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Inleiding
Gaarne w il ik hedenavond met U de radiocommunicatie- 

middelen aan boord van schepen bespreken. Het is niet 
mogelijk om in enkele uren een volledig overzicht te geven 
van het scheepsradiobedrijf en alles wat daarmede samen- 
hangt. Daarvoor is dit gebied te uitgebreid. Ik zal mij daarom 
beperken tot de algemene richtlijnen, en wordt er hier en 
daar iets meer in detail getreden, dan wil deze voordracht 
toch geenszins pretenderen volledig te zijn.

Wanneer men een ontvanger afstemt op een van de gol
ven die bij Nederlandse schepen voor de afwikkeling van het 
radiotelefonieverkeer gebruikt worden (b.v. 123 M eter), dan 
kan men vele malen per dag horen hoe een kustvaarder, een 
vissersvaartuig of een zeesleepboot het kuststation Schevenin- 
gen Radio aanroept. De aanroep „Hallo Scheveningen Radio” 
betekent dat degene die de microfoon van de scheepszender 
bedient in contact wenst te treden met Scheveningen Radio, 
hetzij voor het overbrengen van een telegram, hetzij voor 
het voeren van een telefoongesprek met een abonné, waar 
ook ter wereld.

Nog veel vaker echter wordt Scheveningen Radio aan
geroepen door middel van radiotelegrafie. Inplaats van met 
het gesproken woord worden dan de berichten overgebracht 
met behulp van morsetekens.

W ij maken dus al direct kennis met twee methoden van be
richten overbrenging van schip naar wal (en ook omgekeerd) 
n.1. de radiotelefonie en de radiotelegrafie. Beide worden veel
vuldig op Nederlandse schépen gebruikt.
Scheveningen Radio

Doch alvorens een kijkje te gaan nemen op de schepen in' 
het kort eerst iets over Scheveningen Radio. D it is een station

uitsluitend bestemd voor het afwikkelen van het radiover
keer met schepen.

Alle directe A êrkeer van Nederlandse schepen met het 
moederland loopt via Scheveningen Radio. Een uitzondering 
hierop is het vhf telefonieverkeer (telefonieverbindingen over 
zeer korte afstanden op golven beneden 10 M eter), liet 
radioverkeer van schepen van de Marine en het Loodswezen 
alsmede het telefonieverkeer met de Nieuw Amsterdam.

Het zal U zonder meer wel duidelijk zijn dat het niet 
practisch is de zenders en ontvangers van een kuststation 
vlak bij elkaar op te stellen. Dit zou te veel storingen in de 
ontvangst veroorzaken.

De zenders van Scheveningen Radio staan gedeeltelijk te 
Scheveningen, een ander gedeelte is te Kootwijk opgesteld. 
De ontvangers bevinden zich te IJmuiden, vanwaar ook de 
zenders bediend worden. Het hart van , dit radiocentrum is 
dus IJmuiden, tegenwoordig nog gevestigd in twee school
lokalen van de Wilhelminaschool. Ik noem hier het woord 
„radiocentrum” en dit is niet ten onrechte, want PCH (dat 
zijn de roepletters van Scheveningen Radio) is al tientallen 
jaren een welbekende klank over alle wereldzeeën. Het- is 
een van de drukste kuststations ter wereld en verw erkt tegen
woordig omstreeks S000 telefoongesprekken en 20.000 tele
grammen per maand. (zie fig. 1 en 2 ).

Is de inrichting van het gebouw op het ogenblik nog vrij 
primitief, hetgeen te wijten is aan oorlogsomstandigheden^ 
binnen, niet al te lange tijd hoopt de PTT het nieuwe gebouw 
te betrekken dat op het sluiseiland te IJmuiden in aan
bouw is. (fig. 3).

Fig. 4 toont een van de telegrafietafels Van PCH. Dé 
telegrafisten (meestal loopt 'een achttal tegelijk wacht) 
zitten voor hun ontvangers en luisteren op een bepaalde
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golf band naar aanroepen van schepen. Naast de ontvangers 
bevinden zich seinsleutels waarmede de zenders te Sche- 
veningen of Kootwijk bediend worden.

Op fig 5 is de telefoniehoek afgebeeld. Vóór de telefonistes 
bevinden zich de ontvangers, de seinsleutels zijn nu vervangen 
door microfoons waarmede de op afstand opgestelde zenders 
bediend worden. Met behulp van een telefoonschakelpaneel 
kunnen de gewenste doorverbindingen van de schepen met de 
abonné’s gemaakt worden.

De service van PCH is uitstekend en ook vele buiten
landse schepen maken van dit kuststation gebruik voor het 
verzenden van telegrammen en het voeren van telefoon
gesprekken.

Frequentie-indeling

Een van de eerste vragen die zich voordoet bij de bespre
king van het scheepsradioverkeer is wel: Welke frequenties 
worden hiervoor gebruikt?

De frequentie die gebruikt wordt voor de verbinding van 
een schip met de wal hangt af van vele factoren. In de eerste, 
plaats mag niet afgeweken worden van de op internationale 
overeenkomsten bepaalde frequenties. Opgemerkt dient te 
worden dat de scheepvaart niet ruim bedeeld is. Hoewel in 
ieder gedeelte van het bruikbare frequentiespectrum een 
frequentieband voor het scheepsradioverkeer beschikbaar ge
steld is, is in de practijk gebleken dat de beschikbare fre
quenties onvoldoende zijn voor een 100%  vlotte afwikkeling 
van het verkeer.

Welke frequentie gebruikt wordt hangt verder af van de 
te overbruggen afstand, de atmosferische omstandigheden, 
het tijdstip waarop de verbinding gemaakt moet worden, 
de beschikbare installatie zowel op het schip als op het kust
station en de storingen door andere zenders.
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Fig . 2. O N T W IK K E L IN G  VAN H E T  T E L E G R A F IE  V E R K E E R
V IA  SC H E V E N IN G E N  RA D IO  fFoto P T T ;

In het kort samengevat kan het volgende worden gezegd:
Voor het telegrafieverkeer over afstanden tot 300 ä 500 

mijl gebruikt men de band 375— 500 kp/s (800— 600 
Meter). Des nachts kunnen op deze frequenties verbindin
gen tot op omstreeks 1000 mijl gemaakt worden. Bij uit
zondering worden ook nog wel frequenties van ongeveer 
145 kp/s (2200 Meter golflengte) gebruikt.

Voor het langeafstanihtclcgrafievcrkeer worden hogere 
frequenties (kortere golven) gebruikt, n.1. de 4, 6, 8, 12, 16 
en 22 MP/s banden, (resp. 75, 50, 36, 24, 18 en 13 Meter 
golfbanden). Afhankelijk van de hiervoor genoemde facto
ren wordt een frequentie gekozen welke de beste verbinding 
geeft. Een goede aanwijzing voor de telegrafist van een schip 
is dat hij eerst naar de zenders van PCH luistert in de# ver
schillende banden. Het meeste kans op succes heeft hij indien 
hij een frequentie kiest in de golfband van die zender van 
PCH, die de beste ontvangst geeft.

Hoewel de voortplantingscondities van de kortegolven in 
het algemeen zeer sterk afhankelijk zijn van de omstandig
heden, kan toch gezegd worden dat als regel een schip, waar 
ook ter wereld, tenminste één maal per dag in staat is radio- 
telegrafisch contact met PCH te onderhouden.



Fig. 4. EEN D ER T E L E G R A F IE T A F E L S V A N  PCH
fFoto) PTT)

Voor het korteafstandstelefonieverkeer (overdag tot enkele 
honderden mijlen, des avonds wel tot 1000 mijl) gebruikt 
men frequenties in de band van 3 tot 1,5 Mp/s (100 tot 200 
Meter golf band).

Het langeafstandstelefonieverkeer wordt op frequenties af
gehandeld die in de buurt liggen van degene die genoemd 
zijn voor afwikkeling van het langeafstandstelegrafieverkeer.

Tenslotte w il ik nog even het v h f (very high frequency) 
telefonieverkeer noemen. Hieronder wordt verstaan telefonie
verkeer op golven beneden 10 Meter. De afstanden die. men 
hiermede kan overbruggen zijn —  afhankelijk van de hoogte 
waarop de antennes zijn opgesteld —  van de orde van grootte 
van enkele tientallen mijlen.

In havens en binnenwateren worden deze frequenties ge
bruikt doch alleen voor binnenvaartuigen aangezien zeeschepen 
nog niet met vhf-installaties zijn uitgerust.

W aarom  hebben schepen zend- en ontvangapparatuur aan 
boord ?

De meeste schepen hebben radio aan boord niet alleen om
dat dit gemakkelijk is voor de berichtenwisseling met de vaste 
wal, maar ook omdat de wet daartoe de verplichting oplegt. 
In verband met de veiligheid ter zee legt het Nederlandse 
Schepenbesluit —  waarvan de inhoud gebaseerd is op inter
nationale afspraken — , de verplichting op, dat verschillende 
catagorieën schepen van een radiotelegraafinrichting voorzien 
moeten zijn.

D it geldt b.v. (op enkele uitzonderingen na) voor alle 
vrachtschepen boven 160Ó br. reg. ton alsmede voor alle 
passagiersschepen.

Onder de hierboven genoemde radiotelegraafinrichting 
w ordt verstaan een radiozender en ontvanger die kan werken 
in de 375-500 kp/s band/. (800— 600 Meter golfband). Tot 
het aan boord hebben van een kortegolftelegrafie o f een tele
fonie zender bestaan momenteel nog geen wettelijke verplich
tingen. W el is in het nieuwe veiligheids verdrag van Londen 
de bepaling opgenomen dat ook schépen van 500-1600 br. 
reg. ton een radioinrichting moeten hebben, doch er kan dan 
volstaan worden met een telefonie-installatie.

Het Londense Veiligheidsverdrag is echter nog niet in wer
king getreden. Zoals gezegd bestaat er geen verplichting tot 
het voeren van een kortegolf installatie, doch de meeste zee
schepen boven 1600 br. reg. ton zijn er wel mede uitgerust.

In het Schepenbesluit worden ook tal van technische eisen 
genoemd waaraan de aan boord opgestelde apparaten moeten 
voldoen.
H et R adiotelegrafieverkeer

Telegrammen voor opvarenden van schepen kunnen op

Fig. 5. DE TELEFON IEH OEK V AN  SCH EVENIN GEN  R A D IO
(Foto PTT)

dezelfde manier 'als gewone telegrammen aan alle telegraaf
kantoren worden opgegeven. Langs de landlijn gaan ze dan 
naar IJmuiden en de desbetreffende schepen worden in de



hij niet te allen tijde PCH mogen aanroepen op 500 kp/s. 
Immers, dit is niet alleen de roepfrequentie in de midden- 
golfband, doch ook de noodfrequentie. En menig schip dat 
met een verplichte radioinstallatie op zee vaart is verplicht 
twee maal drie minuten per uur n.1. van x uur 15 tot x uur 
18 en van x uur 45 tot x uur 48 naar noodsignalen van 
andere schepen te luisteren. Gedurende deze tijden mag er 
geen verkeer op deze frequentie plaats vinden.

Heeft de telegrafist zich ervan overtuigd dat het niet juist 
een stilteperiode is (in ieder station bevindt zich een ver
plichte klok waarop met rood de stilteperioden zijn aange
geven!) en dat de frequentie waarop hij gaat aanroepen niet 
door een ander schip met PCH werkende, in gebruik is, dan 
wordt de zender ingeschakeld en seint hij maximaal driemaal de 
roepletters van Scheveningen Radio met daarachter de roep
letters van het schip, gescheiden door het woordje „de”.

Hoort Scheveningen Radio het schip roepen dan ant
woordt het en vraagt om over te gaan op een andere frequen
tie waarna het telegram wordt overgebracht. Nadat het te 
IJmuiden ontvangen is, wordt het langs landlijnen of per eerst
volgende postverbinding (SLT) naar de plaats van bestemming 
verzonden. (In IJmuiden staan enkele teletypemachines opge
steld voor verbindingen met Amsterdam, Rotterdam etc.).

Tijdens de lezing werden door middel van een taperecorder 
de morsesignalen, die bij het overbrengen van een telegram 
gebruikt worden, ten gehore gebracht.

Het kortegolftelegrafieverkeer vindt op overeenkomstige 
wijze plaats. Men gebruikt veelal dezelfde frequentie voor 
het oproepen en af wikkelen van het verkeer. Tengevolge van 
de atmosferische omstandigheden zijn de resultaten wissel
valliger, en deze hangen —  meer nog dan dit bij het midden- 
golftelegrafieverkeer het geval is —  niet alleen af van de 
deugdelijkheid van de aan boord gebruikte apparatuur, maar 
ook van de bekwaamheid van de telegrafist.

Het Telegrafistencorps
Voor het bedienen van een radiotelegrafie-installatie aan 

boord van een schip is een Rijkscertificaat benodigd. De can- 
Fig . 7. 2oo w a t t  k o r t e g o l f z e n d e r  didaat moet bij het examen hiervoor blijk geven dat hij niet

(Foto Radio Hoiiandi apeen geldende voorschriften zorgvuldig heeft bestudeerd,
doch hij moet ook over voldoende technische kennis beschik - 

verkeerslijst van schepen — die dagelijks enkele malen door ke,n en de Engelse taal machtig zijn. Het werk van een scheeps-
PCH wordt uitgezonden —  opgenomen. Meldt het schip zich telegrafist is vooral aan boord van passagiersschepen waar een
op een van de frequenties waarop door PCH wordt uitge- druk telegrammenverkeer plaats vindt, dan ook niet eenvoudig,
luisterd, dan wordt het telegram doorgegeven en enkele ogen- Een telegrafist moet in staat zijn om zelf kleine reparaties 
blikken later aan de passagier uitgereikt. aan zenders, ontvangers, muziekinstallaties en electronische

Indien een opvarende een telegram wenst te verzenden, dan navigatie-hulpmiddelen uit te voeren. Hij moet op de schrijf-
begeeft hij zich naar het radiostation. (Indien hij vreemd is machine telegrammen kunnen opnemen, op sommige passa-
aan boord: het radiostation bevindt zich meestal op het brug- giersschepen moeten de in verkorte vorm uitgezonden pers
dek. De neerdraden van de antennes geven de juiste plaats
aan). Hij vu lt het adres en de tekst in op een daarvoor be
stemd formulier en ongetwijfeld zal de telegrafist hem vragen 
op welke wijze hij dit wenst te verzenden. Er bestaat n.1. de 
mogelijkheid om brieftelegrammen te verzenden, d.w.z. tot 
PCH gaan ze radiografisch, van het kuststation naar de be
trokken plaats per post. Van deze goedkope verzendingsweg 
wordt vooral voor lange telegrammen veel gebruik gemaakt.

Heeft de passagier zijn keuze bepaald, dan vult de telegrafist 
boven het telegram de „kop” in, etc., d.w.z. verschillende 
aanwijzingen betreffende het aantal woorden, naam van het 
schip, tijd, wijze van verzenden etc.

Indien het schip zich op korte afstand van PCH bevindt, 
b.v. op de Noordzee, zal het telegram verzonden worden op 
een frequentie in de 375-500 kp/s band. Nu is internationaal 
vastgesteld dat 500 kp/s (600 Meter golflengte) de algemene 
roep- en noodfrequentie is. Voor het aanroepen van PCH kan 
deze dus gebruikt worden, echter niet voor het af wikkelen 
van het verkeer. Daarvoor wordt —  nadat verbinding ver
kregen is —  overgeschakeld op een andere frequentie binnen 
de hierboven genoemde band b.v. 454 kp/s (660 Meter).
Heeft een schip een telegram voor PCH voorhanden dan zal



Fig, 9, NOOD ZEN D ER (Foto Radio H olland;

berichten uitgewerkt worden. H et aantal telegrafisten is niet 
voor alle schepen gelijk. Vrachtschepen varen meestal 1 tele
grafist, de Nieuw Amsterdam heeft zeven telegrafisten. De 
Willem Barendsz heeft thans 5 telegrafisten aan boord. Deze 
moeten niet alleen de uitgebreide installatie op het - moeder
schip onderhouden, doch ook de installaties die aan boord van 
de vangboten zijn opgesteld. Totaal „zijn dit 13 telefonie- 
zenders en ontvangers, 3 telegrafiezenders en ontvangers, 14  
richtingzoekers, 1 gecombineerde telegrafie/telefoniezender, 
7 radarinstallaties, een echolood, een taperecorder, een uitge
breide muziekinstallatie alsmede 4 luidsprekende telefoon
systemen.

