Tweede Kamer.

Bylagcn.
(Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1871. 38.)
P e r transport f 515 000,00 f 8 157 943,46
do wetten van 20 Augustus 1859
(Staatsblad n°. 94) en van 30
April 1863 (Staatsblad n°. 41).
Artikel 44. Tijdelijk te verleenen pensioenen en onderstanden
Artikel 45. Wachtgelden aan
gewezen burgerlijke ambtenaren
Artikel 46. Wachtgelden ten
behoeve van loodsen en hulploodsen, die, ten gevolge der
wettelijke regeling van het loodswezen, niet dadelijk do dienst
als vasto loodsen hebben kunnen verrigten
Artikel 47. Bijdragen aan
eenige gemeentebesturen ter tegemoetkoming in het onderhoud
van oude loodsen, onz., die tot
de gemeentelijke binnenloodsdiensten hebben behoord en, ten
gevolge van de wettelijke rcgeling van de loodsdienst, hunne
gewone verzorging geheel of gedeeltelijk hebben verloren . .
Artikel 48. Gratificatien. .

45 000,00
5 000,00
11283,00

3 020,00

156/10
4 800,00
584 259,00

V i d e AFDEELING.

Onvoorziene uitgaven.
Artikel 49. Onvoorziene uitgaven

60 000,00
f 8802 202,46

en alzoo tot een bedrag van acht millioen acht honderd
twee duizend twee honderd twee gulden zes en veertig cents.

A r t i k e l 2.
Wanneer de som, in dit hoofdstuk uitgetrokken voor een
der onderworpen van uitgaaf, begrepen onder de artikelen
3 , 5 , 6, 8 , 9 , 10, 1 1 , 1 3 , 14, 15, 16, 2 0 , 2 3 , 24, 2 5 ,
26, 27, 30, 3 1 , 3 3 , 34, 3 5 , 36, 37, 3 8 , 3 9 , 4 0 , 4 1 , 4 2 ,
4 3 , 44 en 4 5 , ontoereikend mogt worden bevonden, kan
het ontbrekende bedrag, mot inachtneming van het voorechrift van het 2do lid van artikel 24 der wet van den
5den October 1841 (Staatsblad n°. 40), aangevuld worden
uit den post van onvoorziene uitgaven, in hetzelfde hoofdstuk voorkomende.

A r t i k e l 3.
De in den loop van het dienstjaar voorkomende behoeften , het voorschreven Departement betroffende, welke haro
omschrijving niet vindon in de artikelen van dit hoofdstuk,
worden op den post van onvoorziene uitgaven aangewezen.
Deze uitgaven worden bij de rekening omschreven en
verantwoord in zoovele bijzondere posten, als zij gelijksoortige onderwerpen betreffen.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle ministeriele departementen, autoriteiten, collegien en ambtenaren, wien zulks aangaat, aan
de naauwkeurige uitvoering do hand zullen houden.
Gegeven te
De Minister van

