Tweede Kamer,

Bijlage A.
(Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1876.

Artikel 40. Kosten van trans port van officieren en mindere
schepelingen, die voor 's Rijks
rekening uit de Nederlandsche
bezittingen of' van eenig ander
buitenlandsch station naar het
vadorland terugkeeren of derwaarts worden uitgezonden .

van oude loodsen, onz., die tot
de gemeen tel yke binnen loodsdienst hebbun jehoord on, ten
gevolge van de wottolijko regoling der loodsdienst, hunne verzorging geheel of' gedeeltelijk
hebben verloren

7 000,00

Artikel 48.

5 200,00

Onvoorziene uitgaven.
Artikel
gaven

49. Onvoorziene uit60 000,00
f 13 632 587,90

en alzoo tot een bedrag van dertien millioen zes honderd
twee en dertig duizend vijf honderd zeven en tachtig gulden
negentig cents.

Artikel 8.
1200,00

572 550,30

Pensioenen,

.

V i d e AFDEELINO.

100 000,00

3 800,00

Vde

Gratificatien.

156,00

734 634,00

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 der bogrooting van Nederlandsch
1 ndie,
wegen s de verstrekking van drukwerk
en reglementen ten
dienste van de I n disebezeemagt, ad.

2.)

P e r transport f 729 278,00 f 12 8a7 953,90

Por transport f 8 461 750,80 19 265 403,60
tificatien, verbonden aan de
toekenning dor gouden medailles
voor 36- en 50jarige dienst aan
schepelingen en mariniers . .

VI.

AFDEEI.INO.

wachtgelden, gratifleatien
en onderstanden.

Artikel 42. Pensioenen, daaronder begrepen de pensioenen,
verleend tot en met den lsten
December 1848 aan de mindere
geëmploijeerden en werklieden
van 's Ryks maritime werven ,
zoomede de verhooging, toegekend bij de wetten van 20 Augustus 1859 en 1 April 1875
(Staatsbladen n°. 96 en 33). .
Artikel 43. Pensioenen aan
mindere geëmploijeerden, werklieden en bedienden bij's Rijks
maritime inrigtingen en op
's Rijksjagt-en werk vaartuigen,
en aan hunne weduwen en kinderen , volgens do wet van den
24sten Junij 1854 (Staatsblad
n°. 92)

Artikel 3.

575 000,00

Gegeven te
82 000,00

60 000,00

Artikel 45. Tgdelijk te verleeoen pensioenen en onderstanden
. . . . * . . .

6 000,00

Artikel 47. Bijdragen aan
oenige gemeentebesturen t e r t e gemoetkoming in liet onderhoud
Transporteren

De in den loop van het dienstjaar voorkomende behoeften , het voorschieven Departement betreffende, welke hare
omschrijving niet vinden in de artikelen van dit hoofdstuk,
worden op den post van onvoorziene uitgaven aangewezen.
Deze uitgaven worden bij de rekening omschieven en
veruntwoord in zoovele bijzondere posten, nis zij gelijksoortige onderwerpen betreffen.
Lasten en bevelen, dat dezo in het Staatsblad zal worden
geplant.-t, en dut alle ministeriele departementen, autoriteiten, collegien en ambtenaren, witn zulks aangaat, aan
de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Artikel 44. Pensioonen en
onderstanden aan het loodspersoneel en aan de weduwen en
kinderen , ingevolge de wetten
van 20 Augustus 1859 (Staatsblad n°. 941 en van 30 April
1863 (Staatsblad n°. 41). . .

' Artikel 46. Wachtgelden aan
gewezen burgerlü'ke ambtenaren

Wanneer de som, in dit hoofdstuk uitgetrokken voor een
der onderwerpen van uitgaaf', begrepen onder de artikelen
3 , 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2 0 ,
2 3 , 24, 2 5 , 2 6 , * 7 , 2 8 , 3 0 , 3 2 , 3 4 , « 5 , 3 6 , 3 7 , 3 8 ,
39, 4 0 , 4 1 , 42, 4 3 , 44, 45 en 4f>, 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.

De Minister van

Marine,

[». 2]
MEMORIE VAN TOELICHTING.