Dit alleen al is geen sinecure en uit het feit dat de expeditie 
na een verblijf van vier maanden in de Zuidpoolwateren

steeds weer binnen komt met goed werkende apparaten volgt 
wel dat de telegrafisten volkomen voor hun taak berekend 
zijn. Onze Nederlandse vloot telt omstreeks 565 telegrafisten 
welke op enkele uitzonderingen na allen in dienst zijn van de 
Nederlandsche Telegraaf Maatschappij „Radio Holland” 
N .V., welke maatschappij eveneens de installaties aan boord 
verzorgt.

De Nederlandse telegrafist staat bekend als een goed seiner 
en velen weten hun telegrammen met grote seinsnelheden 
weg te werken.

H et ELoodverkeer

In het Schepenbesluit zijn talrijke veiligheidsmaatregelen 
opgesomd welke op de radio betrekking hebben. Ik noemde 
reeds het feit dat schepen vanaf 1600 br. reg. ton verplicht 
zijn om een radiotelegraafinrichting aan boord te hebben. 
Bovendien moet van elk schip dat meer dan 13 redding
boten heeft de motorreddingboot van een vaste zend- en 
ontvanginrichting voorzien zijn. Tevens moet een schip 
dat met een verplichte radiöinstallatie uitgerust is een 
noodzender aan boord hebben die geheel onafhankelijk van 
het scheepsnet kan werken.

Indien een schip in nood is kan de kapitein het bevel 
geven om het noodsein (SOS . . . .  —  . . , )  uit te zenden. Dit 
noodsein w ordt vooraf gegaan door het alarmsein (12 stre
pen van 4 secunden lengte, met een tussenruimte van 1 
secunde).

Tijdens de lezing werden deze tekens op de taperecorder 
ten gehore gebracht.

Vermeldenswaard is nog dat vele schepen een autoalarm- 
toestel aan boord hebben. D it een ontvangtoestel dat afge
stemd is op 100 kp/s (600 M eter). Hierachter is een selector 
geschakeld die hetzij langs mechanische, hetzij langs electri- 
sche weg de tijdsduur van de ontvangen signalen meet, en 
wel met dien verstande dat indien het alarmsein ontvangen 
wordt, bellen op de brug en in de slaaphut van de telegra
fist automatisch in werking worden gesteld. Een dergelijk 
apparaat is nodig om aan de verplichting van twee maal 
drie minuten per uur uitluisteren naar noodsignalen te kun
nen voldoen. Het is niet vereist als een schip drie o f meer 
telegrafisten vaart, zodat continu wacht gelopen kan 
worden.

De Radiosurprisedienst

Indien men zich op zee bevindt en men wil familieleden 
of kennissen thuis verrassen dan kan men gebruik maken 
van de radiosurprisedienst. Aan boord vraagt men dan aan 
de telegrafist de radiosurpriselijst. Hierin staan vele artikelen 
opgesomd. In een tweede lijst kan men een aantal toepasse
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Fig. 12. RAD IOSTATION  „W IL L L E M  BAREN DSZ” (Foto Jaap d’Oliviera)

lijke teksten aantreffen. Men zoekt een artikel- en een tekst 
uit, geeft het adres en tijdstip aan waar en wanneer het des
betreffende geschenk bezorgd moet worden, betaalt, en de 
zaak komt in orde. De telegrafist stuurt dan via PCH een 
telegram naar Radio Holland, welke er voor zorgt, dat het 
geschenk te bestemder plaatse komt. Dat deze dienst in een 
behoefte voorziet blijkt wel uit het feit dat in de maand 
December omstreeks 9 duizend 
surprisetelegrammen ontvangen 
werden.

Zenders en ontvangers voor 
telegrafieverlceer

Dc aan boord aanwezige zen
ders moeten aan verschillende 
wettelijke eisen, b.v. wat be
treft antennekringvermogen en 
frequentieconstantheid voldoen.
Ze worden dan ook regelmatig 
door Rijksinspecteurs aan een 
grondig' onderzoek onderwor
pen. Hoewel het te ver zou voe
ren om diep op de technische 
bijzonderheden, waaraan de in
stallaties moeten voldoen, in te 
gaan, volgen hieronder de be
langrijkste gegevens.

Het antennekringvermogen, 
dat is dus de hoofdfrequent- 
energie die door de zender 
in de antennekring geleverd 
wordt, bedraagt voor normale 
scheepsinstallaties, zowel voor 
kortegolf als middengolfzen- 
ders tussen 100 en 200 Watt.
Dat is dus niet veel als men be
denkt dat de energie die een 
behoorlijke verlichtingslamp

voor de huiskamer opneemt, al 
100 W att bedraagt. De energie 
van enkele honderden W atts is 
echter voldoende om de hier
voor besproken afstanden te 
overbruggen. Enkele zeer grote 
schepen hebben telegrafie-zen- 
ders van 800 W att aan boord 
terwijl aan de andere kant ook 
telegrafiezendersvan SOWatt in 
gebruik zijn op kleine schepen.

De voeding van midden- en 
kortegolfzenders vindt meestal 
plaats door middel van een 
roterende omvormer die de 
scheepsgelijkspanning (helaas 
zijn er nog maar weinig sche
pen met wisselspanning aan 
boord!) omzet in wisselspan
ning 500 perioden o f in hoog
spanning, (enkele kilovolts). In 
het eerste geval wordt de wis
selspanning na transformatie 
gelijkgericht om de benodigde 
hoogspanning voor de voeding 
der zendbuizen te kunnen leve
ren. De noodzender wordt 
eveneens door een roterende 
omvormer gevoed, welke pri
mair op de noodbatterij is aan
gesloten.

De frequentieconstantheid van de middengolfzender moet 
volgens de nieuwe voorschriften van Atlantic City welke 
binnenkort in werking komen, 0,1%  zijn, die van de korte- 
golfzender 0,02% . Momenteel zijn de eisen iets minder 
streng. Deze nieuwe voorschriften komen practisch neer op 
kristalsturing, in ieder geval voor de kortegoïfzender. Moderne 
kortegolf-scheepszenders hebben meestal vier of v ijf trappen,

Fig . 13. R A D IO ST A T IO N  M .S .  „ W I L L E M  R U Y S "  (Foto Rad io  Holland.)
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Fig. 14. SC H E M A T ISC H E  V O O R ST E L L IN G  VAN  HET SIM P L E X  V E R K E E R
(Foto' PTTJ

middengolfzenders drie a vier trappen. In de reeds genoemde 
voorschriften van A tlantic C ity zijn ook strenge eisen op
genomen voor wat betreft de tijd benodigd voor het over
schakelen van de zender op een andere frequentie. In ver
band met het tekort aan frequenties tengevolge van de 
drukke bezetting van het gehele beschikbare spectrum door 
tal van diensten moet dit zeer snel geschieden, daar hiermede 
de duur van overbrenging van een telegram bekort wordt.

Als noodzender w ordt veelal een vonkzender gebruikt. 
Deze heeft het voordeel van een grote bedrijfszekerheid en 
door ontploffingen o f andere ongelukken aan boord is de 
kans op beschadiging geringer dan dit het geval is bij een 
lampzender.

De meeste schepen zijn uitgerust met twee ontvangers, 
n.1. een uiterst gevoelige superhetetrodyne ontvanger speciaal 
voor afwikkeling van het kortegolf ver keer (doch ook voor
zien van de 500-375 kp/s band) en bovendien een rechtuit 
universeel ontvanger met een golf bereik van 13 to t 20.000  
Meter/. (22 Mp/s— 15 kp/s). Hoewel voor de zeer lage fre 
quenties geen zenders aan boord zijn, worden deze frequenties 
door landstations gebruikt voor het uitzenden van 
tijdseinen etc.

Fig. 6 toont een middengolfzender met een antenne- 
kringvermogen van 200 "Watt. Deze zender is omstreeks 
80 cm hoog, 50 cm breed en 40 cm diep.

Fig. 7 laat een kortegolfzender zien met een antenne- 
kringvermogen van eveneens 200 W att en dezelfde a f
metingen.

Fig. 8 toont een moderne scheepsontvanger. De voeding 
van de scheepsontvangers is practisch genormaliseerd op 24 
Volt. Deze spanning w ordt uit accubatterijen verkregen, die 
uit het scheepsnet door middel van een laadweerstand ge
laden worden.

Een noodzender is afgebeeld op fig. 9. Vaak worden 
tegenwoordig de zender, ontvangers en autoalarm in één 
geheel samengebouwd.

Fig, 10 laat een combinatie van middengolfzender, 
kortegolfzender, noodzender, autoalarm en 2 ontvangers 
zien. Deze installatie is ook op vele Nederlandse schepen 
gemonteerd.

Inrichting van  Radiostations

In verband met de beperkte ruimte die aan boord beschik
baar is, is de wijze van opstelling van de apparaten van groot 
belang. De zenders en ontvangers moeten zodanig opgesteld 
worden dat deze gemakkelijk bereikbaar zijn vanaf de z it
plaats (en) van de telegrafist (en), terwijl voorts speciale 
aandacht besteed moet worden aan de plaats van de installa
ties ten opzichte van de patrijspoorten.

Een nog steeds modern station is dat van de Nieuw  
Amsterdam, (fig. 1 1 ) .  Op fig. 12 is een gedeelte van het

uitgebreide radiostation van de Willem Barend sz te zien. 
Men ziet hier links de gecombineerde middengolfzender/ 
kortegolfzender/noodzender/autoalarm/ontvangers, in het 
midden een gecombineerde „A ll w ave” telefonie/telegrafie- 
zender. Daarnaast nog een ontvanger.

In de hoek een 75 W att 100-200  Meter telefoniezender. 
Juist rechts is nog een gedeelte van een der aan boord aan
wezige richtingzoekers zichtbaar. Fig. 13 toont het radio
station. van de Willem Ruys. Aan de achterste tafel wo'rdt het 
kortegolftelegrafieverkeer af gewikkeld, (rechts van de tele
grafist de zender, vóór de telegrafistenplaats de ontvanger). 
Aan de voorste tafel het midden- en langegolf telegrafiever- 
lteer. De Nieuw Amsterdam, Oranje en Willem Ruys zijn sche
pen die een 800 W a tt middengolfzender aan boord hebben.

Het radiotelefcm ieverkeer
Radiotelefonie-installaties zijn in het algemeen gemonteerd 

op een andere klasse van schepen dan radiotelegrafie-installa- 
ties. Meestal zal een radiotelefonie-installatie op een schip dat 
al van radiotelegrafie is voorzien niet nodig zijn. Enkele u it
zonderingen hierop zijn de zeesleepboten, de passagiersschepen 
Hoek van H olland-H arwich etc.

De meeste radiotelefonie-installaties zijn dan ook in gebruik 
op' schepen die geen radiotelegrafie aan boord hebben. Dan pas 
komen de voordelen van telefonie ten volle to t hun recht. 
Een van deze voordelen is dat men geen radiotelegrafist aan 
boord moet hebben. W eliswaar is voor het bedienen van een 
radiotelefonie-installatie een Rijkscertificaat nodig, doch dit 
beperkt zich in hoofdzaak tot een grondige kennis van de 
regelen van het verkeer, en is door een ieder te behalen. In 
hoofdzaak komen dus voor telefonie schepen beneden 1600 
br. reg. ton in aanmerking, zoals kustvaarders en visserij- 
schepen. Honderden van deze schepen zijn dan ook momen
teel uitgerust. V óór de oorlog waren het in hoofdzaak 
visserijschepen, doch na de oorlog zijn ook ralrijke kust
vaarders ermede uit gerust.

Frequenties beschikbaar voor het scheepstelefonie-verkeer 
(middengolf)

Er zijn afzonderlijke frequenties voor het spreken tussen 
schepen onderling, en voor gesprekken van schepen met 
de wal.

Voor het verkeer tussen schepen onderling (waarvan vooral 
bij de visserij een druk gebruik w ordt gemaakt) kan gewerkt 
worden op 2195  kp/s (137  Meter) o f 1963 kp/s (153  
M eter). Voor gesprekken met de wal zijn de frequenties 
2440 kp/s (123  M eter) en 1805 kp/s (16 6  Meter) beschik
baar. Het totaal aantal frequenties dat thans aan Nederland 
is toegewezen is geheel ontoereikend om een vlotte afwikke-
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ling van de vele gesprekken te waarborgen. Indien de nieuwe 
frequentie indeling, die in 1949 te Genève tot stand is gekomen, 
in werking komt, zal er een grote verbetering intreden. Men 
kan zich wel indenken dat twee frequenties voor een onder
ling verkeer van ±  3 50 vissersschepen geheel onvoldoende is. 
Ook de twee frequenties die voor gesprekken met de vaste 
wal beschikbaar zijn, zijn vooral des avonds —  als afstanden 
tot 1000 mijl overbrugd kunnen worden (Middellandse Zee, 
Oostzee, Ierse zee) —  sterk overbelast zodat vaak lang op de 
afwikkeling van een aangevraagd gesprek moet worden ge
wacht.

Men heeft daarom nog een derde golf in gebruik genomen 
n.1. 2615 kp/s (115  Meter), zodat Scheveningen Radio des 
avonds drie gesprekken tegelijk kan verwerken.

Het to t stand komen van radiotelefoniegesprekken

W il men een gesprek voeren met een schip op zee, dan kan 
men dit aanvragen als een normaal interlocaal gesprek. De 
aanvraag wordt door het PTT kantoor doorgegeven aan 
IJmuiden Radio die de naam van 'het schip opneemt in de 
lijst die op vaste tijden voor de microfoon wordt uitgesproken. 
Hoort het schip zijn naam oproepen, dan antwoordt het 
„Hallo Scheveningen Radio, hier is het ms ”. Scheve
ningen Radio antwoordt dan dat het schip moet blijven 
luisteren en is de verbinding van IJmuiden met de abonné 
gemaakt en de zender vrij, dan kan het gesprek plaats vinden.

Indien aan boord iemand wenst te telefoneren, dan wordt 
nadat de telefonist zich er eerst van overtuigd heeft dat de 
golf waarop men gaat aanroepen niet bezet is, het kuststation 
aangeroepen. Ontvangt deze het schip, dan wordt het aange
vraagde nummer genoteerd. Het schip moet dan weer blijven 
luisteren tot het aan de beurt is.

Tijdens de lezing werd het aanroepen van PCH van 
verschillende schepen door middel van de taperecorder 
gedemonstreerd.

Simplex en duplex gesprekken

De meeste radiotelefoongesprekken die via PCH gevoerd 
worden zijn simplex gesprekken, d.w.z. indien het schip 
spreekt, luistert de wal en omgekeerd. Men kan elkaar niet 
in de rede vallen. Indien b.v. het schip spreekt, is de scheeps- 
zender ingeschakeld, de scheepsontvanger niet. De abonné is

nu doorverbonden met de uitgang van de ontvanger van 
IJmuiden Radio. Is het schip uitgesproken dan zegt 
men „over”. Tegelijkertijd wordt de scheepszender u it
geschakeld (meestal met de drukknop in de telemicrofoon) 
en de scheepsontvanger wordt door dezelfde handeling inge
schakeld.

De telefoniste in IJmuiden Radio (die meeluistert) haalt 
tegelijkertijd een schakelaar om waardoor de verbinding van 
de telefoonlijn met de ontvanger verbroken wordt en de lijn 
met de zender te Scheveningen verbonden wordt. Thans kan 
de wal spreken. Is deze uitgesproken dan wordt weer „over” 
gezegd en het schip spreekt weer. (fig. 14 ).

