avera ge had such repairs 
not been effected  there.

N o deductions „-new for o ld ” shall be 
made from the cost r o f temporary repairs 
allowable as general. average.

Rule X V . —  L oss o f  F reigh t:

Loss of f r e ig h t . . . . ' . ,  (enz. idem).

D eduction shall be made from the 
amount o f  gross freigh t lost o f the charges 
which the owner th ereo f would have in
curred to earn such freight, but has, in 
consequence o f the sacrifice, not incurred.

W hen the 'v oya g e  is  continued, credit 
shall also be given  fo r  freight earned on 
goods carried in lieu o f  goods sacrificed,
less expenses actually incurred in earning 
such freight, including an allozvance for
extra detention o f  th e,.vessel due solely to
the engagement and loading o f the new
cargo.

Rule X V I . —  A m ount to be made good 
fo r  cargo lost or damaged by sacrifice.

The amount to be m ade good as general 
average for damage to  or loss o f goods 
sacrificed shall be the loss ■ which the owner

Y ork— Antwerp Rules 1924.

In  the case o f  w o od en  o r  co m p o s ite  sh ips:

W h en  a sh ip   (enz. idem ).

W h en  a ship is fitted w ith  propelling, 
refrigerating, electrical, or other machinery, 
o r  w ith  insulation. . . .  (enz. idem , .als voor- 
.ge.steld.) .

In  the case o f  ships gen era lly :
In the ca se   (enz. idem ).

Rule. X I V .  —  Tem porary Repairs.

W h ere  tem porary r e p a ir s . . , ,  (enz., idem, 
als voorgeste ld ).

Rule X V -  —  L oss o f Freight. 
Loss o f f r e ig h t . . . .  (enz .idem .)

D eduction  s h a l l . . . .  (enz. als voorgesteld 
m et w eglating  "van de laatste alinea.)

Rule X V I .  —  A m ount to  be made good  
for  cargo lost or damaged by sacrifice.

T he am ount to be made good  as general 
average fo r  .damage to o r  loss o f  goods 
sacrificed  shall be the loss w hich the ow ner
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the good s has sustained th iB h y , based on
the market value! at the (kite o f  the lirrival 
ni th l vessel o r  at the termination o f the 
adventure.

Rule X V II .  —  C ontributory values.

The contribution to  a general average 
shall be  made upon the actual values o f the 
property at the termination o f  the adven
ture, to which shall he added the amount 
made good  as general average for property 
sacrificed ; deduction being made from  the 
shipow ner's freight and passage-motley at 
risk, o f  such port charges and crew 's wages 
as would not have been incurred had the 
ship and ca rgo  been totally lost at the date 
o f  the general average act or sacrifice, and 
have not been allowed as general average; 
deduction be ing  also made from  the value 
o f  the property o f  all changes incurred ill 
respect thereof subsequently to  the general 
average act, except such charges as are 
allowed in general average.

Passengers’ luggage and personal effects, 
not shipped under bill o f  lading, shall not 
contribute in general average.

Rule X V I I I .  —  Adjustm ent.
E xcept as provided in the foregoing rules, 

the adjustm ent shall he drawn up in accor
dance with the law and practice that would 
have governed the adjustm ent had the con 
tract o f  affreightm ent not contained ac clause 
to pay general average accord ing to these 
Rules.

Ontwerp StockhoJm-Rules 1924.

of the goods has sustained thereby, based on 
the market values at the date o f the arrival 
o f the vessel or at the termination of the 
adventure w here this ends at a place other 
than the original destination, irrespective o f  
any sale „ to  arrive".

Rule X V II .  —  Contributory values.
The contribution to a general average 

shall be made upon the actual net values 
o f  the property at the termination of the 
adventure, to which values shall be added 
the amount made good as general average 
for property sacrificed if not already in
cluded; deduction being made from  the 
shipowner's freight and passage-tnoney at 
risk, o f  such charges and crew ’s wages as 
w ould not have been incurred in earning the 
freight had the ship and cargo been totally 
Inst at the date o f  the general average act 
and have not been allowed as general 
average; deduction being also made from 
the value o f  the property o f  all charges in
curred in respect thereof subsequently to 
the general average act, except such charges 
as are allowed in general average.

W h en  a ship is in ballast, but under 
charter, the ship and the net freight (com 
puted as above) earned under the charter, 
shall contribute to  general average.

(Vervallen.)

Rule X V I I I .  —  Damage to  ship.

The amount to be allowed as general 
average fo r  damage o r  loss to the ship, her 
machinery and/or gear when repaired or 
replaced shall be the actual reasonable cost 
of repairing or replacing such damage or 
loss, deductions being made as above (Rule 
X I I I ) when old material is replaced by new. 
W hen not repaired, the reasonable depre
ciation shall he allowed, not exceeding the 
estimated cost o f  repairs.

W here an actual or constructive total 
loss o f  the ship has been caused by the

General Average Act, the estimated sound 
value o f  the ship shall be allowed, deduc
ting the estimated cost o f repairing damage 
which is not general average and deducting 
also the proceeds o f sale, if any.

R ule X I X .  —  Undeclared cargo.

Dam age or loss caused to goods loaded 
without the knowledge of the shipowner or 
his agent or to goods wilfully misdescribed 
at time o f  shipment shall not be allowed as 
general average, but such goods shall remain 
liable to contribute, if saved.

Dam age or loss caused to goods which 
have been declared on shipment at a value 
which is low er than their real value shall 
be contributed for at the declared value, 
but such goods shall contribute upon their 
actual value.

York— Antwerp Rules 1924.

of the goods has sustained thereby, based 
on the market values at the date o f  the 
arrival o f  the vessel or at the termination 
of the adventure where this ends at a place 
other than the original destination.

W here  goods so damaged are sold after  
arrival, the loss to  he made g o o d  in general 
average shall he calculated by applying to  
the sound value on the date of arrival o f  
the vessel the percentage o f  loss, resulting  
from a comparison o f  the proceeds with the 
sound value on dale o f sale.

Rule X V II .  —  C ontributory values.

The c o n tr ib u t io n ...,  (enz. idem, als vtM.ir- 
gesteld.)

(Vervallen.)

Rule X V II I .  —  Dam age to ship.

The a m o u n t.. . .  (enz. idem , als voor- 
gesteld.)