zegd, dat die buitengewone toestand zijn invloed zal doen
gelden en latere wijzigingen ten govolge kunnen hebbon.
Dit begrootingsplan vindt dus uitsluitend zijn grondslag
in de denkbeelden welke de Minister de eer had by do
aanbieding en behandeling der begrooting voor 1869 en
1870 voor te staan. Daarbij trad do noodzakelijkheid op
den voorgrond, om zich vooreerst to bepalen tot den a a n bouw van eeno gepantserde flotille voor do verdediging
onzer zeegaten en benedenrivieren , zoodat op het einde des
jaars 5 monitors gereed en 5 benevens een riviervaartuig
in bewerking zullen zijn. Aannemende dat met dit tiental
monitors op weinig na in de bohoofto van dit soort matorieel zal zijn voorzien — en de Minister neemt do vrijheid
die moening aan te kleven — is het niet langer geoorloofd
te wachten met de aanschaffing van oorlogschepen ter
vervanging van de schroefstoomschepon der 1ste klasse tot
verdediging van Indie, en zich in dit opzigt door finantielo of technische bezwaren te laten afschrikken. De M i nister wenscht uit dien hoofde in het volgende j a a r geen
monitors maar een ramtorenschip op stapel te doen zetten;
en tevens de belangen dor kust- en rivier verdediging te
behartigen door den aanbouw voor te stellen van twee
zwaargewapende stoomkanonneerbooten, type Staunch. De
vermelding der bijzonderheden van deze beido uitersten
onzur vloot, zal eene plaats vinden in do toelichting dor
betrokken afdeeling.
Het totaal der aangevraagde gelden bedraagt f 8 802 202,46,
leverende een verschil van f 158 000,50 met het eindcijfer
der begrooting voor 1870, waaronder begrepen is eene
vermeerderde uitgaaf van f 80 000 voor het loodswezen.
Bij eene beoordeeling van het eindcijfer zelf, gelieve men
daarvan al te trekken de sommen van vorige diensten ten
bedrage van f 37 270 (vergelijke art. 19 l en m en art. 22)
en de kosten, niet behoorendo tot marine-aangelegenheden,
geraamd op f 1 221 422. Alsdan zal blijken dat voor het
zeewezen van den Staat wordt aangevraagd f 7 543 510.
IstO AFDEELING.

Rosten der administratie.
In den toelichtenden staat worden de wijzigingen opgegeven, welke deze afdeeling heelt ondergaan. Zij betreffen
hoofdzakelijk het overbrengen van de tractemonten der
adjudanten, van den Minister en der directeuren, welke
tot dusverre op de IVde afdeeling waren uitgetrokken,
naar de administratien waartoe zij meer eigenaardig behooren. Uit die toelichting blijkt dat zich wederom de
gelegenheid heeft aangeboden, zonder verhooging der administratiekosten de bezoldiging van sommige ambtenaren
te verbeteren.
I l d o AFDEELING.

Loodswezen.
Do meer krachtige aanbouw van loodsvaartuigen, waarop in de Memorie van Toelichting' tot de begrooting van
1870 werd gewezen, heeft vijf van de aldaar vermelde kotters voor de dienst gereed doen komen. De zesdo is nog in
aanbouw op 's Rijks werf te Hellevoetsluis. Twee kotters on
twee schokkers zijn sedert op particuliere werven op stapel gezet; terwijl voor het dienstjaar 1871, bij art. 1 9 ,
op den bouw van vijf kotters en twee schokkers is gerekend, gedeeltelijk om ook de zeegaton van de Eems door
loodskotters te doen bokruisen, gedeeltelijk tot vervanging
van door veroudering voor verdere dienst onbruikbaar
wordende kotters en schokkers.
Betonning en bebakening.

Marine,

Tot betere verkenning, zijn de uitertonnen der zeegaten
van Terschelling en het Vlie en van het zeegat do Roompot door ijzeren boeijen, Herberts model, vervangen.
Men gaat voort met de voor de scheepvaart meest beMEMORIE VAN TOELICHTING.
langrijke punten in do vaarwaters door meer kennelijke
Bij de zamenstelling van het ontwerp van wet tot vast- drijfbakens aan te wijzen.
Om de scheepvaart langs Goedereede zooveel mogelijk
stelling van het V i d e hoofdstuk der Staatsbegrooting voor
1870, zijn de omstandigheden waaronder zij plaats had., te gerievon, wordt ook het Noordergat aldaar betond.
Te Zoutkamp is eene bergplaats van betonningsvoorbuiten overweging gebleven; het behoeft naanwelijkLS geBijblad van de Nederlandsche Staats-courant. — 1 8 7 0 — 1 8 7 1 .
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werpen gebouwd, waaraan voor de betonning van
Friesche Zeegat sinds lang beboefte bestond.