Een duplexgesprek kan op dezelfde manier gevoerd wor
den als een normaal telefoongesprek, dus aan beide zijden kan 
men gelijktijdig spreken en luisteren. Het voordeel van een 
duplexgesprek is dat het voor niemand iets ongewoons is. 
Moet een abonné simplex spreken dan zal dit vaak de eerste 
malen minder vlot gaan. Bovendien is de tijd die voor een 
duplex gesprek nodig is voor het overbrengen van een bericht 
korter dan die voor een simplex gesprek (alleen als de verbin
ding beiderzijds goed verstaanbaar is).

Niet te onderschatten voordelen van het simplex verkeer 
zijn:

a. Er wordt maar 1 frequentie in beslag genomen aan
gezien scheeps- en landzender op dezelfde frequentie kunnen 
werken, daar ze toch niet tegelijkertijd bijstaan.

b. De ontvangst aan boord is altijd beter, als de eigen 
scheepszender uitgeschakeld is, ook ai wordt er op een andere 
frequentie ontvangen dan uitgezonden.

In de practijk wordt er met PCH dan ook meestal simplex 
gewerkt. De abonné’s zijn er aan gewend en dit type verkeer 
veroorzaakt voor „vaste klanten” dan ook geen moeilijk
heden.
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Passagiersschepen zoals de schepen van de Stoom vaart Mij. 
Zeeland werken practisch altijd duplex. Men w erkt dan b,v. 
2440/2680 kp/s o£ 1805/2680 kp/s. Duplex is hier noodzake
lijk aangezien anders van de gesprekken niet veel terecht zou 
komen.

In de Scandinavische landen beschikt men over meerdere 
frequenties en men w erkt daar practisch uitsluitend duplex. 
Nederlandse schepen die in deze omgeving komen worden 
desgewenst met duplex uitgerust.

Het duplexverkeer is schematich aangegeven in fig. 15.
Aan de landzijde biedt het duplex verkeer nog de moei

lijkheid dat men over moet gaan van een vierdraadsysteem  
(zender en ontvanger elk twee draden) op een tweedraads 
telefoonnet. Hiervoor is een balansschakeling nodig. Daar het 
in de practijk niet mogelijk is voor alle gevallen de impedantie 
van de kunstlijn gelijk te maken aan de impedantie van de 
telefoonlijn zal niet altijd voorkomen kunnen worden dat het 
ontvangen signaal ook weer w ordt uitgezonden, hetgeen een 
verhoging .van het ruisniveau in de ontvangst aan boord ten 
gevolge heeft. In Scandinavië past men daarom een systeem toe 
dat schematisch, is aangegeven in fig. 16.

U it het ontvangen signaal w ord t de frequentieband 
700-800 per/sec. uitgefilterd, (niet hoorbaar). Parallel op het 
uitgezonden signaal is een versterker aangesloten die alleen de 
band 700-800 per sec. doorlaat. De uitgang van deze verster
ker bedient een r.elais dat automatisch overgaat van zenden 
op ontvangen als voor de m icrofoon van de abonné gesproken 
wordt. Indien de balans niet geheet symmetrisch is, kan nooit 
een signaal dat yia de ontvanger binnenkomt het relais 
laten overslaan (door de werking van de filters). Hoewel dit 
systeem niet volledig duplex is (de spreker op het schip kan 
de abonné aan de wal niet in de rede vallen) voldoet liet in 
Scandinavië uitstekend en het zal ook op het nieuwe station 
van PCH worden ingevoerd.

De Nieuw Amsterdam is eveneens van een draaggolfonder- 
drukker zoals hiervoor omschreven voorzien. Filters zijn hierbij 
niet nodig, aangezien men vierdraads kan werken. Bovendien 
beschikt men over een geheiminstallatie. Het laagfrequent- 
spectrum (300-2700  per/sec.) wordt door middel van men
ging en filters omgedraaid en vervorm d tot 2700-300 per/ 
sec. D it w ordt op de zender gemoduleerd en is voor iemand 
die op de frequentie van de zender afstemt onverstaanbaar. 
"Wordt het wederom door een omkeerinrichting. gezonden, het
geen te Amsterdam geschiedt, dan w ordt het weer normaal 
verstaanbare taal. Dezelfde omkeringen geschieden met het 
signaal dat in tegenovergestelde richting w ordt overgebracht.

De gesprekken worden niet via Scheveningen Radio a f
gehandeld doch via de dienst voor vaste radioverbindingen 
(ontvangststation Nera, zendstation Kootwijk, centraal punt 
Amsterdam).

Installaties in gebru ik  aan boord.
Fig. 17 toont de standaard telefonie-installatie voor visserij- 

schepen. De onderdelen zijn gemonteerd op drie door middel 
van rails uitschuifbare panelen. In het bovenste paneel be
vindt zich de zender, die een ongemoduleerde draaggolf- 
energie van 30 W att aan de antennekring kan afgeven. Met 
behulp van een keuzeschakelaar kunnen vier van te voren 
ingestelde frequenties gekozen worden, indien gewenst 
kristalgestuiird. De eindtrap van deze drietraps zender wordt 
in de plaatkring gemoduleerd. Het frequentiebereik is van 
1620-3650  kp/s (golfbereik 185-82  M eter). In het middenste 
paneel bevindt zich de ontvanger. 2e bevat de volgende 
frequentiebereiken: 125-3750  kp/s (2400-80 Meter) onder
verdeeld in drie bereiken. De ontvanger is tevens ingericht 
voor de ontvangst van  consdl signalen, terwijl ze ook dienst 
kan doen als peilontvanger, door een draaibaar peilraam aan 
te sluiten. In het onderste paneel bevinden zich diverse relais, 
een luidspreker, schakelapparatuur, en de laadinrichting van 
de batterijen. De gehele installatie wordt gevoed uit een 
32 Volts batterij. De hoogspanning voor de zend- en modula- 
torbuizèn w ordt verkregen door middel van synchroon trillers 
waardoor een gunstig rendement verkregen wordt. Ook de 
ontvanger w ordt door middel van een triller gevoed. Naar 
keuze kan simplex o f duplex gewerkt worden.

Op fig. 18 is een 75 W att telefonie-installatie afgebeeld, 
die zowel bij de kustvaart als op visserijschepen gebruikt 
wordt. Ook hier zijn zender en ontvanger in 1 frame samen- 
geboüwd. Het frequentiebereik van de installatie is van 
1600-3000 kp/s (187 .5 -100  M eter). De ontvanger is in dit 
bereik continu en hoewel tien kristalgestuurde zendfrequen
ties kunnen worden gekozen is de zender tevens continu 
afstembaar binnen het hiervoor genoemde bereik.. De zender 
bevat een ingebouwde draaggolf onderdrukker. De benodigde 
spanningen voor zender en ontvanger worden verkregen door 
middel van roterende omvormers. Er zijn uitvoeringen die 
direct op 110  o f 220 Volts scheepsnetten kunnen worden aan
gesloten, terw ijl andere types voor voeding uit een 32 Volts 
batterij geschikt zijn. Evenals dit bij de eerstgenoemde 
30. W a tt installatie het geval was, is de ontvanger een super- 
heterodyne met een zeer grote gevoeligheid. De meest ge
bruikte telefonie-installatie op de kustvaart is op fig. 19 te 
zien. Zender en ontvanger zijn gescheiden en desgewenst kan 
duplex gewerkt worden. De ontvanger kan geschikt gemaakt 
worden voor aansluiting op een peilraam.

H et antennekringvermogen van de 4 traps zenders bedraagt 
omstreeks 75 W att. Behalve van de normale middengolf- 
telefonieband kan deze installatie ook van kristalgestuurde 
kortegolffrequenties worden voorzien, zodat langeafstands- 
telefonieverkeer ook overdag mogelijk is.

De voeding w ordt betrokken uit batterijen die uit het 
scheepsnet geladen worden. Roterende hoogspanningsomvor- 
mers zorgen voor de zend- en ontvangbuizen benodigde 
spanningen.

Een van de kleinste telefonie-installaties die bij ons in



gebruik zijn is afgebeeld op fig. 20. Hoewel het antenne- 
kringvermogen van deze installatie slechts 5 W att bedraagt, 
kan er onder gunstige omstandigheden en met een goede 
antenne over enkele honderden km mede gewerkt worden. 
Dit type is op kustreddingboten in gebruik.
Langeafstands telefonieverkeer

Zoals gezegd vindt dit plaats op hoge frequenties. Het tot 
stand brengen van een kortegolftelefonieverbinding eist meer 
ervaring van degene die de installatie bedient. Men onder
vindt meer last van fading terwijl evenals dit bij het korte- 
golftelegrafieverkeer het geval is, de keuze van de juiste golf- 
band van groot belang is.

Hoewel er behalve de Nieuw Amsterdam en de zeesleep- 
boten nog niet veel kortegolftelefoniegesprekken met PCH 
worden gevoerd zijn toch ook reeds enige kustvaarders ermede 
uitgerust. Het is geen uitzondering dat met een zender met 
een antennekringenergie van 75 W att telefoongesprekken 
over een afstand van 3 a 4000 mijl gevoerd worden.
Het belang van Scheepstelefonie

Voor visserijscliepen is de telefonie van waarde vooral 
voor onderlinge gesprekken, doch ook worden door de reder 
aanwijzingen gegeven over het al dan niet naar huis komen, 
marktplaats etc. De schippers kunnen hun vangsten en

overige bijzonderheden overbrengen. Voor kustvaarders —  die 
veelal de wilde vaart beoefenen —  kan het voor de reder van 
groot belang zijn indien hij zijn schepen aanwijzingen kan 
geven over de te vervoeren lading. Ook het aantal particuliere 
gesprekken dat met de familieleden aan de wal gevoerd wordt 
is niet gering. Advies bij ongevallen en ziekte aan boord kan 
bij Scheveningen Radio aangevraagd worden die dan door
verbindt met het Rode Kruis ziekenhuis te Den Haag. Deze 
dienst is kosteloos.

Tenslotte kan gezegd worden dat de radiotelefonie evenals 
dit met de radiotelegrafie het geval is, de veiligheid van schip 
en opvarenden in niet onbelangrijke mate verhoogt.

We hebben gezien dat bij de telegrafie de 500 kp/s 
(600 Meter) de algemene noodgolf is waarop permanent 

door kuststations wordt geluisterd. Voor telefonie is dat 
momenteel nog 1650 kp/s (180 Meter), op welke frequentie 
eveneens gesprekken kunnen worden aangevraagd.

Tijdens de lezing werd door middel van een in de zaal 
opgesteld telefoontoestel verbinding gemaakt met het vissers
vaartuig „Beis en Gerda”, de kustvaarder „Neptunus” en de 
„Lingestroom” van de Hollandse Stoomboot Maatschappij. Dit 
laatste schip was op weg van Kopenhagen naar de Faroër- 
eilanden en bevond zich bij de Noorse kust. De gesprekken 
werden in de zaal hoorbaar gemaakt met een luidspreker.

DE AIR FRANCE IN 1949
Het kortgeleden gepubliceerde ver

slag van de Raad van Beheer van de 
Compagnie Nationale Air France over 
het boekjaar 1 September 1948— 31 De
cember 1949 geeft een beeld van de 
ontwikkeling, zij het ook niet „to date”, 
van de nationale Franse luchtvaartmaat
schappij. In het jaarverslag wijst de 
Raad van Beheer er allereerst op, dat 
hem bij decreet van 16 September 1948, 
waarin besloten werd tot oprichting van 
de Compagnie Nationale Air France, de 
verplichting is opgelegd om jaarlijks de 
balans en verlies- en winstrekening ter 
goedkeuring aan de ministers-van Pu
blieke Werken, Vervoer én Toerisme, als
mede Financiën en Economische Zaken 
voor te leggen. Daar de Staat enig aan
deelhouder is, wordt geen aandeelhou

dersvergadering gehouden en bepaalt de 
Raad van Beheer zich er toe een over
zicht van de gang van zaken aan de 
financiële jaarstukken toe te voegen. 
Gezien het Nederlands belang bij de 
internationale luchtvaart, belichaamd in 
de K.L.M., welker bedrijfsresultaten de 
laatste tijd in de kring der volksverte
genwoordiging sterk de aandacht heb
ben getrokken, lijkt het de moeite waard 
de resultaten der Franse onderneming 
aan een beknopte bespreking te onder
werpen.'

De geschatte waarde der door het ge
nationaliseerde bedrijf vqn de voormalige 
onderneming overgenomen activa werd 
op 10 milliard francs gesteld en dit be
drag vertegenwoordigt tevens het maat
schappelijk kapitaal der Compagnie

Nationale. De leiding der Compagnie 
Nationale heeft o. m. besloten tot dc 
oprichting van een eigen werkplaats 
voor de revisie van W right 18.B.A.- en 
18.B.D.-motoren, waarmede de bij haar 
in exploitatie zijnde Constellations zijn 
uitgerust, terwijl ook binnenkort zal 
worden overgegaan tot het reviseren van 
Pratt en W hitney P.2000-motoren van 
de D.C. 4- en C. 54-toestellen. Reeds 
thans is een belangrijke besparing ver
kregen op de kosten van revisie, die tot 
dusver in de Verenigde Staten en in 
Nederland werd uitgevoerd en waarvoor 
uiteraard in dollars dan wel guldens 
moest worden betaald. Voorts werden 
enkele afdelingen opgeheven, zoals het 
Centre d’Exploitation te Biscarrosse, in 
verband met het staken van de dienst



onderhouden met watervliegtuigen van  
het type Latécoère 631 en het oplei
dingsinstituut voor vliegend personeel, 
welks werkzaamheden over de verschil
lende exploitatie-centra zijn verdeeld.

De vloot van de Compagnie Nationale 
bestond, na overname van de toestellen 
der oorspronkelijke maatschappij, op 
31 December 1949 uit:

13 Constellations 
32 Languedoc 

3 de Havilland Dominic.
28 D .C .4  o f C. 54 
3 3 Douglass D.C. 3 

2 Catalina’s

De „Constellations” en de 4-motorige 
Douglass-toestellen worden als regel ge
ëxploiteerd op de lange en semi-lange 
trajecten, de „Languedoc” en enkele 
D.C. 4-toestellen op de Europese en 
N oord-Afrikaanse routes. De Douglass 
D.C. 3-toestellen zijn geleidelijk ingezet 
op de binnenlandse lijnen in het over
zees gebied. De „de H avilland”-machi- 
nes worden gebruikt voor de opleiding 
van het vliegend personeel; de „Cata
lina’s” op de locale lijndiensten in de 
Antillen. De door de Staat aan de maat
schappij in huur afgestane „Junkers 52” 
doen dienst op de binnenlandse trajecten 
van Madagascar waar met het oog op de 
onderbouw slechts van dit materiaal ge
bruik kan worden gemaakt. Met het oog 
op de toename van het verkeer en de 
waarschijnlijkheid dat dit in de naaste 
toekomst nog een verdere uitbreiding

stellations” van minder dan 5 in de 
zomer van 1948 tot meer dan 6 uren 
per eind 1949 gestegen en dat van de 
D.C. 4  van ongeveer 6 uur in 1948 tot 
bijna 9 uur per eind 1949. Verwacht 
wordt dat het aantal vlieguren nog ver
der zal stijgen. In de loop van het boek
jaar steeg het aantal medewerkers van 
12 .144  tot 15 .060 hoofdzakelijk tenge
volge van de toeneming van het vervoer, 
het openen van een eigen werkplaats 
voor de revisie van motoren en de in 
eigen beheer, verrichte werkzaamheden 
aan de vier-motorige Constellations en 
D.C. 4-toestellen. De door de vroegere 
Société A ir France bevlogen trajecten 
hebben gedurende het verslagjaar prac- 
tisch geen wijziging ondergaan. W el is 
op instigatie van het Hoge Commissa
riaat van Frankrijk in Indo-China en 
voor rekening van de Indo-Chinese 
Regie een geregelde dienst tussen Saigon 
en Noumea geopend, terwijl op het 
Europese net lijnen werden geopend 
op Wenen en Madrid en Barcelona. En
kele tot dusver bevlogen trajecten in 
Europa ondervonden de terugslag van 
de concurrentie van buitenlandse lucht- 
vaart-maatschappijen die zeer modern 
materiaal inzetten. De minder gunstige 
uitkomsten deden A ir France besluiten 
de dienst op deze trajecten te staken. 
Speciale aandacht werd geschonken aan 
de verbindingen met A frika. De reeds 
bestaande diensten werden uitgebreid en 
belangrijke centra in de provincie als 
Toulouse, Nice, Nantes, Lyon en Bor
deaux kregen directe verbindingen met

bruik kon maken. Op C entraal-A frika  
ondergingen de trajecten geen noemens
waardige uitbreiding. Daarentegen is 
het aantal vluchten op de route Parijs- 
Dakar verdubbeld en op 4 per week 
gebracht, terwijl thans direct van Parijs 
naar Duala v.v . w ord t gevlogen. De ge
durende het afgelopen jaar op de vlieg
velden in C entraal-A frika uitgevoerde 
werkzaamheden, hebben het mogelijk ge
maakt in de loop van 1950 Constella
tions en D.C. 4-toestellen op de betref
fende trajecten in te zetten. W a t de 
diensten op het V erre Oosten betreft, 
verdient behalve de opening van de lijn 
Saigon-Noumea, vermelding de verdub
beling van het aantal vluchten van 
Parijs naar Saigon. W aren deze aanvan
kelijk beperkt tot twee per week, ge
leidelijk werd de frequentie to t 3 en 
tenslotte tot 4 vluchten opgevoerd.