W here there is an actual or constructive 
total loss o f  the ship the amount to be 
allowed as general average fo r  damage or  
loss to the ship caused by a general average 
act shall be the estim ated sound value o f  
the ship after deducting therefrom  the esti
mated cost o f  repairing damage which is 
not general average and the proceeds rtf 
sale, if any.

Rule X IX .  —  Undeclared  o r  W ron g fu lly  
D eclared Cargo.

Damage o r  l o s s . . . .  (enz. idem als voor- 
gesteld.)

Damage o r  loss caused to  good s which 
have been w rongfully  declared on ship
ment. . . . (enz. idem , als voorgesteld.)
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York— Antwerp Rules 1890.

Zooa'ls wellicht bekend hebben de 
Parijsohe assuradeuren, vereenigd in het 
„Comité des Assureurs Maritimes de 
Paris”, de nieuwe Rules met algeineene 
stemmen goedgekeurd.*) Assuradeuren 
hebben echter niet zulk een direct be
lang bij de Rules als de reeders en 
belanghebbenden-bij-de-lading. In. Ne
derland zullen deze groepen zich bin
nenkort over de nieuwe Rules hebben 
uit te spreken. Mijn bedoeling is ge
weest hun dit te vergemakkelijken.

*) Zoo juist wordt gemeld, dat de 
Fransche reeders, nl. het „Comité Central des 
Armateurs de Franee” , hetzelfde hebben ge
daan. (Lloyd 's List 16 Oct.)

Ontwerp Stockholm-Rules 1924.

Rule X X . —  E xpenses bearing up for  
port, e tc .'

. Fuel and stores consumed, and wages and 
maintenance o f master, officers and crew 
incurred, during the prolongation o f the 
voyage occasioned by a ship entering a port 
or place o f refuge or returning to her port 
or place o f loading shall be admitted as 
general average when the expenses of 
entering such port or place are allowable 
in general average in accordance with 
Rule X  (A ).

Fuel . and stores consumed during extra 
detention in a port or place o f loading, call 
or refuge shall also be allowed in general 
average for the period during which wages 
and maintenance of master, officers and 
crew are allowed in terms of Rule X I, 
except such fuel and stores as are consumed 
in effecting repairs not allowable in general 
average.

Rule X X I . —  Provision  o f  funds.

A  com mission o f 2 per cent, on general 
average disbursements shall be allowed in 
general average, but when the funds are not 
provided by any o f the contributing 
interests, the necessary cost o f obtaining the 
funds required b y ’means o f  a bottomry bond 
or otherwise, o r t h e  loss sustained by 
'owners of goods sold for the purpose, shall 
be allowed in general average.
.T h e  c o s t 'o f  insuring money advanced to 

pay for general average- disbursements shall 
also be allowed in general average.

Rule X X II .  —  Interest oil losses made 
good in general average.

Interest shall be allowed on expenditure, 
sacrifices and allowances charged to general 
average at the legal rate per annum prevai
ling at the final port o f destination at 
which the adventure ends, or where there is 
no recognised legal rate, at the rate of 5 per 
cent, per annum, until the date of the gene
ral average statement, due allowance being 
made for any interim reimbursement from  
the contributory interests or from the gene
ral average deposit fund.

R u le . X X I I I .  —  Treatm ent of cash D ep o 
sits.

W here cash deposits .have been collected 
in respect o f  cargo’ s liability for general 
average, salvage o r  special charges, such 
deposits shall be paid into a special account, 
earning interest where possible, in the joint 
■naimes o f  two Trustees (one to  he nominated 
on behalf o f  the shipowner and the other on 
behalf o f  the depositors) in a Bank to be 
approved by such Trustees. The sum so 
deposited, together with accrued interest, if 
any, shall be held as security for and upon 
trust for payment to the parties entitled 
thereto o f  the general average, salvage o r  
special charges payable by the cargo in 
respect o f  w hich  the .deposits have been 
collected. The Trustees shall have power to 
make payments on account o r  refunds o f  
■deposits which m ay be certified to in 
writing by the Average Adjuster. Such 
deposits and payments o r  refunds shall be 
without prejudice to the ultimate liability 
o f  the parties.

Rule X X I V .  —  Right o f  action to recover  
general average contribution.

A ny person or  persons entitled to receive 
contribution in .general average shall have 
a direct right o f  action against every person 
liable to contribute.

York— Antwerp Rules 1924.

Rule X X . —  E xpenses beam ing up for 
port, etc.

Fuel and stores  (enz, idem, als
voorgesteld).

Rule X X I ,  —  P rovision  o f fumts.

■A com m ission   (enz. idem, als voor-
geste kl.)

Ride X X I I .  —  In terest on  losses made 
goad in general average.

Interest shall  (enz. idem , als voor
gesteld.)

Rule X X I I I .  —  T reatm ent o f  Cash 
Deposits.

•Where cash deposits  (enz. idem, als
voorgesteld.

(D eze voprgcstelde nieuwe Rule niet over
genom en.)



N I E U W S  V A N  S C H E E P V A A R T  EN SCH EEPSBO U W .
Personalia. Havenbeweging.

T e  H oogezand is in den ouderdom  van 63 jaar overleden de heer 
F . Sm it Jzn., firmant van de fa. E. J. Smit & Zoon, Scheepsbouw w erf 
en  M achinefabriek aldaar.

E xa m en s Technische H oogeschool,

Ingenieurs-exam en voor scheepsbouwkundig-ingenieur: A. J. Dem- 
m e r s ; G. A . V. D u fou r ; W . Sozonoff.

M achinist en-exam ens.

D iplom a C : C. Bekker, J. Dolm an, J. H . Horné, P . M ensch.

Jubilea.
O p  1 O ctober j.1. was het 25 jaar geleden, dat de heeren Paul den 

T e x  en E. H eldring benoem d werden tot Directeuren van de Kon. 
N ed . Stoom boot Maatschappij te Amsterdam,

Uitbreiding Kon. Paketvaart-Mij.
D e  Raad van Bestuur van de K on. Paketvaart Maatschappij heeft 

besloten  in aanbouw te geven twee motorschepen van ca. 4650 ton 
b ru to  register ton voor  de Deli-Straits-China-dienst, v ijf  stoomschepen 
va n  ca. 1000 ton elk, twee stoomschepen van ca. 460 bruto reg. ton 
en  een schip van ca. 1450 ton bruto.

Rijksvaartuigendienst.