bet

Verlichting.
Tot het by nacht bovaren van het Noord-Pampus en
het Bokkengat van Goedereede, zyn twee tot drijflicht
ingerigte loodsrinkelaars aldaar geplaatst.
Zoodanig dryflicht zal worden ingerigt en geplaatst bij
de L a a n , ïexelsche Zeegat; voorts zullen twee staande
lichten als" dwarsmerk opgerigt worden bij de kapen van
den Zanddijk; een en ander ter bevordering van het veilig
bevaren der Texelsche zeegaten, bij nacht.
Bij die lichtopstanden wordt de bouw eener wachterswoning vereischt. De noodige gelden daarvoor zijn op
art. 14 uitgetrokken.
De wachterswoning by het licht aan 't zoogenaamde
Oosterhoofd (bij Domburg) is op meer veilig terrein herbouwd.
Hydrographie.
De nieuwe hydrographische kaart van Goedereede en
Maas is uitgegeven t-n vorkrijgbaar gesteld.
De vaarwaters van het Krammer, het Brouwershavenscho Zeegat en do Roompot worden op nieuw opgenomen,
om de daarin voorgekomen veranderingen op de hydrographische kaarten aan te duiden.
l i l d e AFDEELING.

Onder de gelden op deze afdeeling aangevraagd, komt
eene som voor van f 200 000 tot aankoop van materialen
voor den aanbouw van een ramtorenschip en eene som van
f 168 000 voor den aanbouw van twee stoomkanonneerbooten.
Is liet moeijelijk om, èn wat betreft de kosten, èn wat
betrelt do geschiktheid onder de bestaande typen gepantserde schepen eene doelmatige keuze te doen, en niet
waarschijnlijk dat eene keuze, welke ook, aan alle doskundigen zal voldoen , schijnt het nogtans niet gewaagd te
gelooven, gelijk de Minister met bescheidenheid doet, dat
een gepantserde strijder voor Indie, aan zijne bestemming
goed zal beantwoorden, wanneer aan den bouwmeester de
volgende eischen worden gesteld: Een ramschip, zwaar
gepantserd en gowapend, uitsluitend met stoomvermogen
tot voortstuwing, eene groote snelheid en beweegbaarheid
waarborgende; met een voldoend kolenruim om Indie te
kunnen bereiken; met oen diepgang, die het binnenloopen
te Soerabaija toelaat, en met een logement dat voor een
verblijf in tropische gewesten geschikt is. Aan die voorwaarden kan voldaan worden door aan het schip te geven
eene lengte van 80, eene breedte van 15,2, eene holte
van 8,3 en een diepgang van 5,7 meters, en het torenstelsel, type Buffel aan to nemen; met geen ander tuig als
wat noodig is tot steun bij ongunstig of stormweder. Die
afmetingen laten vrijheid om den bodem 0,6 meter boven
en 0,9 meter onder de lastlijn to beschermen met eene
pantsering van 0,23 nioter in het midden, eenigzin» verminderende naar voren en achter; om werktuigen te
benuttigen van 600 nominale paardenkrachten, die een
effectiel vermogen van 3600 paardenkrachten kunnende
leveren, eene snelheid van 13 mijlen moeten verzekeren,
en tot verhooging van de nuttige aanwending van den
ram twee schroeven zullen drijven; om, bij eene gemiddelde vaart van 10 mijlen, voor 14 etmalen brandstof in
te nemen; en eindelijk, om twee torens te dragen, gepantserd met platen van 0,254 meter, en waarin 4 getrokken kanons van 0,254 meter, schietende projectilen van
180 kilo's, kunnen worden opgesteld. Do kosten van zoodanig schip worden geraamd op f 2 700 000, waarvan
ruim 2 millioen aan materialen, welke ten laste komen
der begrootingen van 1872 en 1873.
I n de Memorie van Beantwoording op het Voorloopig
"Verslag der Commissien van Rapporteurs voor de begrooting van het loopende dienstjaar werden reeds eenige bijzonderheden en opgaven medegedeeld omtrent de stoomkanonneerbooten, wier aanbouw thans wordt voorgesteld.
Het doel dat de ontwerper voor oogen had en in de
Staunch verwezenlijkte, was om met een minimum van
afmetingen een ongepantserd weinig diepgaand stoomvaar-
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tuig te bouwen, hebbende een laag boord en in staat
zijnde een stuk geschut van zwaar kaliber te dragen,
hetwelk door stoom behandeld en bij hol water op den
bodem kan worden neergelaten. De inrigting welke tot
laatstgenoemd einde dient, wenscht men in zooverre t »
wijzigen, dat zij benuttigd kan worden om het stuk beneden de waterlijn te kunnen laden.
Omtrent de in aanbouw en in herstelling genomen zijnde
schepen, kan het volgende worden medegedeeld :
De monitor Cerberus kwam voor de dienst gereed.
Het ramschip Matador liep in de maand April af, in
tegenwoordigheid van den Koning. Zijne Majesteit veranderde bij die gelegenheid den naam van Matador in dien
van Guinea. Het aanbrengen der pants.ering, zoowel om