De toeneming van  het vervoer stelde 
het Bestuur in staat het streven naar ge
leidelijke tarief-verlaging ten dele te 
verwezenlijken. D it geldt in het bijzon
der voor de diensten op de overzeese ge
biedsdelen waar in het algemeen lagere 
tarieven dan elders gelden.

Gehoopt wordt op deze wijze een toe
nemend aantal cliënten voor luchtver
voer te winnen. Welslagen zal uiteraard 
ook de economische ontwikkeling dier 
gebieden ten goede komen. Onderstaan- 
d.e tabel geeft een overzicht van het 
aantal gevlogen kilometers alsmede bij
zonderheden van het aantal passagiers 
en de hoeveelheid lading op de onder
scheiden trajecten vervoerd:

Overz ich t  voor het tHdvak 1 September 1948—31 D ecem ber  19

ïn  k i lü m e ie r s

Tra jec ten
Aantal a fgelegde 

com m erc ië le  
k i lometer s

Passagiers Passagiers/kilometers Passagiers 
en Bagage

PoBt
vra ch  t, 

dagbladen en 
postpakettcn

Totattl ve rvoer

Long-courriers 22.539.93 7 119 .452 684.615.578 66.197.246 9.780.950 16.952.022 92.930.218
Europa ................ 10 .6 11 .496 326.937 222.794.608 20 .313 .617 884.589 5.154.527 26.352.733
N oord-A frika ........... 10.393.545 234.080 267.727.033 23.895.311 1.505.646 13.223.230 38.624.187
C entraal-A frika 3.667.729 , 46.430 41.591.401 3.728.346 424.441 1.490.128 5.642.915
Madagascar 2.046.562 52.409 21.682.448 1.886.782 149.93 5 1.306.326 3.343.043
Verre Oosten ......... 2 .387.517 64.537 43.241.838 3.455.237 248.202 1.427.240 5.130.679
Centraal-Am erika . . . 165.406 5.271 2.003.966 184.331 16.887 12 .057 . 213.275
Expl. centra ........... 1.691.223 79 94.231 8.471 1.847.016 1.144.732 3.000.219
(Postal Métropolitain)

Totaal ......................... 53.503.415 849.195 1.283.751.103 119 .669.341 14.857.666 40 .710 .26 2 175.237.269

zal ondergaan en niet het minst gelet op 
de activiteit der buitenlandse luchtvaart
maatschappijen, heeft A ir France beslo
ten 6 Constellations 749 en 3 D.C. 4  
aan de vloot toe.te  voegen. Bijzondere 
aandacht wordt geschonken aan de pres
taties van de Franse vliegtuig-industrie 
in het bijzonder w at de bouw van de 
Bréguet 763 „twee-dekker” en de Sud- 
Est 2 0 10  „Armagnoc” betreft evenals 
aan een zo economisch mogelijke exploi
tatie. Zo is bijvoorbeeld het gemiddeld 
aantal vlieguren per dag van de „Gon-

de voornaamste centra in N oord-Afrika. 
Bovendien is de frequentie belangrijk, 
opgevoerd, terw ijl de Languedoc-toe- 
stellen welke to t dusver op deze tra
jecten dienst deden, zijn vervangen 
door de D.C. 4 die aan 5 5 respectie
velijk 59 passagiers plaats bieden. Ener
zijds kon de vervoers-capaciteit op 
deze wijze worden uitgebreid, anderzijds 
was het mogelijk de passage-prijzen 
dank zij het gunstiger rendement enigs
zins te verlagen. waardoor een groter 
aantal passagiers van de luchtroute ge-

Tabel II geeft een duidelijk beeld van 
de ontwikkeling en groei van het bedrijf.

Aantal Tonnen
J a a r  ve rvo erde  Km, passag ie rs  v ra ch t  en

passagiers pQst 1

104.424 66 .250 .615  2.090.163
297.196 339 .78 1 .9 13  9 .238.819
422.845 599.368.455 15 .401.989  
573.472 83 1.435.258 31.373.910

1938
1946
1947
1948
1949 650.153 999 .015 .3 82  42.853.337

Zowel binnen de eigen grenzen als 
daarbuiten is krachtig gestreefd naar 
een zo doeltreffend mogelijke samen
werking met andere luchtvaart-m aat-



schappijen zulks teneinde versnippering 
van krachten te voorkomen. De te dien 
einde in het werk gestelde pogingen heb
ben begin 1910 geleid tot de oprichting 
van de Association des Transporteurs 
Aériens Français (A.T.A.F.) welker doel 
is bundeling der werkzaamheden van de 
leden en het in onderling overleg vast
stellen van tarieven. Op het internatio
nale plan heeft Air France Wederom 
medewerking verleend aan de werk
zaamheden der I.A.T.A. Bovendien 
heeft zij, in het kader der bij haar ge
bruikelijke politiek, met buitenlandse 
ondernemingen overeenkomsten aange
gaan ter zake van vertegenwoordiging, 
wederzijdse dienstverlening, en het door 
middel van een „pool” verdelen van ge
meenschappelijk vervoer, alles met het 
oog op een zo efficient mogelijke exploi
tatie waarvan ook het publiek de vruch
ten plukt.

De deelneming in en het verlenen van 
steun aan de Compagnie A ir Atlas en 

' Tunis A ir bleef bestendigd terwijl Air 
France krachtens regeringsbesluit een 
belang heeft verkregen bij de Société des 
Transports Aériens du Pacifique Sud en 
deel heeft genomen in het kapitaal der 
Compagnie A ir Transport. U it het 
voofgaande blijkt, aldus de Raad van 
Beheer, dat er naar gestreefd is de doel
einden, door de overheid gesteld, zoveel 
mogelijk te verwezenlijken. Binnen het 
gebied der Franse Unie zijn de verbin
dingen vereenvoudigd en uitgebreid; 
A ir France levert zodoende een belang
rijke bijdrage aan de economische ont
wikkeling der overzeese gebiedsdelen. 
Tegelijkertijd is zij erin geslaagd haar 
positie op de grote internationale lucht
routes te versterken en neemt zij, door 
de omvang van het door haar behandeld 
verkeer, een vooraanstaande plaats in 
temidden van de belangrijkste lucht
vaartbedrijven. De in de komende jaren 
te verwachten voortgezette groei van 
het luchtverkeer, heeft de volle aan
dacht van het bestuur dat met het oog 
hierop de nodige voorzieningen treft. 
Gedurende het verslagjaar dat ditmaal 
zestien maanden omvat, is de omzet

dank zij de uitbreiding die het vervoer 
onderging, belangrijk gestegen en wel 
van resp. 5. 819.000.000 francs in 1947 
en van 7.776.000.000 francs gedurende 
de eerste acht maanden in 1948 tot niet 
minder dan 25.812.25 5.892 francs ge
durende de zestien maanden van het 
boekjaar 1949. De vergoeding voor de 
ten behoeve van de Staat bevlogen tra
jecten en welke krachtens de tussen de 
Staat en de Compagnie Nationale geslo
ten overeenkomst aan laatstgenoemde 
competeert, bedraagt ongeveer tien pro
cent van de overige ontvangsten. Het 
boekjaar stond in het teken van twee 
achtereenvolgende devaluaties d:e uiter
aard haar stempel op de uitkomsten 
hebben gedrukt nl. die van 18 October 
1948 waarcfóor de verhouding franc- 
dollar werd beïnvloed en de meer ge
compliceerde devaluatie van 20 Septem
ber 1949 waarbij het initiatief van En
geland uitging en die het merendeel der 
Europese landen dwong het Engelse 
voorbeeld te volgen. Beide munt-aanpas- 
singen hebben het kostenpeil blijvend 
verhoogd daar o.m. de benzineprijs, de 
aanschaffingsprijzen van de bedrijfs
middelen, de onkosten in het buitenland 
alsmede de loon-uitgaven hierdoor ge
troffen werden. Aanpassing der tarieven 
zo in internationaal verband als binnen 
het grondgebied der Franse Unie vor
derde tijd en geschiedde bovendien 
slechts ten dele. Tegenover de ongun
stige gevolgen der devaluaties staat als 
voordeel een overigens één-malige niet 
onaanzienlijke valuta-winst. In zijn ver
slag vestigt de Raad van Beheer de aan
dacht op de afschrijvings-politiek, die 
ten aanzien van de vloot wordt gevolgd. 
Hierbij wordt üitgegaan van de hypo
these dat alle toestellen op één bepaald 
tijdstip van de vloot moeten worden af- 
gevoerd m.a.w. de datum van aanschaf
fing wordt bij het gevolgd systeem bui
ten beschouwing gelaten. Het gevolg 
hiervan is dat minder op de oudere dan 
op de nieuwere toestellen van eenzelfde 
type wordt afgeschreven maar gezien 
de snelle vooruitgang op technisch ge
bied moet het gevolgd systeem grosso

modo geacht worden aan de eisen welke 
de practijk stelt op redelijke wijze te 
voldoen. De „Constellations” worden 
bijvoorbeeld gemiddeld in vier a v ijf  
jaren afgeschreven, de D.C. 4 in vier 
jaren, de Languedocs, de D.C. 3, de Ca- 
talina’s en de Havilland Dominie toe
stellen in drie jaren tijds. Het totaal der 
afschrijvingen met inbegrip der „in de 
bodem” geïnvesteerde bedragen, verte
genwoordigt ongeveer negen procent 
van de totale omzet, een percentage dat 
overeenkomt met dat der meeste grote 
luchtvaartmaatschappijen. De winst- en 
verliesrekening sluit met een batig saldo 
van 73.172 Frs. De vloot paraisseert na 
afschrijvingen met Frs 8.076.704.931 
terwijl de boekwaarde der overige 
bezittingen eveneens na afschrijvingen 
Frs 3.584.373.446 bedraagt. Deelnemin
gen staan op de balans met een totaal 
van Frs 119.821.750 terwijl aan de de- 
betzijde o.a. de navolgende reserves 
zijn opgevoerd teweten Reparatiefonds 
Frs 767.837.013, Reserve dubieuze debi
teuren Frs 44.357.478, Fonds assurantie 
eigen risico Frs 626.383.485 en tenslotte 
Fonds modernisering en uitrusting 
Frs 4.134.763.143.

Zoals in het jaarverslag vermeld, is de 
Staat enig aandeelhouder. De voor het 
boekjaar ontvangen „Indemnités de ga
rantie Kilométrique” waaraan m.i. het 
karakter van een subsidie niet kan wor
den ontzegd, bedragen Frs 2.619.437.861  
dit is bijna Frs 300 millioen meer dan 
aan afschrijvingen werd uitgetrokken.

Overigens trekt de stijgende lijn die 
het vervoer zo van passagiers als goe
deren de laatste jaren toont de aandacht. 
Zij levert een bewijs temeer van de toe
nemende betekenis der luchtvaart als 
integrerende factor in het internationale 
verkeer. Waardering verdient de uit
voerige toelichting bij de jaarcijfers. De 
tabellen geven een globaal inzicht in de 
verkeersomvang op de verschillende 
trajecten. Men heeft zich kennelijk niet 
willen verschuilen achter het vaak mis
bruikte concurrentie-argument teneinde 
het inzicht in de gang van zaken niet 
te vertroebelen. C. V e r m e y

WISSELSTR O OMTHEORIE
XXIII

De oorzaak van de grote aanloopstroom bij de kooi-anker- 
motoren is de zeer grote stroom in de rotor (de kooi), die ont
staat als we de stator op het net aansluiten. Indien wij er in 
slagen om die grote rotorstroom kleiner te maken, zal daardoor 
ook vanzelf de statorstroom (=  de stroom, die het net moet 
leveren) kleiner worden. Inderdaad is dit mogelijk, door in de 
stroomketen van de rotor een weerstand te schakelen. Maar dan 
kan die rotorwikkeling niet als een kooi worden geconstrueerd; 
men brengt mi op de rotor drie spoelen (f  ase-tmkkelingcii) aan, 
dus eenzelfde wikkeling als op de stator, en schakelt deze in 
ster (fig. 93). De drie vrije uiteinden van de spoelen worden

elk verbonden met een sleepring (er zijn dus drie sleepringen) , 
welke op de as zijn gemonteerd en met de rotor meedraaien. Op 
de sleepringen rusten stilstaande borstels, dié verbonden zijn 
met een naast de motor opgestelde weerstand, de zg. rotor-aan- 
loopweerstand. Deze bevat, zoals uit de figuur blijkt, eigenlijk 
drie weerstanden, welke elk in serie met een fase-wikkeling 
staan. Verder is er een stervormig handel H ; bij het verplaat
sen hiervan wordt gelijktijdig in elk van de fase-wikkelingen 
de weerstand gewijzigd. In de getekende stand, de nulstand, is 
de stroomketen van iedere fase-wikkeling verbroken. Willen 
we de motor laten draaien, dan schakelen we eerst de schakelaar



S in. Er wordt dan een draaiveld opgewekt, maar er kunnen 
nog geen rotorstromen vloeien (immers hun weg is bij de aan
loop weerstand onderbroken), dus is er geen koppel, zodat de 
motor nog b lijft stilstaan. Nu draaien we het handel H geleide
lijk rechtsom; dan komen de armen van H op de weerstanden 
en, daar de armen van geleidend materiaal vervaardigd zijn, 
zullen er nu in iedere fase-wikkeling wèl stromen vloeien, die 
in het sterpunt van H samenkomen. De motor loopt aan. Dank 
zij de weerstanden is nu echter de rotorstroom, en dus ook de 
statorstroom, niet te groot. Naarmate de motor op toeren komt, 
draaien we H verder en schakelen dus weerstand uit; dit is 
geen bezwaar, want vanwege het toerental van de rotor zelf 
snijdt deze nu minder krachtlijnen en is er geen gevaar meer 
voor een te grote stroom. In de eindstand van H is alle 
weerstand uitgeschakeld; de motor heeft dan zijn normale

Fig. 94 Fig. 95

bedrijfstoestand. De eindpunten van de rotor-fase-wikkelingen 
zijn in die stand rechtstreeks via de sleepringen, de borstels 
en de armen van H met elkaar verbonden. Bij de meeste 
uitvoeringsvormen kan men, zodra het handel de eindstand 
bereikt heeft, de drie sleepringen meteen door een koperen 
staaf onderling verbinden. De borstels doen dan geen dienst 
meer en, om slijtage ervan te voorkomen, worden ze, tegelijk 
met het doorverbinden van de sleepringen, van de sleepringen 
opgeheven. Dit geheel eist een constructief nog al ingewikkeld 
mechanisme, waarmede door één manipulatie, eerst de sleep
ringen onderling worden verbonden en daarna de drie borstels 
gelicht. Dit mechanisme heet sle eprmg kortsluit -borst elheƒ- 
inrichting.