D e  dienst der Rijksvaartuigen is met ingang van 1 O ctober j.1. 
opgedragen  aan de Scheepvaartinspectie, terwijl de Inspecteur voor de 
Scheepvaart Ch. H . Zijlstra daarmede speciaal is belast. Staatscourant 
n o . 193 bevat o.m. de instructie voor  dien ambtenaar.

Reddingmiddelen.

D onderdag 9 O ctober j.1. had vóór den Nieuwen W aterw eg een 
dem onstratie plaats van het Carley N ew  Austin Life- Float, zijnde 
een  groo ie  ovale boei van koper, verdeeld in waterdichte afdeelingen, 
m e t kurk en linnen bekleed, en bestemd om te dienen als aanvullend 
reddingm ateriaal voor  schepen, waarvan de inrichting en het aantal 
passagiers het meenemen van een voldoend aantal reddingbooten 
u itslu it.
■ O p  verzoek van den D irecteur van het Scheepvaartkundig Instituut 

en  M useum  hadden verschillende autoriteiten en belangstellenden zich 
op  de daarvoor beschikbaar gestelde loodsboot vereenigd, vanwaar 
in  zee de boei met groot gemak te water werd gew orpen en met 
tw ee  personen w erd bemand. D rie van de inmiddels eveneens naar 
zee  uitgevaren reddingboot President van H eel te water gesprongen 
personen werden opgepikt door de boei, die voldoende drijf verm ogen 
b leek  ié  behouden. Echter w erd duidelijk gem anifesteerd dat een 
g ro o te r  exemplaar dan het hier vertoonde kleinste m odel in de praktijk 
te  verkiezen zou zijn. Bij een onderlinge gedachtenwisseling na afloop 
van  de proefnem ing kwam het algemeen gevoelen naar voren, dal 
w anneer aan boord van schepen het“aantal opvarenden niet opgenomen 
z o u  kunnen w orden ih  de booten  in de davits hangende, deze en 
dergelijke aanvullende reddingmiddelen verre te verkiezen zijn boven 
n iet aan davits bevestigde sloepen, waarvan betw ijfeld m ag worden 
o f  zij in de praktijk wel ooit te water zullen kunnen w orden gebracht.

D e nieuwe motorschepen van de Anglo Saxon Petr. Co.
D e nieuwe tankschepen voor de AnglonSaxon Petroleum  Co. zullen 

ged reven  worden d oor dubbelwerikende matoren van h e t ' Werkspoor-:: 
ty.pe. Zij zullen alle enkelschroefschepen worden. D e  Rotterdam sche 
D roogdokm aatsobappij zal één der m otoren 'bouiwen v oor  de drie* 
daar te ‘bouwen schepen, terwijl de beide andere door de N orth Eastern 
M arin e  Engineering Co. gemaakt worden. V o o r  de drie schépen, welke 
d o o r  de Nederlandsche .Scheepsbouwnnaatsehappij' gebou w d •worden,, 
zu llen  de m otoren  d oor  W erksp oor worden gemaakt.

D e  afm etingen der schepen zijn:
Lengte tusscben de loodlijnen 440 voet; breedte 59 voet, holte in de  zijde 

32  voet 9 d u im ; draagverm ogen ÏÜ.'OOO t . ;  snelheid van het geladen schip 
12,5 m ijl; verm ogen der machines 350Ó R .P .K .; aantal cilinders 6; 
diam . cilinders 820 m m ; slag 1500 mm.

D e com pressie onder den zuiger zal 250 lfos, 'bedragen tegenover 
een com pressie van 450 tbs. er hoven. . .

D e  meerderheid van de hulpwerktuigen, welke op zee in geb~uik 
zijn, w orden d o o r  den h oofd m otor gedreven. V oor de pompinstallatie 
ten  behoeve van de lading w ordt stoom  geproduceerd d oor  twee 
Schotsche ketels, welke met olie gestookt worden en tevens geschikt 
zijn  om  aan de afvo'ergassen van den m otor w arm te te onttrekken.

D e  stuurinrichting zal electro-,hydraulisch w orden gedreven.
(T h e  M otorschip, O ctober 1924.)

Torpedobootjagers.
D ezer dagen zullen de uitnoodigingen tot: inschrijving voor de 

n ieuw  te bouw en torpedo'bootjagers worden rondgezonden.

Septem ber 1924.
N ieuw e W aterw eg  1029 schepen m et 1.482.030 netto  ton.
Rotterdam  871 schepen met 1.312.167 n etto  ton.
H am burg 1004 schepen met 1.253.662 n etto  ton.
Antw erpen 830 schepen met '1.399.087 n etto  -ton.

Ie, 2 c  en 3e kw artaal 1924.
N ieuw e W aterw eg  8439 schepen met 12.215.064 n etto  ton, 

(verm eerdering 1696 schepen met 2.870.242 netto ton )
Rotterdam  7359 schepen met 10.869.001 netto  ton,

(verm eerdering 1447 schepen met 2.530.443 netto ton )
H am burg 9069 schepen met 11.297.190 netto ton,

(verm indering 1193 schepen met 346.875 netto ton ). 
Antwerpen 7111 schepen met 11.890.571 netto  ton.

(verm eerdering 130 schepen met 1.095.547 netto ton 11

Nieuwe opdrachten.
D e N .V . Scheepsw erf v.h. P. & A. van Gelder te D eest ontving 

opdracht voor den bouw  van een m otorvrachtschip, v o o rz ie n  van een 
Stevw al-m otor van 25 P K , voor  rekening van een R otterdam sche firm a.

H et Technisch  Scheepvaart Bureau V isser & Praat te Rotterdam  
ontving van een Nederlandschen opdrachtgever opdracht tot bouw  van 
een m otorvrachtboot, lang 20,50 m, breed 3.65 m en hol 1-40 m, v o o r 
zien van een 22 P K  K rom hout-m otor.

D e scheepsw erf van B. G. Fikkers te M artenshoek on tv in g  opdracht 
tot bouw  van een m otorklipper voor  de Zuiderzeevisscherij, voorzien  
van een 40 P K  K rom hout-m otor.

D e Rotterdam sche D roogdokm aatschappij on tving v a n . de A n g lo  
Saxon Petroleum  Com pany opdracht voor den b ou w  -van twee tank
schepen, zusterschepen van de .afgeleverde M anuèla ; w e lk e  laatste 
bij 2300 ton deadw eight de afm etingen 305’X 5 0 ’X 1 5 ’ had.