dien bodem, als aan den monitor Bloedhond, ondervond
vertraging, omdat omtrent de bevestiging der pantserplaten, proeven op eene gepantserde schijf moeten worden
afgewacht, ten einde omtrent de soort van de aan te w e n den pantserbouten eene beslissing te nemen.
Aan den monitor Bloedhond wordt met de meesto kracht
gewerkt; binnen weinige weken komt hij beschikbaar.
De monitors Panter en Hyena kwamen in aanbouw,
zullen in dit j a a r te water komen en plaats maken voor
twee andere.
De ram schepen Prins Hendrik der Nederlanden en Stier,
de monitors Krokodil 6n Cerberus, de stoombatterij de Buyter, de gepantserde batterijen Jupiter en Draak, en de
gepantserde kanonneerbooten kwamen in dienst.
Aan de directie der Nederlandsche Stoombootmaatschappij te Rotterdam, werd den aanbouw van een monitor en een gepantserd riviervaartuig opgedragen.
De schroefstoomschepen Zilveren Kruis en Citadel van
Antwerpen kwamen gereed en in dienst.
De herstellingen aan het Metalen Kruis loopen ten einde;
die van de Zoutman blijven wegens hare belangrijkheid in
overweging; inmiddels kunnen de werktuigen van dien
stoomer bestemd worden voor de van Galen en daardoor
die. bodem afgebouwd.
Do voorzieningen aan de schroefstoomschepen 3de klasse
en 4de klasse Cornelis Dirks en Bommelerwaard werden
voortgezet, die aan den Amstel, zonder buitendienststelling aangevangen.
In herstelling moeten nog komen het stoomfregat Adolf
van Nassau , de schroefschepen Leeuwarden, Watergeus en
Soembing.
Het fregat Admiraal van Wassenaer kwam in dienst, en
onderging even als het stoomschip Valk, na volbragten
kruistogt in de Middellandsche Zee, eenige herstellingen.
Het schroefstoomschip 3de klasse het Loo werd in dienst
gesteld en loste de Amstel aan de Kust van Guinea af;
even zoo het schroefstoomschip 4de klasse Domnel ter
vervanging van de Schouwen, gostationeerd voor Suriname,
doch die stoomer blijft vooreerst beschikbaar.
Het kostschip Lynx te Rotterdam werd vervangen door
het verdedigingsvaartuig Wodan, en daarna opgelegd.
Hot stoom flotille vaartuig Hector wordt ingerigt om als
wachtschip te Vlissingen dienst te doen, en de Vulkaan
verving het verdedigingsvaartuig Pro Patria als opleidings»
schip voor kanonniers.
Artillerie.
Ten vervolge op de proeven in het vorige j a a r genomen, zijn gedurende dezen zomer van het ramschip de
Schorpioen met verschillende ladingen schoten gedaan tegen
eene gepantserde schijf, ten einde de uitwerking na te
gaan van projectilen die niet normaal raken, en tevens
om de deugdzaamheid der glasharde kogels te onderzoeken.
De proeven met versperringen en torpedo's worden voortgezet; men vertrouwt bepaalde gegevens te verkrijgen,
voldoende om tot eene eventuele aanwending over te gaan.
Maatregelen worden genomen om de matrozen en mariniers spoedig met het nieuw aangenomen geweer te wapenen.
De oefeningen , zoowel met scheepsgeschut als met draagbare wapenen, worden steeds met yver voortgezet en blyven voortdurend bevredigende uitkomsten opleveren.
Stoomwerktuigen.
Het fregat Admiraal van Wassenaer ontving nieuwe ketels;
voor de Zeeland zijn nieuwe onderhanden.
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De 'werkzaamheden, verbonden aan het opstellen der
machines en ketels in de stoomschepen Zilveren Kruis en
Citadel van Antwerpen, werden beëindigd; die in het Metalen Kruis naderen hare voltooijing.
De werktuigen van de Zoutman worden hersteld en bestemd voor de van Galen; nieuwe ketels voor dien stoomer
staan gereed; voor de werktuigen van de Koopman zijn
nieuwe cilinders in aanmaak.
De werktuigen van de Leeuwarden kwamen in herstolling; nieuwe ketels komen in aanbesteding.
In het stoomjagt werden nieuwe ketels geplaatst; het
schroefstoomschip 4de klasse Amstel ontving de ketels van
de Bommelerwaard; in laatstgenoemden bodem zullen nieuwe
worden opgesteld.
De werktuigen van het ramtorenschip Prins Hendrik der
Nederlanden werden hersteld; met de opstelling van die
van de Guinea een aanvang gemaakt; die van de monitors
Cerberus en Bloedhond kwamen gereed.
Behalve voor den monitor en het riviervaartuig in
de fabriek te Fijenoord in aanbouw, werd de vervaardiging der werktuigen en stoomketels voor de Panter en
Hyena aan twee Nederlandsche werkplaatsen opgedragen.
De werktuigen der in dienst zynde schepen ontvingen versehillende voorzieningen aan de Rijks inrigtingen; nieuwe
ketels van 120 paardenkracht kwamen te Willemsoord in
aanmaak.
Rijkswerven.