Alle draaistroommotoren, die we hebben leren kennen 
draaien in dezelfde richting als het draaiveld. Indien het om de 
een of andere reden nodig is de draairichting van de motor om 
te keren, is het nodig en voldoende om de richting van het 
draaiveld om te keren. Dit kan op eenvoudige manier worden 
bereikt.

Het net heeft drie leidingen (1 , 2 en 3), waarin door de ge
nerator spanningen worden opgewekt, die 120 graden in fase 
verschillen; bv. eerst is de spanning van leiding 1 maximum, 
120 graden „later” de spanning van leiding 2 en weer 120 gra
den „later” de spanning van leiding 3. Als we deze leidingen 
verbinden met de stator-wikkelingen van een motor, zal daarin 
een draaiveld ontstaan, dat zodanig draait dat het van de aan
sluiting op leiding 1 beweegt naar de aansluiting op leiding 2 en 
vandaar naar de aansluiting op leiding 3, weer naar leiding 1,
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Fig. 96

enz. In fig. 94 is een stator in ster en een andere stator in drie
hoek op het net aangesloten; in beiden draait het veld volgens 
de getekende pijl, d.i. linksom. W il men de draairichting om
keren, dan is het voldoende om twee aansluitingen op het net 
te verwisselen. Dit is in fig. 95 getekend (de aansluitingen op de 
leidingen 1 en 2 zijn verwisseld). Ook nu weer loopt het draai
veld van de aansluiting op 1 naar de aansluiting op 2, enz., doch 
dit is nu rechtsom.

Practisch heeft een motor een klemmenbord; fig. 96 laat zien 
hoe men de ster-schakeling volgens fig. 94 tot stand brengt; 
fig. 97 hoe de ster-schakeling volgens fig. 95 verkregen wordt.

Voor dit alles moet men wel weten welke volgorde bij de 
net-leidingen bestaat (hoewel één keer proberen dit reeds leert). 
Deze zijn meestal op de een of andere wijze gemerkt; in plaats 
van cijfers (1, 2, 3) worden algemeen letters gebruikt en wel 
de letters R, S, T.

H I m W<\\\

Fig. 98 Fig. 99

Ook bij draaistroom kunnen we een transformator toepassen. 
Per slot bestaat immers draaistroom uit drie stromen (en drie 
spanningen); elk van deze stromen kunnen we laten vloeien 
door de primaire wikkeling van een transformator, zoals we 
vroeger hebben leren kennen.*) Er zijn dus eigenlijk drie trans
formatoren; de drie secundaire wikkelingen van deze transfor-

x)  Zie „S chip  en W e rf ” , No. 18 , van  1 S ep tem b er 195  0, fig, 52.



matoren leveren weer drie stromen en spanningen, die 120 
graden ten opzichte van elkaar verschoven zijn, dus een draai- 
stroom-systeem vormen. Maar deze constructie kan belangrijk 
vereenvoudigd worden. Daartoe brengen we bij iedere trans
formator, zowel de primaire als de secundaire wikkeling op 
hetzelfde been van de kern aan; er blijft dus bij iedere trans
formator één onbewikkeld been over en deze drie onbewikkelde 
benen denken we ons even verenigd tot één gemeenschappelijk 
been. In fig. 98 is dit volgens een doorsnede schematisch weer
gegeven; a en b vormen de benen van de eerste transformator, 
waarvan de wikkelingen (niet getekend) uitsluitend om been a 
liggen; c en d zijn de benen van de tweede transformator,

waarbij been c onbewikkeld is; e en f  zijn de benen van de 
derde transformator, waarvan been f  onbewikkeld is. Door de 
drie 'verenigde benen c, b en e vloeit zowel het magnetisch veld 
Nj van de eerste, als de magnetische velden N2 en N ;) van resp. 
de tweede en derde transformator. Deze drie velden zijn ten 
opzichte van elkaar 120 graden in fase verschoven; en daardoor 
is hun som op ieder ogenblik nul (precies zoals ook de som van 
de drie stromen in een sterpunt nul is). Maar dan mogen we dat 
gemeenschappelijke been ook weglaten; aldus verkrijgt men een 
zg. draaistroom-transformator (fig. 99), die dus slechts 3 benen 
heeft, maar waarbij op ieder van de benen zowel de primaire als 
secundaire wikkeling is aangebracht.

MOTORSCHIP „MOLDANGER”
Op 9 December 1950 werd door 

Kockums Mekaniska Verkstadt A  B te 
Malmö in Zweden hun tiende nieuw- 
bouwschip, het vrachtschip Moldanger 
aan de Rederij Westfal-Larsen & Co. 
A/S te Bergen in Noorwegen overge
dragen.

Het motorschip Moldanger, dat op 
17 Juli van dat jaar te water werd ge
laten, is een zusterschip van het motor
schip Berganger dat in Maart 1950 aan 
de eigenaren werd afgeleverd.

Het motorschip Moldanger is een 
schip met complete bovenbouw, geheel 
electrisch gelast en onder hoogste klasse 
Noorse Veritas als open shelterdekker 
gebouwd, echter met dusdanige afme
tingen der bovenbouw, dat een grotere 
diepgang mogelijk is.

De voornaamste bijzonderheden zijn:
Lengte tussen loodlijnen 450 - 0", 

breedte op spanten 61' - l/ { , holte tot 
hoofddek 30' -2", holte tot shelterdek 
39’ -2", diepgang als open shelterdekker 
(zomer) 2 6 '- 6 1//', diepgang als gesl. 
shelterdekker (zomer) 2 8 ' - 7 ”, dead- 
weight (als open shelterdekker) 8675 
r.c., deadweight (als gesl. shelterdekker) 
9940 r.t., bruto tonnage (als open shel
terdekker) 5754 r.t., netto tonnage,(als 
gesl. shelterdekker) 3231 r.t., vaart- 
snelheid (geladen) 18 mijl.

De hoofdmachine, een Kockum- 
MAN 8-cylinder dubbelwerkende twee-

takt dieselmotor, ontwikkelt bij 110  
omw./min. een vermogen van 8000 rpk, 
waarbij het geladen schip een vaart van 
18 mijl wordt gegeven.

Het schip is uitgerust met de gebrui
kelijke lieren en laadbomen, waaronder 
een tweetal met een hefvermogen van 
10 ton. Verder is een laadruimte voor 
gekoelde lading voor een koeling tot 
—  ’ c° C van 84.400 cub/ft aanwezig,

benevens een ruimte van 14.900 cub/ft 
voor een koeling tot — 15° C. Er is ac
commodatie voor 12 passagiers.

Bij de proeftocht waren de eigenaren 
vertegenwoordigd door Mr. Georg von 
Erpecom, Mr. Hans Westfal-Larsen en 
Mr. R olf Westfal-Larsen en de werf 
door haar Directie. Onder de aanwezi
gen werden ook de heren F. Borchenius 
en E. Norberg opgemerkt.

MOTORTANKSCHIP „HAVTOR”
Op 23 Januari 1951 werd het motor- 

tankschip Iiavtor, in aanbouw voor Mr. 
P. Meyer, Oslo, Noorwegen, door 
Kockums Mekaniska Verkstads AB, 
Malmö, Zweden, te water gelaten. De 
doopplechtigheid geschiedde door Mrs. 
Gunhild Meyer te Oslo, in tegenwoor
digheid van Mr. P. Meyer, Mr. Sven F. 
Meyer cn Mr. Per F. Meyer, benevens 
de Directie van de werf.

De Havtor is onder hoogste klasse 
Lloyds Register of Shipping volgens het

langsscheepse systeem gebouwd. Het is 
geheel electrisch gelast, ingericht voor 
het vervoer van petroleum in bulk en 
voorzien van twee langsscheepse water
dichte schotten.

De dw. capaciteit bedraagt 2440Q ton 
en de voornaamste bijzonderheden zijn 
de volgende:

Lengte over alles 606' - 0", lengte 
tussen loodlijnen 570”- 0", breedte op 
spanten 77 ’ - 0", holte tot hoofddek. 
42' -9", diepgang (zomer) 3 1 '-10" ,

capaciteit ladingolietanks ca. 1,204.000 
cb/’ft, machine vermogen 8200 ipk =  
7000 rpk, vaartsnelheid (geladen) 14 
mijl.

De ladingolietankruimte, die 12 mid
den- en 24 zijtanks omvat, is door pom- 
penkamers tussen de middentanks No. 
4, 5, 8'en 9 in drie afzonderlijke afdelin
gen verdeeld. Deze pompenkamers zijn 
aan de zijden van kofferdammen voor
zien. In de achterste pompenkamer zijn 
twee ladingoliepompen, elk met een



MOTORSCHIP „VENTURA”

"*>~

Op 19 Januari 1951 werd het motor- 
vrachtschip Vent urn door Kockums Me- 
kaniska Verkstads A B , Malntö, Zweden, 
aan Skibs A/S Nordheim (Halfdan 
Ditlev-Simonsen & Co.) te Oslo, Noor
wegen, overgedragen.

Het schip, dat op 6 September 19S0 
te water werd gelaten, is het zevende 
schip van het standaardtype der w erf 
van 9000 ton. Het is een schip met com
plete bovenbouw, geheel electrisch ge
last en gebouwd onder hoogste klasse 
Noorse Veritas als open sheiterdekker. 

De voornaamste gegevens zijn: 
Lengte tussen loodlijnen 4 3 0 '-  O", 

breedte op spanten 6 1 '-  5%", holte tot 
hoofddek 29' - i", holte tot shelterdek 
4 0 ' - 8%", diepgang (zomer) 26 '-4" , 
deadweight 9225 ton, bruto tonnenmaat 
5713 r.t., netto tonnenmaat 3219 r.t. 

De hoofdmachine, een Kockum-

MAN 6-cylinder dub bel werkende twee- 
takt dieselmotor, ontwikkelt bij 110  
omw./min. een vermogen van 6000 rpk, 
waarbij het geladen schip een vaart van 
16 mijl wordt gegeven.

Het motorschip Yentura is met de 
gebruikelijke lieren en laadbomen uitge
rust, waaronder een stel met een hefver
mogen van 25 ton. Het schip heeft la- 
dingtanks voor spijsolie met een totale 
inhoud van 54.000 cb/ft, een ruimte 
voor gekoelde lading van 50.000 cb/ft 
en een hoofdlaadruimte van 526.000  
cb/ft voor graanvervoer, benevens ac
commodatie voor 12 passagiers.

Bij de overname waren tegenwoordig 
Mr. Halfdan Ditlev-Simonsen Sr., Mr. 
Halfdan-Simonsen Jr,. Mr. O laf Ditlev- 
Simonsen en Mr. Karl Salvesen,. terwijl 
de w erf door haar Directie was verte
genwoordigd.

capaciteit van 390 ton water/uur, opge
steld en in de voorpompenkamer be
vindt zich een soortgelijke pomp. De 
voor deze pompen, alsook voor de lieren, 
de ankerspil, de verwarmingsspiralen en 
het verwarmingssysteem voor de accom
modatie benodigde stoom wordt gele
verd door twee met olie gestookte ketels, 
die achter in de machinekamer staan op
gesteld. Behalve deze beide ketels is er nog 
een speciale uitlaatgassenketel aanwezig.

Vóór de ladingolietanks en daarvan 
gescheiden door een kofferdam, bevindt 
zich nog een ruim voor droge lading met 
een capaciteit van 3 5000 cb/ft. De 
brandstofolie, totaal 1500 ton, wordt 
geborgen in een dieptank onder dit laad
ruim, in dubbelebodem-tanks in de ma- 
chinekamer en in dwarstanks tussen de 
machinekamer en de kofferdam  achter 
de ladingolietanks. Ten einde de lading- 
olie van de vóórcompartimenten naar 
achter de machinekamer te transporte
ren, is een speciale pompenkamer met 
overslag- en lenspompen onder de BB- 
dieptank aanwezig. Zoet water voor de 
ketels en de accommodatie, ca. 400  ton, 
wordt geborgen in de achterpiektank, 
in tussendektanks en in een noodtank op 
de open brug. Twee dubbelebodem- 
tanks onder de hoofdmachine zijn voor 
de smeerolie gereserveerd.

De door stoom gedreven lieren, met 
afmetingen 8'' X  12", 8" X  12" en 92 
X 14", zijn respectievelijk op het vóór 
bovendek, het midscheeps bovendek en 
het campagnedek geplaatst.

De eveneens door stoom gedreven an
kerspil is voor een 2 10/16" speciaal
stalen ankerketting geconstrueerd. De 
stuurinrichting is van het ASEA directe 
systeem met twee motoren en twee 
Leonard-omvormers.

Het dek- en machinekamerpersoneel 
en de onderofficieren zijn ondergebracht 
in de campagne en zij hebben de be
schikking Over éénpersoons hutten, ter
wijl de jongmaatjes in tweepersoons hut
ten zijn ondergebracht. De dekofficie- 
ren vinden hun accommodatie in een 
dekhuis op het midscheeps brugdek, 
terwijl die voor de gezagvoerder, alsook 
de speciale accommodatie voor de eige
naren, zich op het midscheeps sloepen
dek bevindt.

Zoals gebruikelijk, bevinden zich de 
dagverblijven en messrooms voor de be
manning, de civiele dienst, de onderof
ficieren en de officieren in een dekhuis 
op het campagnedek, alwaar ook de 
kombuis is ondergebracht.

Behalve de gebruikelijke toiletgele- 
genheden, bevindt zich in de campagne 
nog een Russisch bad en een wasserij met 
de nodige machines en droogkamers. De 
gehele accommodatie w ordt mechanisch 
geventileerd en voldoet aan de hoogste 
eisen.

De scheepsuitrusting is geheel modern

en omvat de volgende navigatiemiddelen, 
zoals radar, gyrokompas met automati
sche piloot, SAL-log en radio-richting- 
zoeker. De vier stalen reddingboten, 
waarvan twee met motor, worden door 
speciale sloepenlieren gestreken en ge
hesen.

De hoofdmachine, een 7-cylinder, 
tweetakt dubbel werkende Kockum- 
M AN  dieselmotor met watergekoelde 
cylinders en oliegekoelde zuigers, die bij 
110  omw/min. een vermogen van 7000  
rpk ontwikkelt, geeft het geladen schip 
een vaart van 14 mijl.

Twee in de machinekamer opgestelde, 
met olie gestookte ketels met een totaal 
V  O van 460 m2 leveren de stoom voor 
de lieren, de ankerspil, de ladingolie- 
pompen, de havendynamo en de ver-

warmingsspiralen in de ladingtanks. De 
gehele accommodatie wordt eveneens 
met stoom verwarmd.

Een gedeelte van de uitlaatgassen, 
wordt benut in een uitlaatgassenketel 
van het fabrikaat Kockum met een V  O 
van 40 m3.

Twee dicselaggregaten, elk met een 
vermogen van 20 kW , en een stoom- 
dynamo van 150 k W  leveren de stroom 
voor het merendeel der hulpwerktuigen 
in de machinekamer, nl. pompen, af- 
scheiders enz., de ASEA electrische 
stuurinrichting, de gehele scheepsver- 
lichting, de kombuis met inrichting, het 
mechanische ventilatiesysteem voor de 
gehele accommodatie, de radioinstallatie 
en de verschillende navigatie hulp
middelen.



NORMALISATIE VAN HULP- 
STUKKEN VOOR STALEN PIJPEN

De Hoofdcommissie voor de Norma
lisatie in Nederland (H.C.N.N.) heeft 
ter critiek gepubliceerd de ontwcrpnorm 
V 1729 Lasbochten.

Toelichting
Dit normblad werd ontworpen door 

de normalisatiecommissie P2 Stalen pij
pen, omdat het gebruik van lasfittings 
de laatste tijd zeer is toegenomen en in 
de afmetingen van de gebruikelijke 
hulpstukken een onnodige verscheiden
heid voorkomt. Als eerste van de fittings 
werd besloten om de lasbochten: te nor
maliseren.

Uit gegevens die werden ontvangen 
van vertegenwoordigers van buiten
landse fabrieken en uit vergelijking van 
deze gegevens met bestaande buiten
landse normen, is een ontwerp uitge
werkt.

