Tweede Kamer.

Bijlage A.
(Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1875.
Per transport f 3 342 409,30 f 8 917 220,50

Per transport f 556 541,00 f12 322 035,80
lijk do dienst als vaste loodsen
bobben kunnen verrigten .

don medailles voor 36- en 50jarigo dienst aan schepelingen
en mariniers

8 000,00

Artikel 40. Kosten van transport van officieren en mindere
schepelingen, dio voor 's Rijks
rekening uit de Nederlandscho
bezittingen of van eenig ander
buitonlandsch station naar het
vadorland terugkeeren of derwaarts worden uitgezonden

50 000,00

240,00

Artikel 48. Bijdragen aan
eonigo gomeentobcsturon ter tegemoetkoming in hot onderhoud
van oude loodsen, enz., die tot
de gemeentelijke binnenloodsdienston hebbon behoord en, ten
gevolge van do wettelijke regeling der loodsdienst, hunne verzorging geheel of gedeeltelijk
156,00

Artikel 41. Druk- en bindwerk en aankoop van reglementen ten dienste der active
zeemagt . . . . f 5000,00
waarvan wordt
afgetrokken
eene
bijdrage uit het Iste
hoofdstuk dor begrooting van Neileriandsch
Indie,
wegens de verstrekking van drukwerk
en reglementen ten
dienste van de Indische zeemagt, ad

32.)

Artikel 49.

Gratificatien.

.

5 200,00
662 137,00

V i d e AFDEKLING.

Onvoorziene uitgaven.
Artikel

50. Onvoorziene uit'60 000,00
f13 044172,80

en alzoo tot een bedrag van dertien millioe?i vier en veertig
duizend een honderd twee en zeventig gulden tachtig cents.

1200,00
3 800,00

Artikel 2.

3 404 809,30
V d e AFDEKMNG.

Pensioenen, wachtgelden, gratificatien en onderstanden.
Artikel 42. Pensioenen, daaronder begrepon de pensioenen,
verleend tot en met den lsten
December 1848 aan de mindere
geëmploijeerden en werklieden
van 's Rijks maritime werven ,
zoomode de verhooging, toegekend bij de wet van den
20sten Augustus 1859 (Staatsblad n°. 96)
f 500 000,00
Artikel 43. Pensioenen aan
mindere geëmploijeerden, werklieden en bedienden bij 's Rijks
maritimo inrigtingen en op
's Rijks jagt- en werk vaartuigen,
en aan hunne weduwen en kinderen, volgens de wet van den
24sten Junij 1854 (Staatsblad
n°. 92)
Artikel 44. Pensioenen en
onderstanden aan het loodspersoneel en aan do weduwen en
kinderen , ingevolge de wetten
van 20 Augustus 1859 (Staatsblad n3. 94) en van 30 April
1863 (Staatsblad n°. 41). . .
Artikel 45. Tijdelijk te verleenen pensioenen en onderstanden. .
Artikel 46. Wachtgelden aan
gewezen burgerlijke ambtenaron

85 000,00

Wanneer de som , in dit hoofdstuk uitgetrokken voor een
der onderwerpen van uitgaaf, begrepen onder de artikelen
2 , 3 , 6, 7, 8 , 9 , 10, 1 1 , 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20,
23, 24, 2 5 , 2 5 a , 26, * 7 , 28, 3 0 , 3 2 , 3 4 , 3 5 , 36, 37,
38, 3 9 . 4 0 , 4 1 , 4 2 , 4 3 , 44, 45 en 4 6 , ontoereikend
mogt worden bevonden, kan het ontbrekende bedrag, met
inachtneming van het voorschrift van het 2de 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.

Artikel 3.
De in den loop van het dienstjaar voorkomonde behoeften , het voorschreven Departement betreffende, welke hare
omschrijving niet vinden in de artikelen van dit hoofdstuk,
worden op don post van onvoorziene uitgaven aangewezen.
Deze uitgavon worden bij do rekening omschreven en
verantwoord in zoovele bijzondere posten, als zij gelijksoortige onderwerpen betreffen.
Laston en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle ministeriele departementen, autoriteiten, collegien en ambtenaren, wien zulks aangaat, aac
de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
De Minister van Marin'. ,

58 000,00

ra. 32.]
M E M O R I E VAN T O E L I C H T I N G .

6 000,00

7541,00

Artikel 47. Wachtgelden aan
loodsen en hulploodsen , die, ten
gevolge der wettelijke regeling
van het loodswezen, niet dadeTransporteren f 556 541,00 f 12322 035,80