I V d e AFDEELING.

Overeenkomstig de denkbeelden, blootgelegd in de Memorie van Toelichting tot de begrooting van het j a a r 1870J,
is eene wijziging gebragt in de verdeeling der voor 1871
bestemde strijdkrachten, bestaande uit 44 active schepen
en 3 wachtschepen, welke te zamen eene bemanning vorderen van 5745 koppen. Onder die scheepsmagt zijn niet
begrepen de wachtschepen te Vlissingen en te Rotterdam
en de instructie» en opleidingsvaartuigen, wier bemanningen detachementen zijn van de wachtschepen te Willomsoord, Amsterdam en Hellevoetsluis. Zij is op de volgende wijze verdeeld:
Oost-Indie.

De Indische marine :
3 wachtschepen;
2 schroefstoomschepen

3de klasse;

4

4de

»

1 raderstoomschip

1ste

»

1

idem

idem

2de

»

4 ijzeren raderstoomschepen 3de

»

5

»

idem

4de

Het auxiliair eskader.'
3 schroefstoomschepen 1ste klasse;
1

idem

2de

»

4 schepen, bemand met 800 koppen.
In de

West-Indien.

te Suriname:
1 schroefstoomschip 4de klasse ;
te Curacao:
1 schroefstoomschip 4de klasse;
2 schepen, bemand met 165 koppen.
Voor binnenlandsche dienst, kruistogten, zendingen enz.:
3 wachtschepen;
1 drijvende batterij ;
2 ram schepen;
3 monitors ;