De fa. J. J. P a ttje  & Zonen te W aterhuizen  on tving opdracht voor  
,-den houw  van een stalen m otorboot van 100 ton, v oorz ien  van een 
N .U .K .-m otor van 35 P K .

Kielleggingen.
Fa. J. J. P a ttje , W aterhuizen ,

voor een stalen m otorboot, groot ca. 170 ton, afm etingen  31.5ÖX5.40 
X I -80 m, voorzien  van een K rom hout-m otor van 60 P K .

O. Srnith, Stadskanaal,

v oor  een m otorboot, g roo t ca. 160 ton, voorzien van een Steyw al- 
m otor van 45 P K , in aanbouw voor  rekening van den heer A . M eyer 
te Groningen. .

Scheepsbouzvzverf „D e  Industrie” , A lphen a. d. Rijn,

voor  een m otorsleepboot, voorzien  van een 125 P K  In dustrie-ruw olie  ■
m otor, opgezet voor  eigen rekening.

J. Th. F ikkers, M untendam ,

.'voor een klipperaak, groot 85 ton, voor rekening van  den heer 
R. Roersm a, te Zwartsluis.

' S cheepsw erf „ D c  V ooru itga ng” , Gouwsluis,

voor tw ee ijzeren vletten voor rekening van de N .V . O osth oek  &. Zoon  
; te A lphen a. d. Rijn.

' S cheepsw erf „V o lh a rd in g” , H . II. Bodew es, P oxh ol,

voor een stalen m otorboot, lang 19.60 m, breed 3.60 m  en hol 1.25 m,
voorzien  van een Brons-m otor, voor  rekening van de fa. R . R oelofs
& Zonen te D en  H am .

E lectrische S cheepstim m erw erf v a n 'II . cê K . Sissing, TVinsum,

v o o r b e e n  aakschip, groot 60 ton, voor rekening van den heer
A. Bijlenga te G roningen;

voor een aakschip, groot 85 ton, voor rekening van den- heer M . V a l- 
kema te W arffu m .

Fa. de Haan  c& Öerlemans, Heusden,

voor een stalen Rijnschip, groot ca. 550 ton,, lang 50 m , breed 6.60 m,
hol 2.27 m ; v o o r  Nederlandsche rekening. -

N .V . S cheepsbotiw w erf v.h. D e G root <£ Van V liet, S likk erveer , •

voor een Dortm und-Em skanaalschip, g root ca. 880 ton , voor  N eder
landsche rekening,

N. V.  W e r f  V ooru it, Enkhuizen,

voor een .sleepkaan, groot 530 ton, afm etingen 5 0 X 6 .5 8 X 2 .3 0  m, voor
rekening van den .heer C. J. v a n . Bekhoyen te V lijm en ,



Te water gelaten schepen.
Firma J. Smit & Zoon, Foxhol,
een stalen motorboot, groot 250 t, voorzien van een 80 P.K. K rom 
hout motor, in aanbouw voor rekening van den heer A. Simons te 
Terneuzen.
W erf „M otorindustrie", Papendrecht,
de stalen motorboot Onderneming, groot 125 ton, afmetingen 29 X  
5X1-80 m, voorzien van een 2 cilinder 50 PK  Skandia-motor, in 
aanbouw voor den heer H . Panman te Nieuwe Pekela.
Electrische Scheepstimmerwerf van II. £  K. Sissing, Winsum, 
een stalen vlotpraam, groot 15 ton, voor Nederlandsche rekening.
Fa. de Haan & Oerlemans, Heusden,
het stalen rijnschip Josephine, groot 550 ton, afmetingen 50X6.60X: 
2.27 m, in aanbouw voor den heer F. Pecher te Roosendaal.
N V . Scheepsbouwwerf v.h. De Groot & Van Vliet, Slikkerveer, 
het Rijn-Hernekanaalschip Bernard, groot ca. 1350 ton, in aanbouw 
voor den heer J. B. Flipsen te Rotterdam.
N V. W erf Vooruit, Enkhuisen,
een sleepkaan, groot 530 ton, afmetingen 50X6,58X2.30 m, in aanbouw 
voor rekening van den heer G. H. Poel te Dussen.
Fa. Schram, v.h. Gebr. v. d. Rijken, Waspik,
het stalen kanaalschip Onderneming, groot 550 ton, in aanbouw voor
rekening van den heer J. Geervliet te Halsteren.
Fa. J. J. Pattje & Zonen, Waterhuisen,
een stalen motorboot, groot 120 ton, voorzien van een 40 PK K rom - 
hout-motor.
O. Smith, Stadskanaal,
een motorboot, groot ca. 160 ton, voorzien van een Steywal-motor 
van 45 P K , in aanbouw voor rekening van den heer W . Salomons 
te Groningen.

N .V . T. van Duyvendijk’s Scheepswerf, Lekkerkerk,
het stalen Rijn-Hernekanaalschip Ludzvig, groot 1350 ton, afmetingen
80X9.50X2.50 m, in aanbouw voor Nederlandsche rekening.

Scheepsbouwwerf „D e  Industrie”, Alphen a. d. Rijn,
een motorboot, groot ca. 130 ton, voorzien van een 45 P K  1 cilinder
Industrie-ruwoliemotor, in aanbouw voor rekening van den heer 
M. Wagenaar te Borsele.

Scheepsbouwwerf „D e  Vooruitgang", v.h. fa. D. Boot, Alphen a.d. Rijn,' 
een motorboot, groot ca. 200 ton, voorzien van een 2 cilinder Induatrie- 
ruwoliemotor van 80 PK, in aanbouw voor rekening van den heer
B. J. Blomberg te Hardinxveld.

N .V. Machinefabriek „Holland", Hardinxveld,
een sleepboot, lang 21 m, breed 4.80 m en hol 2.10 m, voor Nederland
sche rekening in aanbouw.

Scheepswerf en Machinefabriek Gebr. van de W etering, Rotterdam, 
de stalen motorsleep- en bergingsboot Zwerver, afmetingen 18.25X 
4 .50X 210  m, voorzien van een 150/180 P K  Deutz-Dieselinotor, ir. 
aanbouw voor rekening van de N.V. de W t ’s Berging en Transport- 
maatschappij te Rotterdam.