Nadat de ondergeteekende in de Memorie van Toelichting bij het ontwerp tot definitive vaststelling dor begrooting
van hot loopende j a a r zijne denkbeelden, zoowel omtrent
de eischen die aan 's lands zeemagt kunnen worden gesteld ,
als omtrent hetgeen behoort te worden verrigt, ten einde
haar in staat to stellen om in allo opzigten aan die eischen
te voldoen, breedvoerig heeft ontvouwd, vormeent hij bij
de aanbieding dezer begrooting, die op dezelfde gronden
steunt, zich te kunnen bepalen tot de aanwijzing, in hoeverre thans aan de toen voorgenomene maatregelen u u -
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Omtrent de overige nieuw to bouwen vaartuigen kan
alsnog het navolgende worden medegodeeld :
De schroefstoomschepen 1ste klasse zullen iets grooter
afmeting bekomen dan de bestaande van hot type Djambi,
gewapend worden met een getrokken kanon van 23 c. M.,
twee kanonnen van 18 c. M. en vier van 12 c. AL, een stoomvermogen bezitten van ruim 2000 indicateur paardekrachton
en daarmede eene snolheid moeten behalen van 13 a 14
V, monitor;
mijl; zg zullen een vol tuig voeren, ongeveer gelijk aan
4 stoomkanouneerbooten;
dat van de Djambi, en met een gelyk aantal koppen worden bemand. De kanonnen van 18 c. M. zullen geplaatst
1 riviervaartuig;
worden, één onder den bak en één onder de campagne,
en zullen regt voor- en achteruit kunnen vuren, terwijl het
1 torpedovaartuig;
kanon van 23 c. M. wordt opgesteld onder eene breede brug
V10 schroefstoomschip 1ste klasse; on
tusschen de groote en fokkemast, waardoor, bij behoud van
een glad dek, de zware bewapening geheel gedekt wordt.
Y, schroefstoomscliip 4de klasse.
Deze schroefschepen zullen van ijzer gebouwd, met teakhout omkleed en met zii.k gedubbeld worden, aangezien
In afwijking daarvan worden t h a n s , in stede van de het niet raadzaam wordt geoordeeld den compositebouw
gelden voor den nieuwen aanbouw van Vs gepantserd tot dat groot charter uit te strekken.
schip , de gelden aangevraagd voor den bouw vim '/« moVoor het aan te nemen type van riviervaartuigen is een
nitor, en wel om de volgende redenen:
project ontworpen, waarbij rekening is gehouden met een
diepgang van 1,2 M. en eene breedte van 7,6 M. Alvorens
Bij de uiteenzetting der strijdkrachten, bestemd voor het echter tot den bouw over te gaan.wenscht de ondergeteeauxiliair eskader in Nederlandsch I n d i e , werd gezegd, dat kende de uitkomsten af te wachten van da dezer dagen te
genoemd eskader behoort te zijn zamengesteld uit twee nemen proeven met veldgeschut tegen eene pantsering van
gepantserde schepen en twee schroefstoomschepen lsto de dikte, als het riviervaartuig zal bekomen. Mogt het
klasse. Ten einde eene geregelde aflossing der gepantserde blijken, dat dio pantsuring niet bestand is tegen veldgeschepen te waarborgen, zouden wij drie van deze soort schut, dan zal elk denkbeeld van pautsoring voor deze
schepen moeten bezitten en derhalve, buiten het thans soort van vaartuigen opgeguven worden.
te Amsterdam in aanbouw zijnde schip, nog binnen \ier
Als torpodovaartuig wenscht de ondergeteekende te doen
j a r e n twee andere moeten laten bouwen.
aanmaken een vaartuig, zoo als voor de Zweedsche en
Bij nadere overweging is do ondergeteekende echter tot
Noorscho marine is aangenomen. De buitengewoon gunstige
de overtuiging gekomen , dat 's lands gelden in alle opzigten
! resultaten met dat vaartuig, wat de snelheid botreft, vernuttiger zullen worden besteed, en eene niet onbelangrijke
! kregen, die 17 a 18 mijl bedraagt, maken het noodzakebezuiniging zal worden to weeg gebragt, indien de Prins
lijk, althans het eerste dier vaartuigen, door denzelfden
Hendrik der Nederlanden, tot dusverre bestemd voor de
i industrieel te doen bouwen , die ze aan de Zweedsche en
verdediging der positie Helder, aangewezen wordt voor de
Noorsche gouvernementen leverde. Het vaartuig zal een
dienst bij hei auxiliair eskader in Indie, en bij de verdeI spriettorpedo voeren en, doordien het slechts weinig boven
diging dier positie door twee meer voor de ondiepe vaarwater verheven i s , weinig tref kans aanbieden.
waters geëigende gepantserde vaartuigen vervangen wordt.
Da stoomkanonueerbooten type Staunch blijken voortduKon de Hendrik, wat haro pantsering en wapening betreft, eenige jaren geleden als een krachtig schip voor de rend uitmuntende eigenschappen te bezitten voor de binverdediging worden beschouwd , thans zijn de eischen hooger. nenlandscho verdediging, zoowel om, gesteund door het
Borendien is de groote dieptreding van dien bodem , 55 d. M , gepantserd materieel, de verdediging der zeegaten en binimmer een overwegend bezwaar bij de verdedigiug der nenwateren met oenigo zware vuurmondeu te versterken,
binnenwateren. De motiven der Commissie van defensie, als door de geringe tref kans, die zij aanbieden. Onder
waarbij wordt aangedrongen op een diepgang van 33 d. M. gewone omstandigheden kannen zij binnendoor van Amvoor het gepantserd materieel, beaamt de ondergeteekende sterdam naar Rotterdam stoomen. De bezwaren die alsnog
geheel, en hij wenscht daarom, ter vervanging van de daartegen, in buitengewone omstandigheden, bestaan, in
Hendrik, twee rammonitors van die dieptreding te doen verband met de te stellen innudatien , zullen uit den weg
aanbouwen , zwaarder gepantserd en met zwaarder geschut moeten worden geruimd. Immers door de eigenschap van
(kanonnen van 28 d. M.) bewapend dan do bestaande. De binnendoor te kunnen varen, verkrijgen dezo vaartuigen
strijdkrachten in de positie Helder zullen ontegenzeggelijk dubbele waarde voor de verdediging. De aanbouw van dit
daardoor belangrijk winnen on ook de dienst in Indie zal materieel wordt dan ook met krucht doorgezet; wanneer
door deze wijziging in do plannen gebaat zijn , aangezien de bij deze begrooting voorgestelde aanbouw van vier dezer
daardoor aan den eisch van twee gepantserde schepen, ten vaartuigen wordt toegestaan , zullen wij in den loop van
einde elkander in hunne bewegingen te steunen, spoediger 1875 in het bezit zijn van 14 stoomkanonneerboo'.en.