De daarstelling van een gedeelte der kaaimuur van het
dok te Amsterdam is aanbesteed. Eene gelijke som als
voor dit j a a r toegestaan, is tot voortzetting van dit werk
in 1871 uitgetrokken.
Ter voorziening in de gebreken van het stoomgemaal der
drooge dokken te 'Willemsoord, waarvan de Memorie van
Toelichting der begrooting voor 1870 gewaagde, zijn op
voorstel eener commissie van ingenieurs der marine en van
den waterstaat, de noodige inrigtingen tot watermaling
door middel van centrifugaal pompen in uitvoering gebragt.
De bodem van hot nieuwe dok wordt met ijzeren ballast
bezwaard.
De verschillende artikelen dezer afdeeling zijn toegelicht
in den toelichtenden staat, naar welke beleefdelijk wordt
verwezen. Alleen zij nog met betrekking tot art. 21 vermeld, dat de begrooting van 1870 fondsen beschikbaar
heeft tot aanschaffing van + 4000 geweren, doch dat
het raadzaam is voorgekomen thans geene verbindtenissen
met buitenlandsche wapenfabrikanten aan te gaan.

In

7

1 opnemingsvaartuig;
21 schepen, bemand met 1850 koppen.

1 raderstoomschip 1ste klasse ;
1 stoomtransportschip;
1 stoomfregat;
2 schroefstoomschepen 2de klasse ;
1

idem

3de

»

2

idem

4de

»

17 schepen met 2930 koppen.
Uit deze opgave blijkt dat voor oefeningen binnengaats
bestemd zijn 5 gepantserde vaartuigen, en voor kruistogten en voorkomende diensten 6 schepen.
Het wachtschip te Vlissingen, een korvet van 200 koppen, wordt don lsten November vervangen door een flotillevaartuig, wier bemanning getrokken wordt uit die van
het wachtschip to Hellevoetsluis. De weinige diensten die
te Vlissingen te verrigten zijn, kunnen gemakkelijk door
een kleineren en minder sterk bemanden bodem worden
waargenomen. Om gelijke reden is voor de brik die als
kostschip te Rotterdam dienst deed, een verdedigingsvaartuig in de plaats gekomen. Door dio veranderingen
en omdat de gemiddelde sterkte van de bemanningen der
wachtschepen toeneemt, is voor die bodems een grooter
aantal koppen uitgetrokken dan voor 1870.
De kaders van de officieren voor de verschillende diensten zijn zoo goed als voltallig. Aan dat der geneeskundige dienst ontbreken nog 14 officieren.
In do organisatie van het corps officieren van administratie is eene verandering gebragt, hoofdzakelijk hierin
bestaande, dat de rang van adjunct-administrateur is opgeheven en hiervan gebruik gemaakt om het aantal officieren van administratie der 1ste klasse met 4 te vermeerderen en dat der 2de klasse met 6 te verminderen, en om
die beide rangen respectivelijk te verdeelen in 3 en 2 kategorien. Door die wijziging is de sterkte van het corps
verminderd van 141 tot 123 officieren, genietende aan
vaste tractementen f 84 500, in stede van f 90 000, die
bij de vorige organisatie waren toegekend.
De militaire opleidingen voor adelborsten en officieren
bij het corps mariniers blijven goede resultaten opleveren.
Steeds heeft bij do toelating eene groote mededinging plaats;
in dit j a a r meldden zich voor 18 vacatures voor adelborst
83 aspiranten aan. Het gebouw tot huisvesting en opleiding
dier jongelieden is gereed, en hierdoor de Staat in het bezit
eener zeevaartkundige school, welke den naam van Koninklijk Instituut voor de Marine — en thans met het volste
regt — kan dragen. Zonder buitengewone verhinderingen
zal het met den aanvang van den eerstvolgenden cursus
in dienst komen.