De commissie besloot alleen de meest 
gangbare uitvoeringen te normaliseren 
(R ==. U/s D, 2D  en 2%  D) en de 
vormen, waarbij de bocht met een recht 
gedeelte is verlengd, weg te laten. Voor 
de wanddikten is aangesloten aan het 
normblad N 403 Gladde stalen en wel- 
ijzeren pijpen.

Door deze publicatie ter critiek wor
den belangstellenden in de gelegenheid 
gesteld eventuele opmerkingen ter ken
nis van de commissie te brengen, op

dat daarmede rekening kan worden ge
houden bij de vaststelling van de defini
tieve norm. Deze critiek wordt gaarne 
ingewacht vóór 1 Juli 1951 bij het Cen
traal Normalisatiebureau, Lange Hout
straat 13 a, ’s-Gravenhage.

Deze norm kan worden besteld bij de 
boekhandel en rechtstreeks bij de U it
geverij Waltman te D elft; de prijs 
bedraagt ƒ 0,30 met inbegrip van ver
zendkosten. Aan abonné’s op de groep 
van Nederlandse normen 6 2 1 .6 4  Pijp
leidingen en toebehoren wordt het blad 
automatisch toegezonden.

VEREENIGING VAN TECHNICI 
OP SCHEEPVAARTGEBIED

Opgericht 1 Juli  1898 
Algemeen Sec re ta r iaa t:  Hecmraadss ingel  194, Rotterdam 

Telefoon 52200

BALLOTAGE
De volgende heren zijn de Ballotage

commissie gepasseerd:
Voorgesteld voor het Gewoon Lidmaat

schap:
A. J. BLATTER, Assistent-Technische 

Dienst Phs. van Ommeren N.V., 
’s-Gravendijkwal 16b, Rotterdam. 
Voorgesteld door J, K. Slotboom.

H. CLETON, Directeur N.V. Intern. 
Technische Handelmij. v.h. Firma F. 
J. Cleton, Spinbollaan 18, Rotterdam. 
Voorgesteld door J. F. C. B. Cleton.

S. H. DE GOEDE, Montage-Inspecteur bij 
de Koninklijke Machinefabriek Gebr. 
Stork & Co. N.V., Oranje Nassaulaan 
5 6 bov,, Amsterdam.
Voorgesteld door P. M. Hofman.

JOH. GOUWENS, Eigenaar Machinefabriek 
Gouwens, Tiendweg 10a, Krimpen a.d. 
Lek.
Voorgesteld door W. A. Moerman.

Ir. G. A. SELLMEYER, s.i., Directeur N.V. 
Scheepswerf „Gideon” v.h. Koster 
Hzn., Winschoterdiep 281, Groningen. 
Voorgesteld door J. H. Groenendijk. 

W. DE WIJN, Adjunct-Chef Technische 
Dienst bij de N.V. Koninklijke Java- 
China-Paketvaart Lijnen (Royal Inter- 
ocean Lines) 188-191 Connaught Road 
West, Hongkong.
Voorgesteld door P. C. van der Molen.

Voorgesteld voor het Junior-Lidm aat- 
schap:
C. VAN DAM, Student a.d. Technische 

Hogeschool, Veenkade 9, Voorburg. 
Voorgesteld door G. Zanen.

G. J. TER HORST, Studerend aan de
M.T.S. te Dordrecht, Afd. Scheeps-
bouwkunde, Utenhagestraat 183, Rot
terdam.
Voorgesteld door G. Zanen.

A. VAN DER VLIES, Studerend aan de
M.T.S. te Dordrecht, Afd. Scheeps-
bouwkunde, Kootsekade 15 b, Rotter- 
dam-N.
Voorgesteld door G. Zanen.

Eventuele bezwaren, schriftelijk binnen 
14 dagen aan het Algemeen Secretariaat, 
Heemraadssingel 194, Rotterdam, Telefoon 
52200.

PERSONALIA
Schout bij N acht C. W . Slot 
Commandant Zeemacht

Met ingang van 1 Maart 1951 is belast 
met de functie van commandant der zee
macht in Nederland de schout bij nacht 
C. W. Slot.

C. de Wijs
Op 1 Maart 1951 hoopt de heer C. de 

Wijs, Chef Technische Dienst van de N.V. 
Houtvaart te Rotterdam, de dag te herden
ken waarop hij vóór 40 jaren bij deze Maat
schappij in dienst trad.

Een receptie zal worden gehouden op ge
noemde dag ten kantore van de Firma 
Vinke & Co., Parklaan 28, Rotterdam tus
sen 11.00 en 13.00 uur.

„Product! v ity ”-dag
Sedert enige maanden vertoeft in Neder

land een team Amerikaanse ingenieurs, die 
in het kader van de Technical Assistance 
tot taak hebben in contact te treden met 
bedrijven in Nederland en andere West- 
Europese „O.E.E.C."-landen, teneinde des
gewenst ter plaatse adviezen te verstrekken 
over inrichting van en werkwijze in de 
fabrieken.

De Amerikaanse ingenieurs hebben reeds 
een aantal metaalverwerkende bedrijven be
zocht en hebben zich thans bereid verklaard

NIEUWSBERICHTEN
in een bijeenkomst enkele voordrachten te 
houden.

Na overleg met de E.C.A.-organisatie is 
deze bijeenkomst, welke uitgaat van de 
Vereniging van Metaal-Industrieën, en 
wordt geohuden onder auspiciën van de 
Stichting Contactgroep Opvoering Produc
tiviteit, vastgesteld op 22 Februari 1951.

De bijeenkomst, aanvangende te 10.30 
uur en eindigende te ca. 16 uur, zal worden 
gehouden in het Kurhaus te Scheveningen. 
Drie leden van het Productivity Consultants 
Team uit de Verenigde Staten van Amerika 
zullen een voordracht houden over resp.:
a. Simplification as an aid to productivity.
b. Transportation and handling materials.
c. General observations on metal working 

plants visited in the Netherlands.

Belangstellenden kunnen zich ter verkrij
ging van een toegangsbewijs wenden tot de 
Vereniging van Metaal-Industrieën, Nassau
laan 13, Den Haag. Tel. 18.45.90.

Technische Hogeschool
Dr. A. C. Zaanen, benoemd tot ge

woon hoogleraar in de afdeling der algemene 
wetenschappen om onderwijs te geven in de 
zuivere en toegepaste wiskunde en mecha
nica, heeft op Woensdag 24 Januari 1951 
des namiddags te 3 ure in een openbare 
senaatsvergadering in de vergaderzaal van de

Senaat der Technische Hogeschool, Oude 
Delft nr 118, een rede gehouden naar aanlei
ding van zijn ambtsaanvaarding.

Pieter Maarten de W olff, natuurkun- 
dig-ingenicur, heeft op Woensdag de 14de 
Februari 1951 des namiddags van 4 tot 5 
uur in de vergaderzaal van de Senaat, 
Oude Delft nr 118, tegenover een com
missie uit de Senaat der Technische Ho
geschool een proefschrift en stellingen ver
dedigd, beide goedgekeurd door de promotor 
prof, dr. H. B. Dorgelo.

De titel van het proefschrift luidt: „Bij
dragen tot de theorie en practijk van rönt- 
genografische quantitatieve bepalingen met 
de poederdiffractiemethode”.

Geslaagd voor het ingenieursexamen voor 
electrotechnisch ingenieur de heren:

P. Abbo, ’s-Gravenhage; H. B. Boersma 
(met lof), Groningen; T. A. Bolt, Halfweg 
N.-H.; A. J. van Buijtene, Culemborg; C. 
Dullemond, Delft; A. de Groot, Haarlem;
H. J. Kramer, Rotterdam; J. T. A. van 
Lottum, Rotterdam; R. W. Meijer, Veen- 
dam; F. Möhring, Schiedam; J. M. Osse- 
waarde, Rotterdam; N. C. van Steenis, 
Amersfoort.

Geslaagd voor het ingenieursexamen voor 
vliegtuigbouwkundig ingenieur de heren:

A. A. Maurits, Wassenaar; J. P. Vasseur, 
Delft.



Geslaagd voor het candidaatsexamen voor 
werktuigkundig ingenieur de heren:

J. J. H. de Breet, J. M. Donkers, J. Hor
dijk, E. Pereira, C. H. Sieders, C. M. Stout, 
A. H, J. van Tol, A. Wethmar, G. van Am- 
stel, F. G. Beiboer, P. de Vries.

Geslaagd voor het candidaatsexamen voor 
electrotechnisch ingenieur de heren:

A. J . C. Bakhuizen, C. H. Bloem, J. R. 
Boerman, A. C. H. Borsboom, J. A. Corne- 
lissen, J. C. Diels, C. Donkervoort, C. J. 
Hermanns, P. Homan, J. C. van den Hoo- 
genband, R. van Houten, F. J. Jansen, A. 
A. Loeff, L. J. W. van Loon, J. Mulder, 
F. R. Neubauer, T. Poorter, R. Schornagel, 
J. C. Selman.

Geslaagd voor het candidaatsexamen voor 
vliegtuigbouwkundig ingenieur:

M. L. C. van Heeswijk.

De Internationale Jaarbeurs van  Luik
Een Europese technische tentoonstelling 

De Internationale Jaarbeurs van Luik, 
Mijnen, Metallurgie, Mechanische & Elec- 
trische Nijverheid zal wederom van 21 
April to t 6 Mei 1951, de synthese geven 
van hetgeen West-Europa kan leveren aan 
ruwfabrikaten, halffabrikaten en metaalfa- 
brikaten.
M utaties bij de Scheepsbouwmaatsch. 
„N ieuw e W aterw eg” N.V.

In de Buitengewone Aandeelhoudersverga
dering dd. 13 Februari 1951 werd aan Ir. 
K. van der Pols op zijn verzoek eervol ont
slag verleend als directeur terwijl hij werd 
benoemd tot waarnemend gedelegeerd com
missaris. In dezelfde vergadering werd tot 
directeur benoemd Ir. J. J. M. Sluys, en 
procuratie verleend aan de chef der afdeling 
Reparatie de heer C. D. de Jong.

De leiding in dit bedrijf is thans als volgt:
D. C. Endert Jr., Gedelegeerd commis

saris; Ir. Knape en Ir. K. van der Pols, 
Waarn. Gedelegeerd Commissaris; J. H. van 
den Berg en Ir. J. J. M. Sluys, Directeuren; 
C. D. de Jong, Procuratiehouder, beperkt 
tot het aangaan van répara tiewerkzaam- 
heden.
M utaties bij De Rotterdam sche D roog
dok Maatschappij N.V.

Met ingang van 13 Februari 1951 is be
noemd tot Onder-Directéur de Hoofdinge
nieur Werktuigbouw, Ir. J. C. van Reenen. 
Met ingang van dezelfde datum is benoemd 
tot procuratiehouder, de hoofdingenieur 
Scheepsbouw Ir. J. J, M. Sluys.

De leiding van dit bedrijf is thans als 
volgt:

De heren D. C. Endert Jr., Ir. A. Knape 
en Ir. K. van der Pols, directeuren; Ir. J. 
C. van Reenen, Onder-Directeur; J. H. van 
den Berg, Ir. J. J. M. Sluys en J. L. G. 
Stubbe, Procuratiehouders.
Kielleggingen

Bij da N.V. Scheepswerf en Machinefabr. 
„De Biesbosch” te Dordrecht zijn in de laat
ste week van Januari 4 tankschepen op stapel 
gezet, waarvan 2 voor Phs. van Ommeren 
N.V. en 2 voor de Internationale Rivier- 
tankmaatschappij.

De voornaamste gegevens van deze sche
pen zijn: lengte over alles 80 m, breedte 10 

«m, holte 2,80 m en diepgang 2,52 m. Ze 
hebben een draagvermogen van ca. 1200 ton. 
Als voortstuwingsinstallatie zullen in ieder

schip 2 motoren van 450 pk worden ge
plaatst.

T ew aterlatin gen
Bij de N.V. Scheepsbouw Unie te Gro

ningen werd 6 Februari jl. met goed gevolg 
te water gelaten het stalen motorkustvaar- 
tuig Alja, dat wordt gebouwd voor rekening 
van de fam. Buisman te Groningen.

De Alja is van het raised-quarterdecktype, 
meet 575 ton dw. en heeft de volgende af
metingen: lengte over alles 49,50 m, lengte 
tussen loodlijnen 45 m, breedte 8,15 m en 
holte 3,15/4,15 m.

De voortstuwing zal geschieden door een 
360 pk M.A.K.-Dieselmotor.

De uitrusting zal o.a. bestaan uit twee 
masten met twee drietons laadbomen, Hat- 
lapa anker- en laadlieren, terwijl in de ma
chinekamer één 12-14 pk Lister hulpmotor 
zal worden opgesteld.

De Alja wordt gebouwd onder Klasse 
Bureau Veritas met certificaat Scheepvaart 
Inspectie voor de Atlantische Vaart.

Op de vrijgekomen helling zal de kiel 
worden gelegd voor een kustvaartuig van het 
gladdektype van 5 80 ton dw. voor rekening 
van de heer H. Fokkens te Naarden.

Voor rekening van de D. P. Cleto Limi- 
tada-Rio de Janeiro, is Zaterdag 6 Januari 
1951 met goed gevolg te water gelaten 
van een der hellingen van de N.V. Holland 
Nautic te Haarlem de motorsleepboot 
Paranagna met de volgende hoofdafmetin
gen: 24.15 X  5-60 X  2.60 m. De voort
stuwing zal bestaan uit een Werkspoor Die
selmotor van 430 apk. De oplevering zal 
plaatsvinden begin Februari 19 51.

P roeftochten
Vrijdag 26 Januari 11. vond op de Noord

zee de officiële proeftocht plaats van de 
motortrawler YM 209 Wiron IV, bestemd 
voor de Visserij Mij. „Wiron” te IJmuiden.

Dit is het vierde schip hetwelk door de 
N.V. Sclieepsbouwwerf ,,De Dageraad” te 
Woubrugge voor deze maatschappij werd 
gebouwd, terwijl het vijfde schip over en
kele weken te water gelaten zal worden. Het 
schip heeft een rondom geïsoleerd vis ruim 
met ijs-, vis- en speciale kabeljauw-keeën.

Aan de accommodatie voor de bemanning 
is de uiterste zorg besteed, alle verblijven 
hebben centrale verwarming.

In de motorkamer is geplaatst een In- 
dustriemotor 360 pk met Brevo-hydrau- 
lische keerkoppeling; een Industriemotor 8 5 
pk voor aandrijving van de viswinch; een 
20 pk Samofa voor verlichting, compressors, 
pompen enz.

In de radiohut is ondergebracht een radio- 
zend- en -ontvanginstallatie, echolood en 
richtingzoeker, geleverd door Radio-Holland 
te IJmuiden.

De viswinch en het hydraulisch stuur- 
werk zijn van het fabrikaat Van der 
Giessen.

Het schip werd tot volle tevredenheid 
door de eigenaars overgenomen en is Maan
dag 29 Januari ter visserij gevaren.

In aanbouw zijn nog op „De Dageraad” 
2 kotters van 25 m en 1 motortrawl- en 
-haringlogger van 38 m, voorzien van resp. 
200 en 360 pk Industriemotoren.

Op 22 Januari 1951 heeft met goed ge
volg proefgevaren het m.s. Vera, bestemd 
voor de firma D. Pot & Zn. te Delfzijl, ge
bouwd door de fa. Gebr. Sander te Delfzijl.

Afmetingen: lengte tussen loodlijnen 40 
m, breedte 7 ,50 m, holte 3,05 m. Bruto ton
nage 332 ton. In het schip is een 245 ipk 
4 cyl. 4-tact enkelwerkende Bronsmotor 
geplaatst.

Het schip is gebouwd onder hoogste klasse 
Bureau Veritas voor grote kustvaart.

Op 26 Januari 195  1 heeft het m.s. Khetais 
met goed gevolg proefgevaren met een snel
heid van 12 1/2 m ijl per uur in beladen toe
stand.