Op de nieuw aangebouwd wordende stoomkanonneervoldaan wordt. De meerdere diepgang en het zwakkere
of- en defensief vermogen is in Indie voor alsnog geen be- ' booten wordt do hydro-pneumatischo inrigting van het
zwaar en de Hendrik is daar allezins voldoende aan de i affuit van de Hydra niet toegepast. Ofschoon die inrigting
eischen te beschouwen. Het schip zal echter vooraf nieuwe j zeer goed voldoet en hare werking niets te wenschen overlaat , acht men haar toch niet geschikt. De zeer zamenketels moeten ontvangen,
j gestelde ligt kwetsbare inrigting eigent zich niet voor
De bouw van het derde gepmtserd schip voor het auxi- oorlogsgebruik, allerminst op een ongepautserd vaartuig
liair eskader kan daardoor tot in 1877 uitgesteld worden ; j als de Hydra. Daarbi' levert zij op zulk een vaartuig geene
hetgeen nog bet voordeel oplevert, dat alsdan eenige onder- j wezenlijke voordeelen op boven een gewoon affuit. De proefvinding zal zijn opgedaan, omtrent de geschiktheid dor togton , zoowol met de Hydra als met de Ever in deZuiderinwendige inrigting van die soort van schepen voor de : en in de Noordzee en wel met slecht weder gedaan, hebben
Indische dienst, ten einde daarop bij het ontwerpen en bewezen, dat deze vaartuigen eene groote mate van zeeden bouw van een derde pantserschip te kunneu letten.
waardigheid bezitten , zoodat ook daarvoor liet strijken van
Zonder uitstel zal echter begin moeten worden gemaakt het kanon in het benedcnschip geenzins gevorderd wordt.
met den bouw van de gepantserde schepen, die de Hendrik Door het weglaten dier inrigting is het mogelijk geworden
hier te lande zullen moeten vervangen. Aangezien de be- meerdere ruimte aan logies voor de bemanning te verzwaren tegen den bouw van groote gepantserde schepen op schaffen.
de werf te Amsterdam bij deze vaartuigen niet bestaan,
De bij de reeds herhaaldelijk genoemde Memorie van
wil de ondergeteekende deze nieuwe rammonitors aldaar
doen bouwen. De werkkrachten laten echter niet toe in ; Toelichting aangegeven middelen tot opbeuring van den
het j a a r 1875 niéér dan '/« van een dergelijk vaartuig te I verachterden toestand van het ondergeschikt personeel zijn ,
verwerken, terwijl alsdan tevens de bouw van de schroef- i voor zoo vorre de medewerking van de Staten-Generaal
stoomschepen 4de klasse aan de particuliere industrie hier daartoe niet noodig w a s , reeds toegepast.
te lande moet worden opgedragen.
Met de opleiding en oefening van jong volk in opon zee
voering wordt gegeven, en in welke opzigten , na rijpe
overweging, daarvan wordt afgeweken.
In overeenstemming m e t , althans zonder belangrijke afwijking van het by die Memorie blootgelegde programma
van nieuwen aanbouw, worden in deze begrooting gelden
aaogevraagd voor den bouw van:
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is een aanvang gemaakt. E i n schroefstoomschip 3de klasse
kruist daartoe in de Noordzee, terwijl tevens van die gelegenheid gebruik wordt gemaakt om de vlag op de kusten
van Engeland, Schotland, Noorwegen en Zweden te vertoonen. In de wintermaanden zal dit vaartuig de oefeningen
in meer gematigde luchtstreken voortzetten.
Aangezien voor dergelijke oefeningen een zeilbrik bij
uitnemendheid geschikt is, wenscht de ondergeteekende
een der nog aanwezige brikken de vereischte herstellingen
te doen ondergaan en zoo spoedig mogelijk voor dat doel
te benuttigen.
De promien voor de aanwerving zijn reeds zoo hoojr gesteld , dat de ondergeteekende liet niet wenschelijk achtte
dio nog meer te verhoogen. Evenwel is bij Koninklijk besluit magtiging verleend om aan de commiesen van aanneming kleiüo premien toe te kennen voor eiken door hen
aangenomen schepeling. Daarbij is tijdelijk de werving
vo.ir vreemdelingen opengesteld en op verschillende andere
wijzen getracht do werving te bevorderen. Do ondorgeteekendo stelt zich verder voor dat reizon, zoo als die,
waarvoor thans het schroefstoomschip 1ste klasse Curaqao
in dienst is gesteld, den lust tot dienstneming zullen
bevorderen.
Tot zijn genoegen kan hij dan ook mededeelen, dat de
werving in den laatsten tijd beter gaat. Ook bij het corps
mariniers is het incompleet, niettegenstaande de gevoelige
slagen, die de strijd te Atchin ook dat corps heeft toegebragt, verminderd. Niettemin blijven meer doortastende
maatregelen urgent. Daartoe behooren verhooging van soldij ,
waarbij bij deze begn otiug de middelen worden aangevraagd ; — verbetering der voorwaarden waardoor regt
verkregen wordt op pensioen na langdurige dienst, ook bij
niet gebleken (ngeschiktheid en toelage bij dat pensioen
voor in do koloniën bewezen diensten, waartoe een wetsontwerp gereed ligt om aangeboden te worden, — en
eindelijk beperking, o f w e l geheele afschaffing der disciplinaire lijlstraffen, welke maatregel een punt van ernstige
overweging bij den ondergeteekende uitmaakt.
De Minister vei trouwt dat h i j , bij al deze alsnog te
nemen maatregelen, den steun van de Staten-Generaal zal
mogen ondervinden , en twijfelt dan ook niet of zij zullen
eene gunstige verandering brengen in het, op dit oogeublik,
alles beheerschend gebrek aan ondergeschikt personeel bij
de zoemagt.
Hij ontveinst zich echter niet, dat al die maatregelen
op tijd zullen werken en het in de eerste jaren veel moeite
en inspanning zal blijven kosten om de geregelde indienststelling van schepen en aflossing voor de dienst in Indie
te doen plaats hebbon.
Het hierboven genoemde wets-ontwerp, tot verbetering
der pensioenen van het ondergeschikte personeel , zal tevens
voorzien in verhooging der toelage bij de pensioenen der
militaire officieren bij de zeemagt voor in de koloniën bewezen diensten. Afgescheiden van de algemeen erkende
billijkheid van een dergelijken maatregel, vertrouwt de
ondergeteekende, dat die lotsverbetering ook het groote
incompleet, dat hij het corps officieren van gezondheid bij
do zeemagt blijft bestaan , niettegenstaande de buitensporig
hoogo gratificatien, die bij indiensttreding aan artsen is
toegezegd, zal doen verminderen
Iste