Scheepswerf „Volharding", H .H . Bodewes, Foxhol, 
een stalen motorboot, groot 45 ton, lang 22 m, breed 3.14 m, hol 
1.30 m, voorzien van een Deutz-motor van 24 PK, voor den heer 
A. Strijber te W inkel (N.-PI.) in aanbouw;
een geheel overeenkomstig vaartuig, in aanbouw voor den heer
C. Stam te Noordscharwoude.

Scheepswerf £  Machinefabriek ,,’t Hondsbosch", Alkmaar, 
een stalen directie-motorsleepboot, afmetingen 16X3.70X1.80 m, v o o r 
zien van een 2 cilinder Kromhout-ruwoliemotor van 10O PK , in aan
bouw voor rekening van de Nederlandsch-Indische Tankstoom boot- 
Maatschappij te 's-Gravenhage.

Ned. Stoomvaart-Mij. „Oceaan” .
Het voor de Nederlandsche Stoomvaart Mij. „Oceaan” te Am ster

dam bij Scotts’ Shipbuilding & Engineering Company te Greenock 
in aanbouw zijnd stoomschip van de afmetingen 425’ X  541’ —• 6 ”  X  
314" —  9” krijgt den naam van Polydorus.

Proeftochten.
Na goedgeslaagde proeftochten werden door de fa. Gebr. E. & M ; 

Coops te Hoogezand af geleverd twee motorvrachtbooten, en wel één 
groot 85 ton, voorzien van een 30 P K  Kromhout-motor, aan schipper 
M. Klein te Amsterdam en één groot 75 ton, voorzien van een 
Clim ax-motor van 25 PK, aan Gebr. Dolk te Leur.

Nieuwe schepen.

D oor de werf „R ijn  en Schie” te Leiden, toebehoorende aan de 
N .V. Technisch Scheepvaart Bureau Visser & Praat, te Rotterdam , 
is aan de heeren H. de Blanken en P. de Ruyter te D ordrecht af- 
geleverd een motorsleepboot, afm etingen 18.27X4.54X1.90 m, v o o r 
zien van een 100 P K  Krom hout-m otor.

D oor de fa. Barkmeyer & K on ing te Zuidhorn is aan het haven
bedrijf te Delfzijl (Provinciale W aterstaat, Groningen) afgeleverd de 
stalen motorwatertankboot, tevens brandspuit, ijsbreker en sleepboot, 
voorzien van een 30 P K  Industrie-ruwoliem otor.

A an - en verk oop  van schepen.

Het door W ilton ’s Machinefabriek en Scheepswerf voor eigen reke
ning gebouwde stoomschip E igen  Hulp III ,  groot 3099 bruto reg. ton, 
5500 ton deadweight, afmetingen 325’X 4 7 ’— 2” X 21 ’— 7” , tot dusverre 
niet in de vaart gebracht, is verkocht aan de fa. Erhardt & Dekkers 
te Rotterdam, die het schip onder den naam Oisterw ijk  in de vaart 
zal brengen.

Het stoomschip D e G reve van de Koninklijke Paketvaartm aat- 
schappij, groot 3610 bruto register ton, gebouwd in 1907, is naar 
Engeland verkocht voor ongeveer ƒ  183.000.

D e stoomschepen Am azone  en M edea, resp. groot 1184 en 1311 bruto 
register ton en gebouwd in 1922 en 1916, toebehoorende aan de K on . 
Nederlandsche Stoom boot Maatschappij te Amsterdam, zijn overge
dragen aan de dochtermaatschappij, de W est-Indische Scheepvaart 
Maatschappij te W illemstad, Curagao.

D e stalen bolpraam Zw erver, groot 58 ton, eigenaar J. T im m er, 
is voor ƒ  2325 verkocht aan schipper W . Zandvoort te H oogezand.

D e ijzeren bolpraam W elvaart, g root 70 ton, eigenaar schipper 
Riddering, is voor ƒ 1600 verkocht aan schipper D. Kraster te 
Sappemeer.

H e t aan de Koninklijke Paketvaart Maatschappij toebehoorende 
stoomschip Van Diemen, groot 1086.20 bruto en 579.15 netto ton, 
gebouwd in 1890 door de Mij. „F yen oord” te Rotterdam , is naar 
Indo-China verkocht.

D e in het vorig bericht genoemde verkochte zeilschepen Souvenir, 
Pehmarn  en Tamara X V , gingen resp. voor £ 3150, £ 3259 en £ 3250 
aan de nieuwe eigenaren over.

Het klipperschip Fasant, groot 174 ton, eigenaar schipper L . P ieter
man te Klundert is verkocht aan schipper J. Mulder te Puttershoek.

Het motorschip Johannes, g root 107 ton, eigenaar L . V erm eer Jzn. 
te Spijkenisse, is verkocht aan J. G. Bergman te Gorkum , die het 
schip onder den naam V ertrouw en  in de vaart brengt.

DE V R A C H T E N M A R K T
(29 September— 13 O ctober.)

Ook in dit tijdvak behield de vrachtenmarkt haar opgewekt v o o r 
komen en met de graanmarkt als stimulans bleven in alle voornaam ste 
richtingen de koersen gehandhaafd c f  stelden zich op hooger peil.

Ondanks het opvoeren van de graanprijzen door speculatie, w aardoor 
gevaar zou kunnen ontstaan dat de verkoopen bij gebrek aan kapitaal 
verminderden, was het aantal bevrachtingen groot. Plet graan gaat 
,van vrijwel alle voorname exportcentra naar Europa en ditmaal waren 
Denemarken, Middellandsche Zee en V er. K on. wel de voornaam ste 
afnemers. D e behoefte aan tonnage is ondanks alle afsluitingen no>g 
lang niet voldaan. Echter was de laatste dagen de m arkt kalm er 
gestemd, vermoedelijk tengevolge van de stijging der graanprijzen, 
doch wanneer de reeders niet al te toeschietelijk zijn, behoeven de 
koersen dientengevolge nog geen groot^  daling te ondergaan.

Dat de stijging van de vrachten in den laatsten tijd wel van eenige 
beteekenis is blijkt uit de gepubliceerde indexcijfers in de „E conom ist” . 
Deze geven voor September eene verhooging van 5.8% en staan thans 
op 128.58 of bijna op de hoogte van D ec. 1923.