Het schip is bestemd voor de Cie. Charen- 
taise de Transports Maritimes (la Flotte-en- 
Ré) te La Rochelle en gebouwd door 
Scheepswerf „Westerbroek” J. G. Bröerken 
te Westerbroek.

Afmetingen: lengte tussen loodlijnen
57,54 m, breedte 9 ,20  m , holte 3,42/5,44 m.
Bruto tonnage 45 7 ton. In het schip is een 
1200 apk 9 cyl. 4 -tac t enkelwerkende 
M.A.N.-motor geplaatst.

Het schip is gebouwd onder hoogste klasse 
Bureau Veritas Atlantische Vaart.

Op 29 en 30 Januari 1951 heeft tot volle 
tevredenheid van de reders proefgevaren het 
m.s. Finntrader, v o o r de Rederij Merivienti 
te Helsinki, gebouwd door N.V. Scheepswerf 
„De Hoop” te Lobith. Het schip werd tij
dens de proeftocht door de rederij overge
nomen. Het schip is van  het shelterdecktype 
en heeft de volgende hoofdafmetingen: 
lengte tussen loodlijnen 115  m, breedte 16,60 
m, holte tot hoofddek 7,72 m, holte tot 
shelterdek 10,17 m.

Door het Installatiebedrijf „Nederland” 
werd een 5000 apk 9 cyl. enkelwerkende 
2-tact Sulzermotor ingebouwd.

Dit motorschip werd gebouwd onder 
hoogste klasse Bureau Veritas en heeft ijsver- 
sterking.

Op 30 Januari 19 5 1  heeft met goed ge
volg proefgevaren het m.s. Uni —  S be
stemd voor de N.V. K ustvaart Unie te Gro
ningen, en gebouwd door de N.V. Noord- 
Nederlandsche Scheepswerven te Groningen.

Het schip is van het gladdektype met 2 
masten en 2 laadbomen a 3 ton. De afme
tingen zijn: lengte tussen loodlijnen 47,76 
m, breedte 8 m, holte 3,40 m. Bruto ton
nage 400 ton. In het schip is een 395 apk 
MWM-motor geplaatst.

Het schip is gebouwd onder hoogste klasse *
Bureau Veritas voor Atlantische Vaart met 
speciaal houtvaart-certificaat.

Op 31 Januari 19 5 1  heeft het m.s. Orion 
een succesvolle proeftocht gehouden en werd 
tijdens deze proeftocht door de rederij over
genomen.

Het m.s. Orion w erd gebouwd door de 
N.V. Scheepswerf en Machinefabriek „De 
Merwede” te Hardinxveld voor de Finska 
Angfartygs A.B. te Helsinki.

Het schip is van  het shelterdektype én ; 
heeft de volgende hoofdafmetingen: lengte 
tussen loodlijnen 99,5 0 m, breedte 14,20 m, 
holte tot hoofddek 6 ,15  m, holte tot shelter
dek 8,60 m.

Door het Scheepsinstallatiebedrijf „Neder
land” te IJsselmonde werd een 7 cyl. dubbel- 
werkende 2-tact Sulzermotor van 3 500 epk 
ingebouwd.

Het schip is gebouwd onder hoogste klasse 
Bureau Veritas m et ijs versterking.
Overdrachten

Op 1 Februari jl. heeft de overdracht 
plaats gevonden van  het 9000 tons motor-



vrachtschip Slovcilija, dat in opdracht van 
de Stichting Nederlandse Scheepsbouw Ex
port Centrale voor rekening van de Jugo- 
slavenska Linyska Plovidba bij de Ned. Dok
en Scheepsbouw Mij. te Amsterdam is ge
bouwd.
Nieuw ertsschip op de Grote Meren

In de Verenigde Staten is men met de 
bouw begonnen van een ertsschip, dat twee
maal zo groot zal zijn als de gemiddelde 
schepen, die nu de Grote Meren bevaren.

De verhoogde ijzererts-toevoer is dc oor
zaak dat men tot de bouw van dit schip zal 
moeten overgaan.

De boot zal 207 meter lang vVorden en 
een dekbreedte van 21 meter krijgen. De 
laadruimte is 11 meter hoog. Deze laadruim
te, die in 4 afzonderlijke vakken is verdeeld, 
kan in totaal 877* ton erts bevatten, wat 
neerkomt op ongeveer het dubbele van de 
hoeveelheid die de huidige ertsschepen kun
nen vervoeren.

Twee door steenkool verhitte stoomhou- 
ders, waaraan een stoomturbine gekoppeld 
is, geven het schip een snelheid van 26,8 
kilometer.

Men verwacht, dat het schip, dat gebo.uwd 
wordt op de werf van de American Sliip- 
building Comp. te Lorain, in de staat Ohio, 
in de zomer van 19*2 gereed zal komen. 
Veiligheid voor alles

Een nieuw model rubber reddingboot, 
welke behalve 20 personen ook nog een uit
gebreide nood-uitrusting kan bergen, wordt 
momenteel in de Verenigde Staten vervaar
digd ten behoeve van vliegtuigen, die een 
noodlanding op de Oceaan hebben moeten 
maken.

De reddingboot kan meer dan 22*0 kilo 
dragen en een storm van 9* km/uur met 
gemak het hoofd bieden.

Dé rubberboten, die tot op heden dooi
de Transatlantische vliegtuigen gebruikt 
worden, hebben slechts plaats voor 6 per
sonen, zodat wat betreft de veiligheidsmaat
regelen bij Oceaanvluchten een flinke stap 
voorwaarts is gedaan.

De boot is gemaakt van door rubber om
geven nylon en bestaat uit twee ronde en 
afzonderlijk opblaasbare luchtreservoirs. Be
halve de uitrustingskist met allerlei kleine 
gebruiksvoorwerpen is de boot o.m. uitge
rust met een radarreflector, een mast en een 
dekzeil. Behalve tegen overspattend water 
is het dekzeil ook te gebruiken voor het 
opvangen van regenwater, teneinde'zodoende 
het drinkwaterrantsoen te kunnen aan
vullen.

Het dekzeil en de uitrustingskist wegen 
40 kilo, iterwijl de boot zelf slechts 20 kilo 
weegt en opgevouwen compleet met uit
rustingskist — niet meer plaats inneemt 
dan een bundel van 46 bij 91 centimeter.
Het meten van zeestromingen

Een geleerde in de Verenigde Staten heeft, 
met gebruikmaking van de nieuwste tech
nische vindingen van de laatste 10 jaar, een 
apparaat vervaardigd, dat de snelheid van de 
zeestromingen in de oceanen kan meten.

Het apparaat wordt de geomagnetische 
eleetrokinetograaf genoemd en maakt voor 
het verrichten der metingen gebruik yan het 
magnetische veld van de aarde.

Het apparaat werkt sneller en geeft meer 
details aan dan de gewone meet-instrumen- 
ten, welke voor waarnemingen op de bodem 
van de oceaan gebruikt worden.

De geestelijke vader van het instrument is 
William S. von Arx, van het „Woods Hole” 
Occanografisch Instituut in Massachusetts. 
Het is reeds gebruikt om iets te weten te ko
men over de verandering in het karakter van 
de Golfstroom, de zeestroom, die ontstaat in 
de Golf van Mexico, langs de kust van 
Noord-Amerika loopt en daarna de Atlan
tische Oceaan oversteekt om tenslotte langs 
de Noorse kusten lopende zich in de Poolzee 
te verliezen.

Het apparaat wordt bij wijze van proef 
ook gebruikt als navigatiemiddel.

Het is reeds lang bekend, dat een electri- 
sche stroom in een geleider ontstaat, als deze 
laatste zich door een magnetisch veld be
weegt. Het zeewater is een dergelijke geleider 
en wanneer het zich in de oceaanstromingen 
door het magnetische veld van de aarde be
weegt, wordt een clcctrisch veld opgewekt.

Door practische moeilijkheden zijn de ge
leerden tot voor kort niet in staat geweest 
om de sterkte van dit electrische veld te 
meten, waardoor het mogelijk zou zijn de 
snelheid van de stroming te bepalen.

De geomagnetische eleetrokinetograaf 
staat opgesteld aan boord van een schip. Zij 
„tast” het electrische veld in de oceaan tus
sen twee electroden af. Deze electroden wor
den achter het schip aangesleept aan een 
lange geïsoleerde kabel. De spanning tussen 
de electroden wordt geregistreerd op het 
schip en geanalyseerd teneinde de afwijking 
van de stroom in de richting, loodrecht op 
het schip, te bepalen.

Teneinde de juiste richting en snelheid van 
de stroming te kunnen bepalen, worden er 
metingen gedaan bij het varen in twee rich
tingen, die rechthoekig op elkaar staan. De 
resultaten van het parallelogram van snel
heden dat men op deze wijze krijgt, is een 
maat voor de snelheid van de stroming van 
het zeewater.

FRANKRIJK  

Grote walserij in Denain geopend
Enkele weken geleden is te Denain een 

continue plaatwalserij geopend, de Usinor 
genoemd, die de grootste van Frankrijk is 
en tevens een van de belangrijkste van 
Europa.

Het plan hiervoor werd gedurende de be
zetting opgesteld, maar de tijd om dit te 
realiseren is aanzienlijk bekort, dank zij de 
Marshall-hulp.

Na een tijdlang proefgedraaid te hebben, 
zal deze walserij jaarlijks 800.000 ton dunne 
en platen van middelmatige dikte leveren, 
waarmede de Franse markt voor 70 % ge
dekt kan worden.

Deze walserij, tezamen met de koud- 
walserij te Montataire, in de buurt van Creil, 
zal Frankrijk onafhankelijk maken van het 
buitenland voor de import van dunne platen

Stoomschepen Bruto ReÉ.ton

1 vrachtschip ..................  3.298
2 vrachtschepen .............. 4.390
1 vrachtschip ..................  J.2JI
1 vrachtschip ..................  1.839

Motorschepen
37 schepen ..........................  236.278

1 schip ............................... 1.260
1 schip ............................... 1.380

van goede kwaliteit, hetgeen behalve voor 
de auto-industrie ook van belang is voor de 
scheepsbouw.

ZWEDEN 
Conjunctuurschommelingen bij de 
Zweedse scheepvaart

De directeur van de Zweedse rederij Svea, 
de heer Emanuel Högberg, heeft onlangs in 
de Svenska Dagbladet, een artikel gewijd 
aan de gevolgen, die de oorlog in Korea op 
de scheepvaart heeft gehad.

Het directe gevolg is, dat een groot aantal 
schepen is ingeschakeld voor het transport 
van oorlogsmateriaal en van andere goederen 
voor de strijdende legers.

Verder is de behoefte aan snelle tanksche
pen ook gestegen. Daardoor hebben grote 
Zweedse maatschappijen de laatste tijd con
tracten af kunnen sluiten op lange termijn.

De Zweedse werven hebben als gevolg 
hiervan een belangrijk aantal opdrachten 
gekregen, waaronder veel tankers.

Ook is er momenteel in bijna heel Europa 
een kolengebrek, zodat lange en kostbare 
transporten nodig zijn vanuit Afrika en 
Amerika, hetgeen ook een behoefte aan ton
nage heeft geschapen.

Behalve de zeescheepvaart, profiteert ook 
de kleine kustvaart van de stijgende prijzen 
sinds het uitbreken van het Koreaans con
flict.

Vergeleken bij voor de oorlog zijn er nog 
wel enkele punten aan te duiden van de 
grotere behoefte aan tonnage. Een hiervan 
is, dat de wachttijden in de havens veel 
groter zijn en dat eventuele reparaties veel 
langer duren, hetgeen gedeeltelijk veroor
zaakt wordt door het gebrek aan geschoolde 
arbeiders.

Zolang er nog oorlogsdreiging in de lucht 
zit, zullen de vrachtprijzen wel hoog blij
ven, maar wat de toekomst aan de scheep
vaart biedt is moeilijk te zeggen, aldus de 
heer Högberg, daar dit sterk onderhevig is 
aan internationale toestanden en crisissen.

De scheepsbouwnijverheid als 
export-industrie

Volgens statistische gegevens uit Zweden, 
exporteerde men in 1949 108 schepen, totaal 
metende 29*.000 ton en ter waarde van 
280.01 *.000 kronen.

Hieronder vallen 14 stoomschepen met 
26.672 ton ter waarde van 13,920,756 kro
nen, SI motorschepen van 2*7.000 ton 
(26*.718.939 kronen) en 7 vissersschepen 
van 133 ton (88.478 kronen).

Deze statistische gegevens gaan zowel 
over nieuwe schepen als over gebruikte een
heden.

Hieronder volgt een overzicht van de 
belangrijkste verkochte schepen met hun 
prijzen.

Land van bestemming Prijs (kronen)
Noorwegen ...................  S.000.000
Finland .......................  2.63 *.000
Duitsland ...................  300.000
Nederland .................. , 57.351

Noorwegen ............   233.787.845
Frankrijk ...................  2.475.000
Ijsland .......................  2.8S0.000



DENEMARKEN
Schadeloosstelling geëist van  
Z uid-A frika

Vier Deense reders hebben, de Unie van 
Zuid-Afrika een proces aangedaan over 
een schadeloosstelling voor het gebruik van 
hun schepen gedurende de tijd, dat Dene
marken door de Duitsers was bezet.

Tot nu toe heeft men getracht langs 
diplomatieke wegen dit geschil tot oplossing 
te brengen, maar al deze pogingen zijn op 
niets uitgelopen en dat is de reden, dat men 
tot bovengenoemde stap is overgegaan.

Het gaat hier om een bedrag van 1 mil- 
lioen dollar voor het gebruik van de schepen 
en als vergoeding voor de reparaties, die 
daarna noodzakelijk waren.

Volgens de Deense reders heeft men recht . 
op een zelfde vergoeding, als de Engelse 
regering aan de Dominions heeft verschaft, 
voor gecharterde schepen gedurende de 
oorlog.

NOORWEGEN
Het aandeel van  de Noorse v lo o t in de 
buitenlandse handel

Uit een onlangs gepublceerde mededeling 
van de Noorse vereniging van reders, blijkt, 
dat slechts 5% van de Noorse tankvloot 
gebruikt wordt voor eigen behoefte.

Het overige gedeelte is ingezet in liet 
olietransport tussen buitenlandse havens on
derling.'

Van de passagiersschepen verbinden 25%  
de Noorse havens met het buitenland, ter
wijl de resterende 75%  alleen vreemde 
havens aandoen.

Ongeveer dezelfde verhoudingen gelden 
voor de trampvaart, waarvan 15%  voor het 
eigen land vaart en de rest voor het buiten
land.

Uit voorafgaande cijfers blijkt wel duide
lijk, hoe belangrijk de Noorse koopvaardij
vloot als deviezen-inbrenger is.

Nieuwe salarisverhoging voor de 
zeelieden

Op 1 Dec. jl. is een overeenkomst van 
kracht geworden voor de salarissen van de 
Noorse zeelieden. De salarissen, of beter ge
zegd, de pensioenen, de medische uitkeringen 
en andere bijkomstigheden, ondergaan een 
verhoging van 11% . Verder is er in voorzien 
dat indien op 1 Maart de index van het 
levensonderhoud meer dan 5 % is gestegen, 
de zeelui een nieuwe verhoging krijgen. 
Deze maatregel plaatst de 3 8000 zeelieden 
in een zeer bevoorrechte positie. Zij ontvan
gen daardoor meer dan andere Europese zee
lieden.

In dit verband kan nog opgemerkt wor
den, dat de omvang van de vloot het nood
zakelijk maakt, dat men 6000 zeelieden meer 
aanneemt.

ENGELAND  

Opleving in de scheepsbouw
Zoals uit de gepubliceerde gegevens van 

Lloyds’ Register of Shipping blijkt, is na 
de crisis, die in 1949 begon te dreigen, een 
opleving in de Britse scheepsbouwindustrie 
gekomen, waarvan we trouwens in een vorig 
nummer ook reeds bekendheid gaven.

Zo zijn in de' eerste 9 maanden van 1950

driemaal zoveel orders geplaatst, wat ton
nage aangaat dan gedurende 1949.

De orders zijn binnengekomen gedurende 
het eerste trimester, daarna is er weer een 
kleine inzinking geweest, waarna de op
drachten weer zijn toegenomen.