Even als de begrooting van het j a a r 1875 is ook die
voor 1870 nis eene nadere uitvoering te beschouwen van
het progrnmma, bij de Memorie van Toelichting, liet wets6 278,00
ontwerp tot definrive vaststelling der begrooting voor het
j a a r 1874 vergezellende, blootgelegd.
Beschouwingen van algemeenen aard schijnen derhalve
overbodig: voor de !iij»onderlvden wordt beleefd verwezen
naar den toelichtenden staat hy nevensgaand wetsontwerp
overgelegd en naar de hieronder volgende toelichting der
f 729-78.00 f 12 837 953,90 afdeelingen.

BijbUd van de Nederlandsche Staatn-coarant. —

1875—1876.

(Staatsbegrootmg voor het dienstjaar 1874.

f)
Isto

AIUMKI.IM;.

Het totaal dezer afdeeling bedraagt i 8 1 1 0 1 5 , z(jnde
f' 4750 meer dan voor 1875 is toegestaan. Dit verschil ia
meer is voornamelijk toe te schr(jven aan eeno verhooging
van art. 5 (kosten van het corps ingenieurs der marine)
als gevolg eener nieuwe organisatie van da) corps, bij
Koninklijk besluit van 22 Junij 1875, n°. 14, vastgesteld.
Tot nadere toelichting diene hit volgende:
Niettegenstaande sedert jaren vele pogingen worden aangewend om jongelieden aan te moedigen voor sohoopshou wkundig ingenieur to worden opgeleid, gaven diu pogingon
weinig resultaten en bleet' het incompleet bij bet corps ingen ieurs steeds bestaan.
Het bleek overtuigend, dat het beoogde doel niet bereikt
kon worden, zonde' de bezoldiging en de vooruitzi.ten op
bevordering te verbeteren.
Ii.tusscben lieten de nadoelen van het bestaande incompleet zich dubbel gevoelen, toen in het loopende jaar een
aanvang werd gemaakt met den b."langrijken nieuwen aanbouw van materieel, bij de begrooting van 1675 toegestaan ,
te moor daar de bouw bij particulieren, vooitdurend toezigt vereischende, ingenieurs-personeel aan de dienst op
's Rijks werven ontttok.
Het was derha'.ve urgent, dat zoo spoedig mogelijk alles
werd aangewend om bekwame ingenieurs voor de marine
te verkijjgen.
Aangezien nu de jnngelioden, die zich aan de zeer -pociale studiën voor ingenieur bij de marine zouden wenschen
te wijden, vóór bet begin van den ainstaanden cursus daartoe de noodige stappen behooiden te doen, wilde men geen
vol jaar voor de studiën laten verloren gaan, zoo moest de
nieuwe regel'ng uiterlijk op l Julg van het loopende jaar
zijn vastgi-steld en bekend gemaakt. Zulks is geschied met
het gunstige gevolg , dat thans reods verscheidene jongelieden van aai leg zich, op grond der meer voordeelige
voorwaarden, bereid hebben verklaard, om voor sclieepsbouwkundig ingenieur bij de maiine te worden opgeleid.
Voorts is een hoofdingenieur van scheepsbouw op wachtgeld weder in activiteit hersteld on met de algeoieeue dienst,
dat is met het toezigt op den bouw en de herstellingen van
het materieel bij de onderscheidene particuliere inrigtingen ,
belast.
Onder het ambtenaars» en officiers- personeel aan het
Departement i s , ten gevolge van overlijden, ecnige mutatie
gekomen, waardoor het mogelijk werd om, zonder verhooging van uitgaven, in vergelijking met het vorige jaar, een
luitenant ter zee der 1ste klasse toe te voegen aan den
inspecteur der artillerie en een tweeden luitenant ter zee
der 2de klasse aan den chef der hydiographie.
De noodzakelijkheid van de toevoeging van een luitenant
ter zee aan den inspecteur der artillerie werd reeds gevoeld
tijdens de voormalige inspecteur nog in leven was.
Bij de veelvuldige reizen, welke vooral in verband met
de aanschaffing van nieuw geschut door dien officier moesten worden gedaan , bleef er niemand aan het Departement
beschikbaar om do loopende zaken op het bureau » Artillerie" af to doen; herhaaldelijk gal'zulks aanleiding tot
stremming in de dienst. Nog meer bleek de behoefte aan
eon tweeden persoon, toen, d->or het betreurde plotseling
overlijden van den inspecteur, alle persoonlijke relatien
tusschen het Departemeot van Marine en de voorname
gescbutfabrikanten in het buitenland op eens werden afgebroken en de zaken op bet bureau • Artillerie" in den
aanvang slechts gebrekkig kondtn behandeld worden.
Zoolang de Indische Hydrograpbie onder het Dopartement van Marine blijft berusten , zijn ouder den chef van
die dienst twee luitenants ter zee der 1ste klasse en twee
der 2de klasse noodig om de belangen der Nederlandsche
en Indische Hydrograpbie bekoorlijk te kunnen behartigen.
I l d e APDEELING.