G'RAAN. — • Zuid-Am erika. —  Bij de gereserveerdheid der reeders 
kon het niet anders of de koersen van de Plate moesten verbeteren, 
en zoo zien wij hier de vrachten hooger w orden en hooger blijven op 
een basis van 25/3 tot 26/6 v oor  zwaar graan van de bovenrivier, 
afhankelijk van de grootte en tijd van belading. O ok toevallige 
omstandigheden werken mede. Z oo w erd een spotboot van San LorenzO’ 
naar Ver. Ivon./Cont. bevracht tegen 26/-, terwijl eenige dagen later 
een in precies dezelfde omstandigheden verkeerende b co t maar 25/- 
kon bedingen.

V oor den nieuwen oogst was g rocte  belangstelling en de vracht
prijzen van de vorige perioden herhaalden zich en werden tenslotte 
verhoogd tot 28/- voor laden in Jan.-Febr. vanaf bovenrivier handige 
booten en Ver. Kon./Cont. als loshavens.



Bijzondere schepen krijsen natuurlijk bijzondere vrachtcijfers, zoodat 
zeer >yrt»otc schepen met 26/6 genoegen moeiten nemen.

K oord -Am erika. —  Mnntreal opende niet levendige handel, die 
langzamerhand tengevolge van de lioogc graanprijzen verminderde. De 
koersen bleven gehandhaafd op 17 a 17D cl. voor zwaar graan naar 
Antwerpen o f  Rotterdam, andere continentale havens 1 et. per 100 llis. 

hoofjer. Naar het Ver. Kon. w erd van 4/3 tot 4 /6  per rpiancr betaald 
en naar de Middellandsche Zee niet hennsto» W est-Italië werd 
tenslotte zelfs 4/10J4 bedongen. De meeste vraag was naar de dichtst
bijzijnde iKisities.

D e sinds eenigen tijd weer lvegonnen charlering van ruimte van de 
Northern Ranse hield in kalm tenijxi aan. O ok hier was nos een 
kleine verheterins der cijfers te constatecren en 16 ct. )>er 1(K) lhs. was 
de doorsneeprijs voor U ctnber-bcladins naar Uotterdatn of Antwerpen. 
Naar de Middellandsche Zee w erd 19 ct. bedongen.

De van de (ittlf naar Rotterdam betaalde vrachten van 19. 19J/* 
en 20 ct. pier ICO lhs zwaar graan. N ovem ber- en Decem bcr-beladins, 
naar het Ver. Kon. 4/9 en 4/1035 per quarter en naar de Middellandsche 
Zee tot 2345 ct, toe, wijzen alle op verhoogi-ng van de vorige cijfers 
en het op deze cijfers afgesloten aantal booten was niet onbelangrijk.

( lok de Pacific, hoewel het daarna wat stiller was. zag de koersen 
oploopen ett nadat voor Dec. verscheping naar Ver. K on./Cont. eerst 
38/- was betaald, moesten latere verschepers bijna 21- honger gaan, 
zoow el voor Dec. als v co r  vroegere verschepingen. Alleen een boot op 
de plaats moest tevreden zijn niet 37/6. waarbij nog in aanmerking 

genom en moet worden dat liet hier een groot schip betrof.
Ihmati vu /w arIr / .cc. Een enkele bevrachting had plaats van 

de D onau naar het Continent op basis van 15-6 zwaar graan en van
de Zw arte Zee naar Scandinavië tegen 13/9.

E R T S . —  Deze markt vertoonde eenige meerdere opleving, waar
door de stemming aan den vasten kant bleef. Veel w erd er echter niet 
afgesloten door w einig aanbod van ruimte en ongeneigdheid der 
afsehepers de gevraagde koersen te betalen.

Van Huelva naar Philadelphia werden voor O ct. laden eenige 
schepen opgenom en tegen 10/6. Van Sevilla naar Rotterdam werd 7/9, 
van L a Calera 5 9 en van Carthagena 5/6 betaald alles voor vroege 
posities.

H E T  O O S T E N . •— Na de graanmarkt vertoonde het Verre Oosten 
wel de meeste opgewektheid. Van Boinbay en K arnchi was veel vraag, 
zoodat de vrachtcijfers van 23/6 op scale basis en 25/6 op deadweight
tot resp. 24/9 en 27/6  konden oploopen. W el trad op het einde een
inzinking in. daar de activiteit der laatste weken in de behoefte scheen 
te hebben voorzien, doch  de markt sloot toch nog op 2 4 /- schaalhasis.

In bonnen van W ladiw ostek  hadden eenige afsluitingen plaats tegen 
35/- v co r  Jan.-Febr.-belading, doch later moest tot 36/3 worden geno

teerd, al had w einig handel plaats door schaarsehte aan ruimte.

Van Birma kwam voor het eerst weer vraag naar ruimte voor rijst 
van den nieuwen oogst, doch het oploopend bod van 3.1/3 tot 32/6 vond 
geen belangstelling daar reeders voorbm pig vasthielden op 33/9.

Suikerversehepers van Java naar Middellandsche Zee. die een dag o f  
veertien geleden afsloten tegen 33/6, moesten nu 35/- betalen voor 
een prompte boot.

Australië was kalm. W el werden nog eenige zeilschepen bevracht. 
Op de aangeboden cijfers kwam weinig tot stand, al werden enkele 
booten tegen onveranderde cijfers bevracht.

D IV E R S E N . —  l)e  katoenverschepers, die de vorige periode geen 
ruimte konden krijgen tegen 52/6. waren nu bereid van 57/6 tot 60/- 
te betalen op O. fonn  Oct. o f Nov. verscheping naar het Continent,

V oor ruimte* voor salpeter was nogal vraag voor latere posities. 
De koersen konden dan ook van 31/- verbeteren tot 33/- naar Ver. 
Kon./Cont., terwijl naar Scandinavië 34/- tot 34/6 w erd betaald, 

Dec.-jan. laden. Naar N oord-Am erika kon $5.50 w orden bedongen.

ST E E N K O L E N . —  Iti Cardiff was, vooral voor lange reizen, een 
schaarsehte aan tonnage die (1e koersen aanvankelijk deed .oploopen, 
doch het meeste voordeel ging op ’t eind door gebrek aan vraag weer 
verloren. Overigens bleef de markt stil en kwam er w einig verandering 
in de vrachtcijfers.

In Ncw-Castle werden vooral naar de Oostzee betere vrachten 
bedongen, doch door de weinige afsluitingen, was de beteekenis hier
van niet groot.