Ongeveer 2 5%> hiervan zijn voor buiten
landse rekening, hetgeen iets minder is, dan 
gedurende de eerste jaren na de oorlog, toen 
het gemiddelde percentage hoger dan 3 0%  
was.

Het 'groots Ce deel van de tonnage wordt 
ingenomen door de tankers, maar gedurende 
de laatste maanden heeft men ook nogal wat 
grote en kleine vrachtschepen besteld. Men 
hoopt, dat dit nog even door zal gaan, daal
de kleinere werven hierdoor ook. meer werk 
krijgen. Hieruit blijkt, dus wel een zeker 
vertrouwen in de toekomst, tenzij het ver
oorzaakt wordt door het feit, dat de prijzen 
in plaats van te zakken, zoals men een jaar 
geleden verwachtte, juist aanzienlijk zijn 
gaan stijgen.

Minder dan 1 jaar 
1—  5 jaar 
5— 10 jaar . . .  

10— 20 jaar 
Ouder dan 20 jaar

Totaal ..................

V erhoging van  de laagste salarissen in 
de m etaalindustrie en in de scheepsbouw

Na' een jaar van moeizaam onderhandelen, 
waarbij vaak gedreigd werd met stakingen, 
is er eindelijk een overeenkomst gesloten 
tussen de Nationale Federatie van werkge
vers in de metaalindustrie en de scheepsbouw 
en de arbeidersorganisaties, over de verho
ging van de salarissen van de minst betaalde 
krachten in de bovengenoemde industrieën.

Men zal zich herinneren, dat de arbeiders
organisaties een algemene salarisverhoging 
hadden gevraagd van 1 pond per week, die 
volgens hen op de winsten der ondernemin
gen verhaald konden worden, zonder dat 
dit in de prijs werd doorberekend. Dit voor
stel werd door de werkgevers van de hand 
gewezen en een geheime stemming werd be
legd door de federatie van werknemers, over 
de houding die de arbeiders zouden moeten 
aannemen. Deze waren met een grote meer
derheid tegen de stakingen en voor arbitrage.

Na de eerste vruchteloze onderhandelin- 
gen van vertegenwoordigers der beide par
tijen, ; onder gezag van bet ministerie van 
Arbeid, werd het geschilpunt gebracht voor 
het nationale instituut van arbitrage. Deze 
laatste stelde een oplossing voor, gebaseerd 
op de laatste voorstellen van de werkgevers, 
maar men stelde een grotere salarisverhoging 
van de minst betaalde werklieden voor.

Men kende, althans bij het schrijven, hier
van nog niet het aantal arbeiders, dat van 
deze maatregel zou profiteren, wel weet men, 
dat er een groter aantal arbeiders in Schot
land en aan de Noordkust van ■ Engeland 
onder vallen, dan in de Midlands of in het 
Zuiden, waar de salarissen reeds hoger zijn.

De stand v a n  de Engelse vloot
Volgens, officiële gegevens bedroeg de 

Engelse handelsvloot, de vissersschepen uit

gezonderd op 1 October 16.316.102 br. 
reg. ton.

Hieronder vallen alleen schepen met een 
inhoud groter dan 5 00 ton en de Canadese 
schepen, die sinds dit jaar onder Britse vlag 
varen, vallen daar buiten.

Van deze tonnemaat werden 7.948.789 
ton door passagiers-vrncht- en passagiers- en 
vrachtschepen ingenomen, 3.404.757 ton 
door tankers en 3,02 5.890 ton door tramps.

Van bovengenoemde rubrieken namen de 
vracht- en passagiersschepen 1.583.831 ton' 
in. De resterende tonnage bevatte speciale 
schepen.

Gedurende de eerste 9 maanden van 1950 
was er een toename van 246.447 ton, waar
van 56,360 ton aan tankschepen.

Ondanks deze grote toename over het 
afgelopen jaar en ondanks de geweldige 
bouwprogramma’s gedurende de jaren vlak 
na de oorlog, bevat de Engelse vloot nog 
een zeer groot percentage oude schepen, het
geen uit onderstaande cijfers duidelijk wordt.

Lijnschepen Tramps Tankers
352.684 50.040 201.497

2.349,525 400.757 915.462
1.964.836 1.752.990 983.144
1.299.651 303.500 654.466
1.982.093 718.603 650,188

7.948.789 3,225.890 3.404.757

Een merkwaardig feit is de verhoging van 
de gemiddelde tonnage van de tankers. Zo 
vertegenwoordigden de tankschepen van 
meer dan 12.000 ton in'het begin van 1950 
slechts 100.25 8 ton, terwijl dit cijfer op 
1 October opgelopen was tot 159.437 ton. 
Gedurende hetzelfde tijdvak ging de tonne
maat van de tankers van 3000— 6000 ton 
van 234.000 ton tot 211.000 ton achteruit.

VERENIGDE STATEN  
Verm indering van  de reservevloot

In de eerste jaren na de oorlog, steeg, 
zoals uit de gepubliceerde gegevens blijkt, 
de tonnage van. de reservevloot voortdurend, 
om een maximum te bereiken in Juni 1950, 
toen in totaal 2277 schepen opgelegd waren, 
met een bruto inhoud van 14.750.000 ton. .

Hieronder waren 1564 schepen van het 
Liberty type begrepen, met een inhoud van 
11.250.000 ton.

Sinds het uitbreken van het conflict in 
Korea is het aantal opgelegde schepen sterk 
verminderd.
! Zo daalde in Juli van het vorig jaar het 

aantal tot 2199, met een inhoud van 
14.25 0.000 ton, in Augustus bedroeg dit 
2122 stuks met 13.750.000 ton, en in Sep
tember waren er nog „maar” 2098 schepen 
met 13.600.000 ton opgelegd,- het laatste 
cijfer, dat bij het schrijven hiervan be
kend is.

Het aantal Liberty’s is echter niet ge
daald, zodat men voornamelijk Victory sche
pen in de vaart heeft gebracht. Van dit 
type had men in September nog, 13 6 stuks 
opgelegd, tegen 299 in Juni.

Hiermede is tevens bewezen, dat de 
Liberty’s niet meer voldoen aan de exploita- 
tie-eisen, die momenteel gesteld worden, en 
dat men ze slechts bij gebrek aan andere 
scheepsruimte in dienst stelt.



Uit andere, meer recente berichten blijkt, 
dat sinds begin October de reservevloot nog 
meer achteruit is gegaan en nu de tonnage 
heeft bereikt van een jaar geleden. Exacte 
cijfers waren echter nog niet gepubliceerd.

N ieuw e veiligheidsmaatregelen voor 
reizigers

De nieuwe Amerikaanse wet, waarbij aan 
vreemdelingen de toegang tot de Verenigde 
Staten wordt verboden, indien zij lid zijn 
geweest van een totalitaire organisatie, is 
volgens „Hansa” als een donderslag bij hel
dere hemel gekomen.

Hierdoor wordt nml. practisch aan alle 
Duitsers de deur voor de Verenigde Staten 
gesloten. Immers door deze nauwe sluis, 
kunnen slechts 10%  van de Duitse reizigers, 
emigranten, toeristen of zakenmensen —— 
Gods own country betreden.

Alle anderen moeten in Ellis Island wach
ten, of met een disillusie rijker, de weg terug 
nemen.

Een en ander neemt echter niet weg, dat 
men de Amerikanen ongelijk kan geven, dat 
ze maatregelen nemen, om hun eigen veilig
heid te vergroten. De vrees voor een vijfde 
colonne in de V.S. is zeker niet zonder 
grond.

Behalve in Duitsland, heeft deze maat
regel ook *in het Amerikaanse congres ver
wondering gewekt.

Eén gewijzigde "War Shipping 
Adm inistration w ord t in  
het leven geroepen

De Amerikanen zijn momenteel bezig om 
een organisatie op te richten, resorterende 
onder het gouvernement, die in geval van 
oorlog de gehele handelsvloot onder zijn be~ 
heer krijgt.

Deze organisatie, waaraan men voorlopig 
de naam van National Shipping Authority 
heeft gegeven, zal dus de W ar Shipping 
Administration, uit de tijd van de tweede 
wereldoorlog vervangen.

Het ministerie van handel heeft echter 
nog geen bijzonderheden bekend gemaakt 
over de werking van dit Bureau, maar men 
neemt aan, dat men de schepen zal exploite
ren volgens overeenkomsten met de, reders.

Admiraal Cochrane, die een en ander 
leidt, heeft reeds het oordeel gevraagd van 
verscheidene persoonlijkheden uit Ameri
kaanse scheepvaartkringen en zijn ontwerp 
heeft over het algemeen een gunstige ont
vangst gehad..

Het gevolg van hét onderling contact is 
tevens, dat reeds een Raad is ingesteld, die 
de National Shipping Authority zal advise
ren. Ook aan de werknemersorganisaties, 
dat wil dus zeggen, de organisaties van de 
zeelieden, zal gevraagd worden, mede te 
werken.

Verder zal de National Shipping Autho
rity  officieel de V.S. vertegenwoordigen bij 
de landen van het Atlantisch pact.

ITALIË
N ieuwe overheidsmaatregelen zijn  
nodig voor de verdere reconstructie  
v a n  de vloot

Het plan Saragat, dat zoals wij reeds 
eerder schreven, de bouw bevorderde van 
3 5 0.000 ton aan scheepsruimte, kwam op

een moment, dat de Italiaanse werven om 
werk verlegen zaten.

De werven werken nu echter ook niet op 
volle capaciteit en om een werkeloosheid te 
voorkomen tegen het einde van het volgend 
jaar, is aldus de heer Enrico Turi, die het 
Italiaanse agentschap van het American 
Bureau of Shipping leidt, een nieuw plan 
Saragat nodig.

Wel wordt de vloot binnen afzienbare tijd 
uitgebreid met twee passagiersschepen van 
2 5.000 ton, nml. de „Giulio-Cesare” en de 
„Augustus” voor de transatlantische dienst 
en verder met 3 schepen van 13.000 ton 
voor de dienst op Australië, maar dat neemt 
niet weg, dat de vloot dringend behoefte 
heeft aan nieuwe eenheden.

Immers de Liberty’s die een belangrijk 
deel van de vloot uitmaken, moeten geleide
lijk vervangen worden.

Bovendien nemen de buitenlandse orders, 
geplaatst bij de Italiaanse werven, steeds af, 
zodat de werven meer en meer op de eigen 
markt zijn aangewezen, hetgeen een reden 
temeer is, aldus de heer Turi, om in een 
nieuw plan Saragat te voorzien.

A anzien lijk  verliessaldo voor 
Italiaanse w e r f

De Napolitaanse scheepswerf „Navalmec- 
canica”, met een kapitaal van 5 00 millioen 
lire, heeft over het boekjaar, eindigende met 
31 Maart 1950 een verlies geleden van 1774 
millioen.

Dit nadelig saldo wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de bouw van twee tur- 
bineschepen voor Turkije, waarvan de bouw
prijzen de genoemde bedragen heeft over
schreden.

Het grootste gedeelte van dit verlies 
wordt gedragen door het Nationale Instituut 
voor de industriële ontwikkeling.

Verder hoopt de -directie via de E.R.P. 
een bedrag te krijgen, om zodoende moderne 
Amerikaanse machines aan te kunnen schaf
fen om op die manier de kostprijs te kunnen 
drukken.

De moeilijke positie, waarin deze werf 
zich bevindt, is in Italië geen uitzondering. 
De heer Campanella, president van de Asso- 
ciation Industrielle van Genua, heeft tijdens 
de'algemene vergadering van de havenauto
riteiten van Genua ook reeds gewezen op de 
precaire toestand in de scheepsreparatie.

Zo is het aantal man-dagen, dat in 1949 
per maand gemiddeld 98.734 bedroeg terug
gelopen van Jan. tot Aug. 1950 tot 54.000. 
Deze situatie is,, aldus de heer Campanella, 
voor een deel het gevolg van de devaluatie 
van het pond sterling en do.or de hoge 
salarissen, die door de Italiaanse werven 
worden betaald en die volgens de spreker 
ongeveer 40%  hoger zijn dan in de andere 
Europese havens. Ook de buitenlandse op
drachten worden steeds minder. Blijkbaar is 
de opleving in de scheepsbouw in de eerste 
maanden van dit jaar in tegenstelling met 
Engeland, de Italiaanse werven voorbijge
gaan.

AUSTRALIË

H et prijzen-probleem  in de scheepsbouw
De gedragslijn van het Australische gou

vernement wat de handelsvloot aangaat, 
wordt gekarakteriseerd door de zorg om aan 
alle eventuele strategische eisen te kunnen 
voldoen.

Daartoe is de regering van Mensies b e 
gonnen om de Shipping act van 1949  op een  
vrijere manier toe te passen. De m aritiem e 
industrieën grijpen deze gelegenheid gaarne  
aan om een grotere activiteit te ontplooien.

De grote moeilijkheid is echter nog, d a t  
de bouwprijzen ongeveer het dubbele z i jn ,  
van die in Engeland. Dit heeft vele redenen, 
waarvan er één is, dat de vele stakingen, 
die de mijnen en de metaalindustrie vaak s t i l  
leggen, de werven noodzaken de benodigde 
materialen tegen hoge prijzen te importeren.

Om dus tegen te gaan, dat de reders a lle  
opdrachten in het buitenland plaatsen, is de  
Australische regering verplicht, ter wille v a n  
de instandhouding der werven, beperkende 
bepalingen te blijven uitoefenen, op de aan 
koop van schepen in het buitenland. D e  
Australische regering wil deze maatregel n u  
wel iets verzachten, maar als principe m o e t  
hij gehandhaafd blijven. Het probleem is, 
aldus Journal de la Marine Marchande, o n 
geveer hetzelfde als bij de scheepsbouw in  
Frankrijk en het is interessant om te z ien , 
hoe men het daar aanpakt. Momenteel h e b 
ben de 7 Australische werven 14 schepen in  
aanbouw van totaal 44.500  ton, w aarvan  
de tonnage varieert tussen 2500  en 6000 to n .  
Twee torpedojagers van 3 300 ton zijn b ijn a  
klaar en men is onlangs begonnen met de 
bouw van 6 anti-duikboot fregatten. -

W EST-DUITSLAND
Spoedig opheffing van  de b e p e rk in g en  
in de scheepsbouw

Uit Frankfort wordt bekend gem aakt, 
dat de beperkende bepaling voor de zee-  
scheepsbouw, ten aanzien van de tonnage en  
de maximum snelheid, binnenkort komen te  
vervallen.

Een en ander is het gevolg van het v e r 
zoek van de Amerikaanse bezettingsautori- 
teiten aan het geallieerde hoofdbestuur.

Zoals men weet, zijn de instructies v o o r  
buitenlandse orders geplaatst bij Duitse w e r 
ven reeds vervallen.

Deze mededeling is afkomstig van een d er  
leden van de democratische partij, die v a n  
de premier Dr. Adenauer toestemming h e e f t  ’ 
gekregen om deze verklaring af te leggen., 
naar aanleiding van een bezoek van deze  
laatste aan de geallieerde Hoge Commissaris.

JA PA N

U itbreiding van de 
scheepvaartverbindingen

De Japanse reders wachten slechts op de 
toestemming van de S.C.A.P. —  die n a a r  
men zegt spoedig gegeven wordt, —  o m  
weer mee te gaan doen in de internationale 
handel, en wel speciaal op de regelmatige 
lijnen van vóór de oorlog.

Het gaat hier over 12 rederijen, die 7 9  
schepen onder hun vlag hebben, die in  
totaal 576.000 ton meten en waarmede m en  
10 lijndiensten wil onderhouden, die de 
wereld omspannen.

Op 1 April 1950 , de datum, waarop de 
S.C.A.P. de exploitatie van de schepen w e e r  
onder het Japanse gouvernement b rach t, 
bestond de vloot slechts uit 30 eenheden, 
in totaal metende 200.000 ton.

Op 1 October was de in de vaart g e 
brachte tonnage reeds gestegen tot 7 6 0 . 0 0 0  
ton, verdeeld over 89 schepen.