Hot totaal dezer afdeeling bedraagt f 1 543 238,60, tegen
f 1 333 H13 voor het jaar 1»75, makende eon verschil in
meer van f 209 625,60.
D e vo irnaiuo reden van dit verschil is de meerdere uitgaaf die voor aanbouw, uitrusting en onderhoud van loodsvaartuigen wordt vereischt, als een gevolg van de afschaffing
van het distantiegold voor de schepen die in het Kngelsche
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kanaal een loods nemen., on du daarmede verband houdende
vermeerdering van loudspersoneel Voorts is het hoogere
cijfer dezer al'deeling te wijlen aan de aanvraag van do
kosten van aanbouw voor do helft van een stoomvnarmig
ten dienste van de betonning ert bet loodswezen In bet
district T e x e l , even als zg te VlisBingen ea te Hetlernet*
sluis reeds aanwezig zijn ; eindelijk nog aan eens verbatering van de bezoldiging van enkele ondergeschikte beambten
bij de loodsdienst en de kust verlichting,
Loodsweeen.
De bouw van. den tweeden ijzeren loodsschooner, de
loodsbom en de twee loodschokkers, allen in de Memorie
van Toelichting hij de vorige begroot ing. genoemd', is geeindigd ; die vaartuigen zijn, voor zooveel noodig, in dienst
gesteld. De derde ijzeren schoouor en een lood»kotter,
mede op den toelichtenden staat bg de vorige begrooüng
voorkomende, zijn alsnog in aanbouw.
Met het oog op de uitbreiding der loodsdienst in het
Kngelsche Kanaal, ais gevolg van de afschaffing der distantie»
gelden, is in den loop van 1*75 eene vermeerdering van
vier loodskottors noodig voorgekomen, waarvan de aambouw is uitbesteed Voor den vierden termijn van kosten
van aanbouw dezer vier kotters konden geene gelden uit
de begrooting van 1875 worden aangewezen : die termyn
wordt derhalve op deze begrooting gebragt
Voor het jaar 1876 is de bouw voorgesteld van nog drie
loodskotters, een ijzeren loodskotter (do vierde) en een
schokker, laatstgenoemde om te dienen als inspectievaartuig
in het 3de disti iet.
De gebouwen voor de loodsdienst aan den Hoek van
Holland, waarvoor de benoodigde gelden bij nota van
wijziging op de begrooting van 1875 werden gebragt, zyn
uitbesteed; voor nog een drietal zoodanige woningen worden op deze begrooting de noodige gelden aangevraagd ;
zulks geschiedt ook voor een gebouw tot loodskantoor te
llellovoelsluis.
Betonning, verlichting ent.
De nieuwe lichttoren, ter vervanging van den bestaandete Scheveningen bij de Memorie van Toeliefiting op de
vorige begrooting genoemd , is met de daarbij behoorende
opzigters- on wachterswoningen uitbesteed en in aanbouw;
men moornnog vóór het einde van dit jaar het nieuwe
lichtve kune nent ontsteken. Zoe zijn ook overeenkomstig
bet hoo te pn b\j gezegde Memerie van Toelichting geuit,
voorbereidende maatregelen genomen voor het plaatsen van
de nieuwe verlichtirg bij West-Kapelle eu in de duinen
van Domburg, bestemd voor bet vrijvaren van de Steenbanken en voor het aandoen van het Oostgat van de VVesterscheide.