Naar de Plata werd als hoogste 13/6 betaald, doch de laatste dagen 
kon 13/- niet meer ten volle worden bedongen. Port-Said bracht h"l 
tot 12/9 om weer op 11/9 te eindigen en W est-Italië noteerde tot 
10/3 van Cardiff en 9/1035 van New-Castlc.

Naar Rotterdam noteerden wij o.a. van de Tyne 3/9, Eirth o f  Forth 
4/3, Dunston 3/1035; van Cardiff naar Terneuzen betaalde men 5/9.

O ok van Noord-Am erika werden kolen verscheept naar W est-Italië 
tegen de niet onbelangrijk verhoogde vracht van $ 3.85.

HOU T. —  T ot dusver is in de houtmarkt de verwachte levendig
heid op het eind van het seizoen uitgebleven en laat het zich niet aan- 
zien dat hier nog veel zal geschieden.

Van Sundsvall naar Londen werd voor O ctober laden 42/- per std. 
betaald en van Umea 41/6. Van Uleaborg naar Rotterdam  w erd afge
sloten voor ƒ  23.— .

De W itte Zee verbeterde in koersen en nam  een aantal booten uit 
de markt, o.a. een 700 stds. boot tegen 65 /- van Archangel naar 
Nederland.

Canada noteerde 82/6 a 85/- per std. naar de W estkust van E nge
land, doch zaken kwamen hier niet tot stand.

T IM E  C H A R T E R . —  H ier was in alle richtingen meerder 
'nteresse te bespeuren en verschillende orders werden geplaatst tegen 
hocgere prijzen.

K O E R SE N  V A N  IN D U ST R IE E LE  EN SC H E E P V A A R T F O N D SE N  
A A N  D E  A M ST E R D A M SC H E  BEURS.

INDUSTRIEELE ONDERNEMINGEN.

29/9 1/10 3,10 610 8/10 10/10 29/9 1/10 3/10 6/10 8/10 10/10

Furness— Stokvis, A . . . . 41 /s 41/t. 41/4
119

4“>/i c, > 43/s Rljsd. Fr. Ind. O., A . . . . 53 581/4 62 _ 57
Fyenoord, A . . . . . .  . 119 1181/.J, 1213/4 121*4 Schelde, Kon. Mij. A .. . . — — — — —
Ned. f. v. W . en Spwm ., A . 

Serie A ........................................ 881/s 87 85 863/t 87
Versclmre & C o.’s Sch. w .

P. w., A .................................
W ilton’s Dok, A ......................

— ._ 391/4 . 381/2
Ned. Scheepsb. M ij., A. . . 72 651/1. 681/« 67 70 73 57 59 591/a —
Ned. Staalfabr., A ....................... 27 35 30 32 341/.t 341/4 W ilton’s D ok P. w., A. . . 813/4 761/a 80 79 — —
Rottcrd. D roogd . M ij., A  . . 174 171 1661/> 1753/4 1711/4 171 IJselwerf A ................................. 8 83/4 83/h 81/4 83/ 8 —

SCHEEPVAARTONDERNEMINGEN.

T'..............
881/t 901/» 92 903/4, 873/4 Ned. Scheepv, U., A . , . . 1263/4 1271/a 129 1323/.J, 1321/4 12W/S

Hall. Z .-Afrika L., A . . . • 1 81/10 73/4 7 3/8 _ 81/4 81/.) Nicvelt— Ooudr., A. . . . 1037/s 1051/4 1101/» 1153)8 1137/m 1097/b
Hol!. Stb. Mij., A . . . . . ! 28.-./S 291/4 281/4 293/4 29 273/4 Rotterd. Lloyd, A .................... 1291/4 1297/h 1288/8 132 1311/4 1281/4
Houtvaart, A ....................... . | 931/» 943/4 97 1033/,). 973/4, 96 Solleveld & v, d. M., A .. . 873/,t 885/s 90 92 91 85
Java Ch. Jap. L., A . . . . . 1 1043/4 1043/s IO6I/4 111 1081b 1043/s St. Mij. Hillegersberg, A. . 94 971/2 101 1061/2 103 —
Kon. H oll. Lloyd, A . . . 6 51/4 6 61 Zs 61 Is 

801/»
St. Mij. Nederland, A. . . 1541-2 1541/» 1553/4 1583/8 1571/4 156%

Kon Ned. St. Mij., A. .  ; 8 i 811/4 823/4 85 85 St. Mij. Noordzee, A . . . . 271 2 291/4 31 3 4 % 34 321/2
Kon. Paketv. Mij., A  . . . i 1361/2 1393/4 1401/2 143 1403/1, 140 St, Mij. Oostzee, A . . . . 781(2 78 82»/n 851/« 83 801/2
Maas St. M . de, C . v. A .. . i 104 1043/4 103 1141/4 113 110 St. Mij. Triton, A .................... 127 128 132 139 133 1303/s
Mij. Zeevaart, A .................... . ! 89 90 92 98 95 921/» St. Mij. Zeeland, A . . . . — — — — —

Miiller & C o., A.S.M ., A  . . | 61 62 621/» 641/» 63 —



FINANCIEELE RUBRIEK
J a a rvers la gen .

N.V. „ Holland"  Scheepswerf en Machinehandel.
Het verliessaklo 'bedraagt ƒ  35.418, waarbij wordt opgemerkt, dat 

dit saldo in ontstaan door een zeer klein winstsaldo ( /  141,— ) en 
yerder uit afschrijvingen (ƒ  35.559). H et vorig jaar bedroegen de bruto 
baten na aftrek van het verlies op  de scheepswerf ƒ  171.239, terwijl 
toen voor afschrijving ƒ  109.177 werd: bestemd. Het winstsaldo 
bedroeg toen ƒ  62.062, waarvan 8 pet. dividend werd uiitgekeerd. 
De directie acht de afschrijving van ƒ  35.000 een minimum, doch' 
meent geen hooger bedrag te m oeten . voorstellen, daar. hooge afschrij
vingen beter in jaren van ruime verdiensten kunnen wonden gedaan. 
Het maken van groöte afschrijvingen zou thans slechts beteekenen 
het verminderen van het reservefonds met een gelijk bedrag. D it fonds
i.s door toevoeging van de statutair voorgesohreveh rente van 4  pet. 
gestegen tot ƒ  324.056, waaruit nu het verliessaldo van ƒ  35.419 kan 
worden gedekt en waardoor het reservefonds dus wordt terug- 
gebracht tot ƒ  288.637.