AFDEELING

Het totaal dezer afdeeling bedraagt f 308 4 6 5 , zijnde
f 2'J 20'> meer dan hetgeen voor 1874 is toegestaan. De
oorzaken van dit verschil zijn voornamelijk:
eene verhooging van de tractementen der officieren , in
do betrokkingen aan wal gedetachoord, waardoor die in
overeenstemming gebragt wordon met de bezoldigingen van
officieren bij het leger, in speciale betrekkingen geplaatst;
eene algemeene tractementsverhooging van de ambtenaren
met circa 10 per cent, waarvoor do gronden zijn aange
geven in de Memorie \an Toelichting bij hoofdstuk I I
dezer Staatsbegrooting; de oprigting van eene afdeeling
Hydrographie aan het Departement tot betere regeling der
werkzaamheden van dat bureau , en om reden die werkzaamheden , sedert de vervaardiging der Indische zeekaarten alhier, zeer zijn toegenomen. De nieuw aangebouwde localen bij het Departement zijn thans door die
af'Joeling betrokken , waardoor do kosten voor bureau- en
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locaalbehoeften toegenomen zijn, en oen adjunct-commies
wordt aan de afdeeling toegevoegd, waardoor het getal
ambtenaren aan het Departement met een vermeerdert.
In verband met eene niouwe regeling der werven, is der
equipagemeester onderdirecteur geworden, waardoor de
betrekking van zoodanig gewigt w o r d t , dat te Hellevoetsluis , in stede van een luitenant ter zee der 1ste klasse ,
een kapitein-luitenant daarvoor wordt uitgetrokken.
Do uitgewerkte en toelichtende staat wyst de verhao.gingon in bijzonderhe !en aan
Voor de betrekking van directeur en kommandant te
Hellovoetsluis, wenscht de ondergeteekende, vooral met
het oog op het gewigt van het militair kommando in het
Zuiderfrontior , oen vlag-officier te bestemmen. Zulks heeft
echter geen invloed op de cijfers der begrooting.
Ilde

AFllEF.LING.