De aanbesteding dier werken zal dit jaar nog plaats
hebben.
De aanschaffing van een nieuwen licht toost cl voor de
verlichting van Urk en van een nieuwen draailichttoestel
| op bet lichtschip van den Noord-Hinder, heeft plaats
gehad ; aan de oprigting van een lichtopstand met toeboliooreu te Hoilum op Ameland en aan den bouw eener
woning voor den opzigtor der kustverlicbiing op Uoedoreude
j wordt gevolg gegeven ; voor een en ander waren op do
I begroeting van Iö75 gelden aangevraagd.
Op deze be/rooting worden alsnu de fondsen aangevraagd
: voor de plaatsing en ontsteking in het voorjaar van £876 van
twee geleidelichten bij Vclsen, ten behoeve van de vaart
op het Noordzeekanaal. Met het oog op de onzekerheid
omtrent het tijdstip van gereedheid der werken van genoemd kanaal, acht men het oogenblik nog niet daar om
nu reeds de aanzienlijke sommen (drie tonnen gouds), benoodigd voor den bouw en de ontsteking van twee kapitale
lichten der 1ste orde, met bijbehoorende etablissementen»
ten behoeve van dien vaarweg aan te vragen. De beide
tijdelijke lichten zullen in d» eerste b-hneften ruim voorzien. Verder worden b j deze begrooting gelden opgebragt
voor den bouw van licht wachterswoningen aan den Hoek
van Holland (Noorderhoofd), voor een nieuwen draailichtIDI stel van bet reservelicht aan den Noord-Hinder en ,
zoo als reeds boven gezegd is, voor d-n bouw voor de helft
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van o* n niouw stoom-transportvaartuig ten behoeve van
In-t loodswezen en de be'onning in het 3du distriet. In het
4de en 5de di-trict is gebleken hoe nuttig dergelijke stoomvaar.uigon zijn voor spoedige en tijdige betonning en voor
het loodswezen in het algemeen.
Hydrogrnphie.
Even als vroeger hoeft in het najaar van 1874 en in
bet voorjaar van 1875 de opname plaats gehad van den
Imitenmond van den nieuwen waterweg bij den Hoek van
Hol land. en zijn daarvan kaarten uitgegeven.
Voorts ?ijn in de zomermaanden tan 1874 het \Viorummerwad en het gat van Ti'xel opgenomen.
De opname van de monden der Schelde is thans onder
handen.
Da uienwo kaart van do monden der Eems fsuitaegeven
en correctien zijn aangehragt in de kaarten van (ïoerêe
en Maas, van de monden der Schelde, van Brouwershaven en van de Zuiderzee. Onderhanden is do herziene
kaart van Texel; zoodra die gereed is, wordt aan de
gravure eener nieuwe kaart van het Friesche gat begonnen.
Van de Indische • ekaarten zin uitgegeven de kaarten
van de reede Singkel, van de baai vin Tapannoli en van
de reede van Tjeroeijoep (Billitonl: voorts zijn de gravures
van twee bladen van de verschillende ankerplaatsen op
de eilanden beoosten Java nagenoeg gereed. Met de gravure
van de kaart van Somatra (nonrdelyk gedeelte), Atj«*hhoofd tot Atjeh-rivier, Poeloe Roesa lot de bogt van 1'edir ,
bogt van Pédir tot Oiamanipunt, is een aantang gemankt.
Aan de teekening van het blad Diamuntpunt tut Duli
wordt gewerkt.
lilde