D e toestand in het scheepsbouwbedrijf is nog slecht. D e M ij. heeft 
nog de afwerking van een vrachtstoomschip van 4500 't d.w , onder 
handen. D it schip is nog onverkocht.

De slooperij heeft slechts één schip gesloopt, de Chemnitz, van 7542 
bruto ton. De prijzen zijn ook in dit bedrijf niet loonend meer. W el J s  
waar is thans de Duïtsohe concurrentie verminderd, doch er zijn 
nieuwe slooperijen opgericht, tenwijl ook een aantal scheepswerven 
zich met het sloopen van schepen bezig houden. Deze bedrijven waren 
niet voldoende op de hoogte van den aard van het werk o m  hun 
inkoopsprijzen te kunnen bepalen. O ok  hielden zij niet voldoende 
rekening met het verlies van waardeloos materiaal, dat van de oude 
schepen kotmt, terwijl ook onvoldoende rekening werd gehouden m et 
het risico vkn waardedaling der afkomende materialen. Bovendien 
wordt de concurrentie bemoeilijkt door het opdrijven van prijzen van 
oud materieel, door niet-technisoh ontwikkelde speculanten. V o o r -  
loopig heeft de directie derhalve w ein ig vertrouwen in. de naaste 
toekomst. Eerst wanneer m eer geregelde toestanden zijn ontstaan en 
de wilde elementen door verlies zijn uitgeschakeld, kan een betei e 
tijd worden tegemoet gezien.
• De balans vermeld onder activa o .a .: terreinen, gebouwen, machines, 
enz. ƒ  444.590 (v. j. 409.081), schepen in slooping, w erf goeder en en 
materialen ƒ  231.846 (ƒ  376.093), schepen in aanbouw ƒ  520.602 
(312.136), scheepsmachines ƒ  30.000 (ƒ  114.C20), drijvende h ijsch- 
blokken ƒ  145381 (ƒ  153.423).
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TRANSP0RT0VERNAME

O nder passiva komen o.a. v o o r : aandeelenkaptaal ƒ  545.000 (onv.), 
reservefonds ƒ  324.056 (300 ,030 ); reserve 'belasting ƒ  10.000 (onvO; 
kassier, crediteuren, enz. ƒ  548 .966 (ƒ  496.921).

N ie u w e  m a a tsc h a p p ije n .

D e Staatscourant van 2 O ct. 1924, nö. 192, bevat de statuten der 
volgende Naamlooze Vennootschappen:

Mi'ddellandsche Zeevaart C om pagnie te R otterdam . D o e l: koopen, 
huren, exploiteeren, verhuren en verkoop en van schepen o f  aandeelen 
daarin, alsmede, bet oprichten van en deelnemen in andere onder
nemingen, welke een dergelijk doel hebben, alles in den ruimsten zin 
genomen, en het op zich nemen der directie dier onde nemingeh.

Kapitaal ƒ  1.200.000 ; 60  aandeelen è. ƒ  1000, serie A  geplaatst en 
volgestort; 1140 aandeelen a ƒ  1000 serie B, waarvan 69 J geplaatst 
en volgestort.

Maatschappij .stoomschip Jonge A nthony te Roterdam .
.Maatschappij stoomschip Jonge Jacobus te Rotterdam .
Maatschappij stoomschip Jonge Catharina te R otterdam .
V an  deze maatschappijen is  het d o e l: aankoopen, exploiteeren, 

huren, verhuren, o f verkoopen van stoom schepen m et dien verstande 
dat ieder nimmer meer dan één sohip tegelijk in eigen exploitatie m ag 
hebben.

H et kapitaal, van elk is ƒ  5000, geplaatst en voligestort. ■
D e  drie laatste N .V . zijn dochterm aatschappijen van de eerste, en 

bezitten ieder een stoomschip v.an 3100 ton deadw eight, vroeger toe- 
behoorend hebbend aan de A lgem eene Stoomvaartmaatschappij.

O prichters zijn de .heeren A . van H oboken  Jr. en  W . A . Èngel- 
b recht, beiden te Rotterdam»

E n g e la n d .
D e  Manchester Liners L td . te  M anchester behoort n og  tot de 

gelukkige reeders, die dividend op  de* aandeelen kunnen uitkeeren, 
en wel 10 pet. M et 15 schepen, in totaal 79.100 bru to register ton, 
waarvan velen gedurende geruim en tijd w aren opgelegd, is dit dividend 
verm oedelijk niet verdiend, doch  is dit meer het gevolg  van inkomsten 
uit deelneming in andere ondernem ingen. H et kapitaal bestaat uit 
£ 445.200 aandeelen en £  457.720 cum. pref. aandeelen.

Daarentegen waren de zaken van de Tankers L td . zeer slecht, 
ondanks de 9 schepen der v lo o t voortdurend em plooi, vonden. D eze 
oorlogsmaatschappij heeft de schepen veel te hoog te boek  staan en 
heeft groote  schulden, zoodat de w inst, met de schepen behaald, aan 
rente weggaat en er voor noodzakelijke afschrijving niets overblijft.

H e r v e r z e k e r in g .
s.s. Bar d ie : 27 Sept. 55 gns; 28 Sept. vlotgekom en.
s.s. E ttr ick : 27 Sept. 15 gns; sedert onveranderd.
s.s. Sunheath.\ 27 Sept. 35 gns; 2 O ct. 25 gns; 3 O ct. 20 gns; 7 Oct.

15 g n s ; 9 Oct. 20 gns. 
s.s. T reca rell: gestrand 30 Sept. 20 gn s; 1 Oct. 15 gn s; 2 Oct.

2 0  g n s ; 3 Oct. vlotgekom en. 
s.s. D on  Arturo, bij Valparaiso .gestrand 1 Oct. 60 gn s; 2 Oct. 40 gns;

3 Oct. 90 gns-; 6 Oct. onverzekerbaar. 
s.s. R csefie ld : gestrand in de G olf van Bothnia 7 O ct. 50 gns. 
s.s; E v elyn : gestrand bij Tam acha 8 O ct. 8 gn s; 9 O ct. vlotgekom en.
s.s. Rhin, gestrand op de Garonne 8 O ct. 40 g n s ; 9 O ct. totaal verlies.
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