Het totaal dezer afdeeling bedroeg over 1874 f 1128008 ;
over 1875 wordt daarvoor geraamd f 1 285 6 1 3 , dus
f 157 605 meer,
Dat verschil, hetwelk grooter zoi zijn, zoo niet in mindering waio gekomen het bedrag, over 1875 minder dan
in 1874 uitgetrokken voor buitengewone werken, ten dienste
der verlichting enz., is behalve aan eene verhooging van
art. 10 (wegens uitkeering van grooter bedrag aan loodsaandeeleu), voornamelijk toe te schrijven aan het overbrengen van de kosten van aanbouw . uitrusting en onderhoud der loodsvaartuigen van de l i l d e afdeeling naar deze
afdeeling, onder art. 11 (nieuw).
De gelden namelijk, die sedert 1861 voor het materieel
der looJsdienst op de l i l d e afdeeling, laatstelijk op de
artt. 18 en 19 en stilzwijgend ook op art. 26 waren uitgetrokken , zijn thans wedor tot de Ilde afdeeling teruggobragt, omdat de redenen, die dest'jds tot het overbrengen
op de eerstgenoemde afdeeling hebben geleid, niet meer
bestaan , nu niet alloen de nieuwe aanbouw, maar ook een
groot deel der herstellingen aan particulieren wordt opgedragen.
De stoomvaartuigen Frans Naerehout en Zeemeeuw, die
sedert voor de dienst der betonning en bebakening zijn
aangebouwd , worden met het materieel voor dien tak van
dienst ook, en te regt, op do I l d e afdeeling verantwoord,
e n , voor zoo veel beireft de werkzaamheden op 's Rijks
werf verrigt, verrekend, zonder dat daaruit omslagtige
administrative bezwaren voortvloeijen. Voor eene juiste
berekening der kosten van het loodswezen is het daarenboven noodig en wenschelijk dat alle lasten , dio daarop
drukken, op de Ilde afdeeling worden gebragt, terwijl het
behoud van deze gedeeltelijke uitgaven op de l i l d e afdeeling , slechts kan strekken om de uitgaven en kosten der
werven met daarop niet te huis behoorende lasten te bezwaren.
Loodswezen.
Door de kamers van koophandel is hij herhaling gewezen op de noodzakelijkheid om de betaling voor het overnemen van een loods in het Engelsch Kanaal af te schaffen ,
voornamelijk op grond dat de naar Helsjio bestemde schepen van die betaling worden vrijgesteld. De Minister zich
met de gronden , die daarvoor aangevoerd zijn , verconigendo , stelt zich voor een ontwerp van w e t , tot afschaffing der betaling van do zoogonaamdo distantiegelden , aan
de Staten-Generaal ter overweging aan te bieden.
De twee kotters voor het 3de district, het inspectievaartuig voor het loodswezen te Hollevootsluis en de ijzeren
loodsschooner , bestemd voor het loodswezen op de Schelde ,
allen vermeld in de Memcrie van Toelichting voor do begrooting van 1874 , zijn afgebouwd en , voor zooveel noodig , in dienst gesteld, terwijl begonnen is met den bouw
van een tweeden ijzeren schooner en eene loodsbom.
In aanbesteding zijn twee loodsschokkers.
Voor nieuwen aanbouw is voor 1875 gerekend op e'e'n
ijzeren schooner en één kotter.
Het gebouw tot loodskantoor te Maassluis is uitbesteed.
Betonning, verlichting ent.
Ten behoeve van de dienst der betonning in het
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plannen van aanbouw gevolg te kunnen geven en met do
onderhanden zijnde werkzaamheden krachtig voort te
kunnen gnan. Onder de laatste behoort de afiimmering on
uitrusting van het ramtorenschip Koning der Nederlanden,
werd aangemaakt.
Rlit do voorbereidende werkzaamheden voor de oprig- waarvoor alleen f 655 000 gevorderd wordt; \oorts do
ling van een nieuwen lichttoren te Scheveningen, ter aftimmering en uitrusting van de schroefstoomschepen
vervanging van den bestaande, is een aanvang gemaakt Alkmaar en Aruba , en eindelijk do voltooijing van zes stoomen de daarvoor benoodigdo lichttoestel der 2de grootte kanonneoibooten bij particulieren , waarvoor f250 000 meer
(holophotaal systeeiuj reeds besteld. Do aanbesteding van noodig is, dnn daarvoor op de begrooting van 1874 is
dun turen zilven , mot wachterswoningen , zal dit j a a r nog uitgetrokken. Daarenboven worden de uitgaven vermeerderd door \erschillonde noodzakelijke werken van buitenplaats heb! on.
Overeenkomstig hot voornemen, bij de begrooting van gewonen aard, zoo als de oprigting van vaste kappen voor
1871 to kennen gegeven , zijn voor het bevaren van den het gepantserd materieel to Hollevoetsluis, de herstelling
nieuwen Rotterdamschen waterweg naar zee, langs de van Int door brand vernieldo ijzermagazijn te Amsterdam ,
rivier hot Scheur, drie geleidelichton geplaatst, als op den den aanbouw van werk-, steenkolen- en machinenloodsen, enz.
vasten wal van Maassluis en het eiland Rozenburg.
Behalve door het overbrengen van de kosten van aanDe lichttoren op do Westkust van Schouwen is voorzien bouw en herstelling voor het loodswezen op de I l d e afvan eenen nieuwen lichtloestol (naar het bovengenoemd deeling, is in do inrigting van deze afdeeling nog eono
holophotaal systeem).
wijziging gebrngt door het opnemen van artikel 18 der
In hot 6do district zijn nabij de Kaapduinen op Wal- vorige begrooting (Aanschaffing van hout), in artikel 19
cheren nieuwe geleidelichten geplaatst, voor het veilig om- (Aanschaffing van allo overige materialen voor den a a n vaien van de Nolleplaat, en is eene nieuwe verlichting op- bouw enz.), zoodat thans in één artikel (19) de aanschaffing
gerigt vóór en op den zeedijk van de gemeente Rilland tot van allo materialen voor den aanbouw is begrepen.
geleidovuur in do rigting van den Doel.
Bestond er in vroegere jaren , toen het hout de voorHi-t voornemen bestaat een tweede licht te West-Kapello naamste grondstof voor don aanbouw van schopen was en
te plaatsen, ten einde, in verband met hot reeds bestaande, de soort \an het gebruikt wordende hout een grooten voorte dienen tot goleidemerk voor het vrijvaren van de steen- raad noodzakelijk maakto , alle reden om aan tiet hout een
banken en voor liet aandoen van het Oostgat aan de Wester- afzonderlijk artikel te wijden , thans zijn die redenen verSchelde; verder nog een klein licht (als zoogenaamdo ver- vallen. Do afscheiding geeft daarentegen aanleiding tot
klikker) bij Domburg. Voor een en ander worden op deze ongerieven en misrekeningen , waartegen men zich alleen
begrooting de benoodigdo gelden aangevraagd.
zoude kunnen wapenen door de jianschalling van eon grooten
Dit laatste geschiedt ook voor de aanschaffing van een houtstapei, welke niet gevorderd wordt en daarbij belangnieuw draailicht op U r k , voor eonen nieuwen draailicht- rijke sommen zou verei-cheu.
toestel (ter vervanging van het stilstaand licht) op het
Ook de wijze , waarop de artikelen voor de verschillende
licht.-chip aan den Noordhinder, en voor do oprigting van onderdeden in dezo begrooting zijn gesplitst en waardoor
een lichtopstand met tcebehooren te Hollum op Ameland.
i het mogelijk i s , de kosten van elk schip naar eenjuisteren
Ooi: worden op deze begrooting op nieuw gelden aan- maatstaf te beoordeelen , maakt eene tweede splitsing,
gevraagd voor den bouw eener woning voor den opzigter voor het hout afzonderlijk , niet wenscholijk.
der verlichting op Goedereede. De gelden die daarvoor op
Terwijl eon gedeelte van hetgeen thans nog van den
de begrooting vs.n 1874 werden uitgetrokken, zijn niet vroegeren eikenhoutstapel over is , kan benut worden voor
gebruikt, aangezien met dien bouw nog niet kon worden do herstellingen van de houten bodems en , voor een klein
begonnen.
deel, ook voor den nieuwen aanbouw, is echter het grootste
De kosten voor do oprigting van geleidelichten, ten dienste gedeelte, namelijk het hout van bijzonderen vorm, voor
van den nieuwen Amsterdamsehen waterweg naar zee, de marine zonder waarde. Het beste hout is daarbij gaanword* n ook nu weder «pro memorie" uitgetrokken, aan- deweg verbruikt en , doordien er in de laatste jaren niets