*
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Omtrent de opleiding tot officier van gezondheid moet
het oordeel nog achterwege blijven; 7 adspiranten kwamen
dit j a a r op on voldeden allen aan het examen. Bleof dit
getal boneden de behoef'to, op zich zelvo ia het betrekkelijk gunstig.
Alle inrigtingen aan boord der schepen tot vorming van
machinisten, bootsmansleerlingen en matrozen-kanonniers,
zoo medo de school voor de zeevaart te Leiden, bleven
gunstig werken.
Die te Groningen echter werd opgeheven, uit hoofde het
aantal jongens en ligtmatrozen, dat zij aan de vloot verschafte, voortdurend te onbeduidend was om haar van
Staatswege langer hulp te verleenon.
Even als ten vorigen jare werden de miliciens zooveel
doenlijk ingescheept en geoefend aan boord der in dienst
zijnde gepantserde schepen, een maatregel, waarvan het
nut zich thans te meer zal doen gevoelen, nu de omstandigheden vorderden, tot dein-dienst-stelling onzer gepantserde flotille, do ligting van 1869 op te roepen.
Uit de volgende opgaven blijkt dat de lust om als zeemilicien te worden ingelijfd steeds toeneemt, doch dat het
getal hetwelk zich voor vast aan de zeedienst verbindt,
hoogst onbeduidend blijft.
Van de ligting van 1869 heeft zich voor de zeemilitie
aangemeld een getal van 1043, waarvan werkelijk opgekomen en iDgelijfd 599.
Als genoegzaam geoefend hebben daarvan onbepaald
verlof bekomen :
In October

1869

240

n November

n

25

» December

»

200
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Van de ligting van 1870 hebben zich, na aftrek van
hen die buiten oproeping blijven, 1305 militiepligtigen voor
de zeemilitie aangemeld, als :
in de provincie Noordbrabant

14

»

»

»

Gelderland

21

»

»

»

Zuidholland

248

»

»

»

Noordholland

678

»

i

»

Zeeland

48

i)

»

»

Utrecht

13

»

»

i)

Friesland

99

»

»

»

Overijssel

39

i)

»

»

Groningen

121

»

»

»

Drenthe

24
1305

Volgens art. 5 der wet van den 19den Augustus 1861
(Staatsblad n°. 72) mogen er echter niet meer dan 600
miliciens tot de zeemilitie worden toegelaten; dien ten
gevolge kunnen naar eene evenredige verdeeling, overeenkomstig art. 3 van Zijner Majesteits besluit van den 18den
Februarij 1870 (Staatsblad n°. 35), slechts voor de dienst
ter zee bestemd worden :
in de provincie Noordbrabant
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eene vaste verbindtenis bij de zeemagt aangegaan
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idem bij het corps mariniers

1

idem bij het koloniaal werfdepót
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»

Drenthe
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Deze miliciens waren herkomstig uit de navolgende provincien, als :
Friesland

53

Groningen

68

Drenthe

10

Overijssel

13

Gelderland

7

Utrecht

1

Noordholland

293

Zuidholland

130

Zeeland
Noordbrabant

22
3
599

Voor zoover daarvan door de betrokken Commissarissen
des Konings in de verschillende provinciën opgave is gedaan , hebben van hen dio met onbepaald verlof van boord
vertrokken zijn, 95 vergunning bekomen tot de uitoefening
der buitenlandsche zeevaart.

Dat aantal is tot ult°. Julij 1870 werkelijk ingelijfd en
geëmbarqueerd; daarvan is overleden 1.
Aan de tijdelijke oproeping der ligting van 1869 voldeden 508 miliciens van de 599.
Bij het corps mariniers is het getal oud-gedienden door
293 reëngagementen wederom belangrijk vermeerderd. Het
voornemen bestaat om door eene gunstiger verdeeling der
klasse van mariniers en tamboers een beter vooruitzigt op
bevordering te openen en zoodoende den lust tot in dienst
blijven aan te wakkeren.
Een detachement dat bij de normaal-schietschool was
gedetacheerd, heeft dit j a a r met het personeel dier inrigting
nabij Milligen gekampeerd.
Artikel 2 van het wets-ontwerp.
I n dit artikel komen de artt. 12, 28 en 29 der begrooting, waarop in de laatste 10 j a r e n geene aanvulling plaats
h a d , niot meer voor, doch is art. 14 daarin opgenomen,
omdat de meeste onderwerpen van uitgaaf aan te groote
wisselvalligheid onderhevig zijn, om zonder de mogelijkheid tot aanvulling een geregelden loop der dienst te verzekeren.
De Minister van

Marine,

BROCX.