gezien aan deze zaak voor alsnog geen gevolg zal behoeven is bijgekomen , mag het overschietende grootendeels als
te worden gegeven.
voor do marine ongeschikt wordon aangemerkt.
De ondergeteokende is op middelen bedacht geweest om
Hydrographie.
dien voorraad t i n meesten bate van het Rijk op te ruimen ,
door de onbruikbare houten in te ruilen tegen teakhout,
Even als vroeger heeft in het voor- en najaar de opname welke houtsoort thans voor den scheepsbouw het menigvuldigst wordt aangewend. Hierdoor wordt het tevens
plaats gehad van den Hoek van Holland.
In de zomermaanden wordt eene nieuwe kaart gemaakt mogelijk van deze laatste houtsoort een kleinen voorraad
van het Friesche Zeegat niet de daaraan belendende Wadden. te bekomen , zonder de begrooting te bezwaren. Do voor
Verder zijn correctien aangebragt in de kaarten van de dien voorraad uitgetrokken som van f 130 000 , onder lit. m
Hont of Westersehelde, de monden der Schelde, Goeree van art. 19, is aan het slot van dat artikel weder als bate
opgobragt.
en Maas, enz.
De gravure van de Eems is nagenoeg gereed, en zoodra
De sommen voor den nieuwen aanbouw, de aftimmehet bijwerken van de correctien in de verschillende kaarten ringen en de voorgenomen lierstellingon zijn voor elkon
afgeloopen i s , zal met de gravure van de kaart van het bodem zoo naauwkeurig mogelijk geraamd, en daarvoor
Friesche Zeegat aangevangen worden.
do materialen in art. 19 , de arbeidsloonon , verdeeld over
Van de Indische zeekanrten zijn gereed gekomen do de verschillende vakkon, in art. 2 6 , hot geschut in art. 21
gravure van de kaarten van Javazee, blad I I , van reedo en do stooniworktuigen in art. 2 2 , voor eiken bodem
Padang en van Straat Suntla; nog zijn in gravure twee afzonderlijk opgebragt.
bladen met de verschillende ankerplaatsen op de eilanden
Uitgenomen dezo posten treft men in de artikelen 19 en
beoosten J a v a , en nagenoeg gereed Ier gravure het noor- 26 belangrijke posten aan xoor gereedschappen en bewegingen.
delijk blad der kaart van de Molukken. Eindelijk is nog Deze posten behooren tot hetgeen men zou kunnen noemen,
in bewerking eene kaart van het noordelijk gedeelte van de inproductive uitgaven der werven, in zoo verre namelijk
Sumalra.
dat die gelden, aangezien zij niet voor eiken bodem afzonderlijk kunnen worden verschreven, ook niet in de cijfers
I I I D E AFDEELING.
der productie kunnen worden begrepen. De sommen, voor
deze posten opgebragt, zijn getrokken nit do staten der
Voor deze afdeeling wordt geraamd de som van zeemagt over do laatste jaren , en bedragon , met do kosten
t 7 323 148,50, zijnde f 2 001275,50 meer dan hetgeen van onderhoud der gebouwen, het aanschaffen van werktuigon enz., voorkomende in de artikelen 20, 25 en 2 7 ,
voor 1874 is toegestaan.
In aanmerking genomen, dat de posten voor aanbouw gemiddeld over alle uitgaven 31 per cent, zoodat men de
on herstelling voor het loodswezen van deze afdeeling op sommen voor materialen en arbeidsloonen voor eenen bodem
de 11de zijn overgebragt, beloopt de hoogere raming ruim uitgetrokken, met 31 opcenten moet vermeerderen om de
totale kosten van dat schip te leeren kennen. Daarbij is
f 2 150 000.
Deze verhooging is noodig om aan do reeds medegedeelde dan nog geen rekening gehouden van de tractemcnten van
district is op Terschelling een nieuwe tonnenlocds gebouwd ; terwijl voor dezelfde dienst in de zeegaten van
liet 4de en 5de district een nieuw ijzeren klokbakonschip
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het personeel tot bestuur en administratie van de werven
gebezigd , noch van het kapitaal en renten waarop men de
werven zou kunnen begrooten.
Onder de op de werven te vorrigten werkzaamheden
neemt de aftimmering, waartoe behoort het pantseren en
de uitrusting van het ramtorenschip Koning der Nederlanden ,
eene voorname plaats in. Dezo bodem zal in het laatst van
dit j a a r te water loopon en een j a a r daarna gereed zijn
voor de dienst, zoodat de opgebragte sommen , tot een totaal
bedrag van f 655,000. de laatste kosten van dit vaartuig
voorstellen.
Op de werf te Amsterdam worden verder de compositeschepen Alkmaar en Aruba (beiden in het laatste voorjaar
te water gelaten), en de stoomkanonneerbooten Dog en
Havik afgetimmerd Deze vier vaartuigen komen in hot
begin van 1875 gereed.
Voorts wordt aan genoemde werf opgedragen de bouw
van V10 schroefstoomschepcn 1ste klasse, namelijk V10 van
éé"n en 3 /i 0 v o n e o n tweede, en van V4 rammonitor van
33 d. M. diepgang, de gedeeltelijke herstelling van het
ramschip Buffel, dat nieuwe ketels zal ontvangen en in den
loop van 1875 weder gereed komt voor de dienst, eneindelijk het onderhoud van de aldaar opgelegde reserveschepen.
Aan de werf te Willemsoord wordt opgedragen do horstelling van het raderstoomschip 1ste klasse Valk, — voor
welken bodom een stel nieuwe ketels gereed staat, — de
\ erdere herstelling van het schrcefstoomschip 2de klasse
Marnix en van het ramfchip Buffel (te Amsterdam aangevangen), de toetuiging en uitrusting van de in Amsterdam
in aanbouw zijnde schepen, en eindelijk het onderhoud van
de in die directie in dienst zijnde en opeolegde schepen.
De werf' te Hellevoetsluis moet vooizien in de herstelling
van de brik Zeehond en in het onderhoud van de in die
directie in dienst zijnde en opgelegde schepen.
Zoo als uit deze begrooting en vooral uit artikel 26 daarvan blijkt, zijn de werkkrachten van de worven reeds zoo
hoog opgevoerd, dat daaraan getne meerdero uitbreiding is
te geven. De aanbouw van 4/6 monitor, 4 stoomkanonneerbooten, 1 riviervaartuig, 1 torpedovaartuig en */« schroefstoomschip 4do klasse moet dus aan particulieren worden
opgedragen.
Ook do verwisseling van stoomketels van do Prins Hendrik kan niet o p ' s Rijks werven geschiedon, aangezien eene
belangrijke herstelling aan het schip daarmede gepaard gaat.
Te Willemsoord ontbreken daartoe, zoowel de werkkrachten
als de middelen, en het schip kan niet naar Amsterdam
opkomen.
Omtrent de werkzaamheden van 's Rijks werven en door
particulieren ten dienste der zeeraagt in het afgeloopen j a a r
verrigt, valt mede te doelen , dat te Amsterdam is voortgezet: de bouw van de Koning der Neder landen, van Galen,
Wesp, Alkmaar en Aruba, en werd aangevangen: do bouw
van de stoomkanonneerbooten Dog en Havik. De herstelling
van de Curaqao liep ten einde , terwijl die aan de Marnix
werd begonnen.
Aan het ramschip Guinea werden eenige noodzakelijk
geblekeno wijzigingen volbragt.
Aan de hydro-pneumatische affuit van de stoomkanonneerboot Hydra, die in het begin van het jaai 1871 is
afgeleverd, werd eene verandering gcbragt, waardoor de
gevaarlijke luchtreservoirs zijn vervallen on de inrigting
tot eene hydraulische is teruggebragt.
Voorts werd met behulp van particuliere werkkrachten,
het zeilfregat Prins van Oranje tot wachtschip ingerigt, ter
vervanging van het wachtschip te Hellevoetsluis, de Rijn.
Te Willemsoord werd het schroefstoomschip 1ste klasse
van Galen verder afgetimmerd, de Curaqao in-, c n d e J « y a
in- en ook weer buiten dienst gesteld.
Te Hellevoetsluis is de herstelling van het schroefstoomschip 3de klasse Prinses Maria voortgezet , welk vaartuig
weldra gereed komt. Verder is uldaar het schroefstoomschip
3do klasse Cornelis IHrks in- on het schroefstoomschip
4de klasse Amstel buiton dienst gesteld.
De monitors Cerberus on Bloedhond zijn van Willemsoord
naar Amsterdam ovorgovoerd en aldaar onder de nieuwe
overdekkingskappen, nevens de Adder on Wesp in de 1ste
klasse der reserve opgelegd.
De monitors Hijena en Panter zijn van Amsterdam naar
Hellevoetsluis overgebragt en met de Haai, in stede van
de Heiligerlee, Krokodil en Tijger, in dienst gesteld, ten

3.\)

9

einde te onderzoeken in hoe verre deze vaartuigen zonder
dekhuizen en voorzien van een r a m , voldoen. De drie
laatstgenoemde monitors zijn te Hellevoetsluis weder in de
lsto klasse van reserve opgelegd.
Het Koninklijk stoomjagt de Leeuw onderging te Fijenoord
eene belangrijke herstelling aan den romp, die het vaartuig een hernieuwden levensduur van verscheidene jaren
verzekert.
Het schroefstoomschip luie klasse Djambi werd aan de
Kaap de Goede Hoop afgekeurd en aldaar publiek verkocht. De bruikbare uitrustingsgoederen zijn door het stooratransportschip Java naar Nederland overgevoerd.
In den loop van dit jaar werden nog voor de dienst
afgekeurd hot schroefstoomschip 1ste klasso Willem en de
stoombatterij de liuyter. Beide schepen zijn geen herstelling
meer waardig gekeurd en zullen gesloopt worden.
Het stoomfregat Zeeland wordt ingerigt tot wachtschip
te Batavia en zal, even als do in Indio aanwezige schroefstoomschopon 4de klasso Schouwen en Bommelerwaard, overgaan tot de Indische militaire marine.
De voor rekening van het Departement, van Koloniën
aangebouwde schroefstoomschepen 4de klasso Sambas, Palembang, Pontianak en Bandjermassing en opnemingsvaartuig
Hydrograaf, zijn door de zorg van het Departement van
Marine uitgerust en in dienst gesteld.
Artillerie.
Ofschoon het aitilleriematerioel van de marine toAtchin
zeer goed heelt voldaan, moet toch de wapening van de
schepen en vaartuigen van oorlog meer in overeenstemming
worden gebragt mot de eischen van den tijd. Dit brengt
de noodzakelijkheid mede van de aanschaffing van nieuw
geschut en toebehooren, waaraan geleidelijk wordt gevolg
gegeven.
Ken groot deel van den bestaanden voorraad artilleriematerieel is , ten govolge van do gewijzigde wapening van
de schepen en van het niet meer gebruiken van de oude
soorten geschut, van geen waarde meer voor de zeemagt.
Het zal ten mcesten voordeele van het rijk wordon opgeruimd.
Do geweren van klein kaliber blijven goed voldoen
proeven worden genomen om de revolver-pistolen in te
rigten tot het gebruik van een metallieken patroon , waardoor deze wapens veel in waarde zullen winnen.
Do torpedocommissie houdt zich ijverig bezig met de haar
opgedragen taak. Meer on meer begint het te blijken, dat
de zorg van dit deel dor verdediging aan een afzonderlijk
corps behoort te worden opgedragen. Eene organisatie in
dien zin is in behandeling, waarbij in do eerste plaats zal
mouten worden uitgemaakt, onder wolk departement een
dergelijk corps het meest eigenaardig en geschikt zal dienen
te worden gebragt.
De proeven met touwversperringen zjn voortgezet. De
uitkomsten waren meer bevredigend dan voorheen en doen
do gegronde hoop voeden, dat ook deze tak van 's Rijks
verdediging weldra zal kunnen worden geregeld.
Aan de oefeningen, zoowel aan boord dor schepen, als
op de vaartuigen, tot opleiding bestemd, wordt steeds de
hand gehouden.
Stoomvaartdienst.
De vervaardiging van de stoomwerktuigen van 4500 I.
P. K. voor het ramtorenschip Koning der Nederlanden bij
de firma JOHN P E N N AND SONS te Greenwich vordert goed,

zoodat 2 termijnen van de overeenkomst zijn afbetaald. De
fundatien, vloeren enz. zijn in aanmaak bij de fabriek te
Fijenoord.
De werktuigen en ketels van de composite-bodems Alkmaar en Aruba worden in die schepen opgesteld on komen
spoedig gereed. Het schroefstoomschip lste klasse van Galen
werd met de nieuwe ketels naar Willemsoord vervoerd
en ontvangt daar de voor dit schip in orde gobragte werktu'gen afkomstig van do Zoutman. Eindelijk zijn do werktuigen en ketels der in aanbouw zijnde stoombarkassen
alsnog in aanmaak , doch zullen spoedig gereed komen.
Nieuwe stoomketels zijn voorhanden voor het raderstoomschip lste klasse Valk, terwijl die voor het ramschip Buffel
in aanmaak zijn. Verder zijn uit eigen middelen nieuwe
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Per transport.
stoomketels gemaakt voor het dok te Hellevoetsluis, de
smederij te Willemsoord , terwyl die nog onderhanden zyn 16
voor de stoomwerkpluats to Willemsoord en voor de stoomIndische militaire marine.
barkas n". 8.
Du stoomketels van de monitors Heiligerlee, Krokodil en
Tijger ondergingen gedurende de wintermaanden belang
1 wachtschip te Hitavia
rijke herstelling ; die van het ramschip Schorpioen zullen
in dezen winter degelijk moeten worden nagezien en dan
1
idem
» Soerabaija
nog een j a a r dienst kunnen doen. Up deze begrooting zijn
2 raderstoomschepen2deklassea 100 koppen
de gelden voor een stel nieuwe ketels voor dien bodem
uitgetrokken.
4
idem
3de » » 90 »
De door de fabriek te Fynnoord aangemaakte nieuwe
9 schroefstoomschepen4deklassea75 koppen
ketels en gerepareerde werktuigen , werden wederom in do
Curacao opgesteld. De aunmuak van nieuwo stoomketels en
2 raderstoomschepen 4de » »52 »
de herstelling der werktuigen voor de Marnix werden aan
de Koninklijke Fabriek voor stoom- en andere werktuigen
2
idem
4de » »43 •>
te Amsterdam opgedragen. De werktuigen van de Prinses
1 opnemingsvaartuig
Maria werden te Hellevoetsluis in orde gebragt., terwyl
van de gelegenheid dut het stoomflottillevaartuig Hector
staf
naar Hellevoetsluis is moeten opkomen , om voorzieningen
aan den romp te ondergaan, gebruik wordt gemaakt om
bovenrol
ook aan de werktuigen van dit schip het noodige te verrigten. 22 —
De nieuwe condensor van de Guinea is op de fabriek
gebroken , zoodat een andere condensor voor dit schip is
Auxiliair eskader:
aangemaakt, die geperst is en weldra zal worden ingezet.
Van deze gelegenhuid is tevens gebruik gemaakt om de
torenstoombeweging te verbeteren en de stoomstuurtoostel
I schrocfstoomschepen lste klassea225 kopp.
weg te nemen.
1
idem
2<!e
» . . . .
De ketels en werktuigen der in dienst zijnde en reserveschepen zijn overigens in staat gehouden, om onmiddellijk
1
idem
2Je
>• . . . .
dienst te verrigten. De ten vorige jare aanvankelijk goed
geslaagde proef met het onderhouden van de stoomketels
door vulling met damp van gloeijendo cokes, werd sedert
algemeen toegepast en voldoet tot nu toe uitstekend.
bovenrol.
Tot behoorlijk toezigt op werktuigen en ketels der sche
pen in conservatie, aanbouw of herstelling, op de werk4 —
tuigelijke inrigting der werven, op de vervaardiging der
werktuigen voor het ramschip Koning der Nederlanden, en
West-lndie.
op den aanmaak van stoom werktuigen en ketels voor reko
ning van het Departement van Koloniën, is het noodza
kelijk om het getal officieren-machinist met ée'n te ver
I schroefstoomschip 3de klasse.
meerderen. Daartoe zijn de benoodigde gelden op deze
1
idem
4de
■
begrooting gebrast

bovenrol
Het active personeel dor zeemagt is voor het j a a r 1875
geraamd op 5571 koppen, uitmakende de bemanning van
44 schepen. Onder dat aantal bodems, zijn niet gerekend
de dienstdoende wachtschepen to Rotterdam en te Vlissingen en «Ie kleine oefeninjrsvaartuigen en kauonneorbooten
voor verschillende diensten bestemd, aangezien deze worden
bemand door detachementen van do andere wacht schepen.
Ook is onder het getal koppen niet begrepen de zeemilitie,
600 man sterk, die gedurende een gedeelte des janrs in
dienst is en geoefend wordt.
De dienstdoende schepen en bemanningen zijn \oor de
verschillende diensten aldus verdeeld :
oefening*- en

huistogten.
koppen.

1 wachtschip te Willemsoord

550

1

idem

» Hellevoetsluis

1

idem

» Amsterdam

200

3 ramschepen a 117 koppen

351

6 monitors

498

»

83

. . . .

»

2 schroefstoomschepen 1ste kl. a 2.'5 kopp.
2
16 —

idem

3de » n 100

n

450

450
200
2699

Transporteren.
16

122
120
200
360
C75
104
86
30
12
171
1880

450
180
130
760
40
800

100
75
175
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Bintienkindsche dienst,

2699

2699

17

2 —

129
Totaal.

44 schepen met

5571

Het voornemen bestaat de gepantserde schepen gedurende
de wintermaanden buiten dienst te stellen en gedurende
de zomermaanden in grooter getale, dan tot nu t< e ge
schiedde, in dienst te houden, ten einde ook gecombineerde
manoeuvres te verrigten en meerdere gelegenheid te geven
tot oefening dor zeemililie. Het vaste personeel, dat ge
durende de zomermaanden op die schepen geoefend wordt,
zal dan gedurende de wintermaanden op do voor oefeningsen kruistogten in open zee bestemde schepen dienst kun
nen doen.
Het schroefstoomschip 3de klasso Cornelis Dirks i* Krui
sende in de Noordzee, tot oefening van jeujrdige schepelingen.
Zoo als hiervoren reeds gezegd is, wordt tevens Vftli deze
gelegenheid gebruik gemaakt, om in ecnigo vreemde havens
de vlag te vertoonen. Tegen de wintermaanden zal dit
schip naar gematigder luchtstrcken worden gezonden, ton
einde daar de oefeningen voort te zetten.
Het schroefstoomschip lste klasse Curaqao is in dienst
gesteld en zal tegen het laatst der volgeode maand zyn
togt aanvaarden naar Brazilië, en van daar om Kaap
Hoorn naar do Westkust van Amerika en de Oostkust van
Azië, ten einde in verschillende zeeplaatsen de vlag te
venoonen. Deze reis is mede voor oefening van officieren
en bemanning uitnemend geschikt. Van den toestand van
de schepen van het auxiliair eskader in Indie, waarom
trent onlangs gunstige berigten zijn ingekomen, zal het
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afhangen of dit schip spoediger of later zyne primitive
bestemming naar Indie zal opvolgen. Vier schroefstoomschepen 4de klasse, bonevens een opnemingsvaartuig, alle
bestemd voor do Indische militaire marine, zijn in Julijjl.
naar Indie vertrokken. In het aanstaande voorjaar zullen
nog twee raderstoomschepen 2de klasse moeten volgen.
Zoodra ondergeschikt personeel daartoo boschikbaar zal
zijn, hetzy door buitendienststelling der gepantserde schepen, hetzij door terugkeor van scheepsvolk uit Indie,
wenscht de ondergeteekende, zoo spoedig doenlijk, een
derde schip voor oefenings- en kruistogten in dienst te
stellen.
Het detachement mariniers, sterk 300 man , bij gelegenheid der 2de expeditie van Atchin uitgezonden, bbjft op
verzoek der Indische Regering voorloopig nog in Indie,
tot versterking van het leger aldaar.
De opleiding, zoowel van de adelborsten als van do
machinist- en bootsmansleerlingen , geven voldoende redenen
tot tevredenheid. Het bestuur der Kweekschool voor de
Zeevaart te Leiden verdient uilen lof voor den yver en
de toewijding, waarmode het in het belang der marine
werkzaam is.
Met betrekking tot de zeemilitie wordt het navolgende
medegedeeld:
Van de ligting van 1873 heeft zich voor de zeemilitie
aangemeld een getal van 1588 personen , waarvan werkelijk
opgekomen en ingelijfd zijn 600.
Als genoegzaam geoefend hebben daarvan onbepaald
verlof bekomen:
in September 1873

330

» October

»

202

» November

»

52

» Maart

1

1874

i) Julij

2

»

ontslagen wegens ligchaamsgebreken

2

wegens zielsgobreken

1

.

.

overgegaan bij de landmagt

1

overleden

9

11

Voor zoo verre daarvan door de betrokken Commissarissen des Koning» opgave is gedaan, hebben van hen,
die met onbepaald verlof van boord vertrokken zyn, 84
vergunning bekomen tot het uitoefenen van de buitenlandsche zeevaart.
Van de ligting van 1874 hebben zich, na aftrek van hen
die buiten oprooping blijven, 1605 personen voor de zeemilitie aangemeld, als:
in Friesland.

.

137

» Groningen

.

126

» Drenthe .

.

43

» Overijssel

77

» Gelderland .
» Utrecht .

.

.

15

» Noordholland

.

663

» Zuidholland.

.

380

» Zeeland .

. ,

22

» Noordbrabant
» Limburg.

.

2
1605

Volgens artikel 5 der wet van 19 Augustus 1861 (Staatsblad n°. 72), mogen er echter niet meer dan 600 miliciens
tot de zeemilitie worden toegelaten; dien ten gevolge konden naar evenredige verdeeling, overeenkomstig art. 2 van
Zr. Ms. besluit van 17 Febraarij 1874 {Staatsblad n°. 1),
voor de dienst ter zee bestemd worden:
van Friesland .

.

.

.

.

47

n

Drenthe

.

.

.

16

!> Overijssel .

.

.

29

Gelderland

.

.

28

II

Utrecht.

.

.

5

11

Noordholland

II

Zuidholland .

.

59

n

Zeeland

.

.

25

.

8

.

1

.

.

Drenthe

.

.

15

il

Noordbrabant

n

Limburg

Overijssel .

.

.

22

Gelderland

.

.

21

.

.

7

Noordholland

263

Zuidholland .

133

Zeeland

.

Noordbrabant

.

.
.

.

51

Groningen.

.

.

.

«

Groningen.

Utrecht.

66

11

600
Deze miliciens waren herkomstig uit de navolgende provinciën :
50
Friesland . . .

.

74

21
9
600

.

.

.

.

248

,

142

600
Daarvan zijn tot 3 Augustus 1874 afgegaan: door overlijden 1, door ontslag ten gevolge van ligchaamsgebreken 1,
door het aangaan van eene vaste verbindtenis bij de zeemagt 1; de overigen zijn aan boord van de wacht- en
gepantserde schepen geëmbarqueerd.
De Minister van

Marine,

TAALMAN KIP.