AFDEELING.

Materieel.
,
Ten vorigen jare werd deze afdeeling geraamd op eene
uitgave van f 7 323 148,50. tei wijl daarvoor thans f 7 411 150
wordt uitgetrokken, zoodat de raming voor 1876 f 8 8 00'»
raeer bedraagt dan die voor 1875.
De oorzaken van dat verhoogd cijfer voornamelijk ontstaan door de grootere sommen tot een gezamenlijk bedrag
van f 3^9 500 voor art. 21 (artillerie), art 22 (aanschaffing
en herstelling van stoomwerktuigen en ketels), art. 24
(kosten buiten 's Iands), art. 25 (onderhoudswerken), art. 26
(arheidslooneri) meer uitgetrokken dan men in het vorige
jaar daaraan dacht te besteden, moeten gezicht worden in :

7

wil men geene vortraging in den verderen afbouw en
gereodheid van het schip ondervinden , geheel ter opstelling
gereed moeten staan, zoodra da bodems te water zijn
geloopen;
4'. de verhooging van de kosten buiten 's lands door
belangryko herstellingen, waaronder vernieuwing van stoomketels, aan hot auxilliair eskader in Oost-Indie te verrigten ;
5*. eenige zeer noodzakelijke gebouwen en onderhoud**
werken , in den toelichtenden staat omschreven ;
6°. boven en behalve de reeds sub 1 vermelde vermeerdering van arbeidslnonen voor de te bouwen schroef'stoomschepen Is te klasse, de toeneming van arbeideloonen voor
conservatie Lij de vermeerdering van het drijvend materieel.
Te?enover deze hoogere kosten staan tot een bedrag van
f311500 eenige, die lager geraamd konden worden, namelijk
die voor artikel I!) [aanschaf/Ing van alle materialen m e ) ,
welk artikel, nietteget staande de hoogere sommen voor den
aanbouw op 's Rijks werven en bij particulieren , tot een
bedrag van r t f I 000 , verminderd kon worden met f 4 5 0 0 0 0 ,
door het wegvallen van de laatste termijnen van zes stoonvkanonneerhooten en de herstellingen aan het ramtorenschip
Prins Hendrik der Nederlanden. die voor artikel tO [verstrek'
king ten behoeve der maritime etablissementen), wegens mindere
behoefte aan nieuwe werktuigen, en die voor artikel 23
[steenkolen voor binnenlandscn? dienst) uit lioofdo van den
ruimen voorraad in de magnzij* en
Eindelijk moet de ondergeteekende nog opmerken, dat
het verschil in de bedragen der ai beidsloonen en materialen
voor VI0 schroefstoomschip 1ste klasse en V4 rammonitor
lste klasse op deze begrooting in vergelijking met die voor
het loopende jaar uitgetrokken , behalve aan de reeds sub 1°.
aangevoerde oorzaken, ook daaraan toegeschreven moet
worden , dat by bet opmaken der vorige begrooting do
plannen dezer schepen nog niet gereed , veel minder waren
vastgesteld, en die bedragen dus slechts bij eene zeer
globale raming konden worden opgebragt.
Uit den toelichtenden staat kan blijken dat dit jaar
wederom gelden zijn aangevraagd voor don bouw van:
7

/,„ schroefstoomschip der lste klasso;

'/. rammonitor lste klasse ;
te verwerken op 's Rijks werf te Amsterdam ; voorts van:
% schroefstoomschip 4do klasse:
*/i jnonitor 2de klasse;

1°. eene wijziging in het aanvankelijk ontworpen project
4 stoomkanonneerbooten ;
der aan te bouwen scbroefstoomschepen der 1ste klasse,
1 riviervaartuig ;
ten einde de stoomketels onder de waterlijn te kunnen
brengen, waarvan de ondergeteekende het overwegende
2 torpedo-vaarttrgen ;
belang bereids aantoonde bij de behandeling der vorige
door do particuliere industrie te leveren.
begrooting in de Eerste Kamer der Staten-Generaal, en
welk gewigtig doel niet bereikt kan worden, zonder öf do
Alvorens de werkzaamheden , in het afgeloopen jaar op
fijne lijnon en vormen van het schip en daardoor ver- 's Rijks werven en bij particulieron verrigt, te vermelden,
m 'edelijk twee of meer mijlen vaart op te offeren, ofwel wenscht de ondergeteekende alsnog te doen opmerken , dat
het schip evenredig grooter en daardoor kostbaarder te bij het ontwerpen van zooveel nieuw aan te bouwen schemaken. Aangezien voor de hier bedoelde groote kruisers pen , waarbij gelet moest worden op nieuwe eischen en
snelle vaart een hoofdvereischte is . heeft de ondergeteekende j ondervindingen van lateren tijd , uitkomsten van proofneniet geaarzeld tot het laatste middel te besluiten ; het schip mingin en wat dios meer zij , met den bouw van allo op
zal daardoor ongeveer f 400 00<» duurder worden dan de de begrooting voor 1875 voorkomende bodems niet onoorspronkelijke raming van een suhroefstoomschip Iste klasse
middellijk in bet begin van het jaar kon worden aangeDien ton gevolge zijn dan ook de voor dit schip uitge- vangen. Naauwgezette overwegingen en herhaalde bespretrokken materialen en arbeidsloonen hooger dan het vorige kingen met de hoofden der betrokken dienstvakken vóór
jaar;
het nemen eener besliss-ng waren onvermijdelyk , vooral
2°. de vervanging van de oorspronkelijk voor eenige ook waar het gold het sluiten van contracten met partinieuw aan te bouwen schepen ontworpen wapening met culiere bouwmeesters.
Thans hiermede gereed zijnde kan evenwel ook snelle voorvoorlaadgeschut van ARMSTRONG , door achterlaadgeschut
gang
met den bouw gemaakt worden, zoodat er geen vrees
Tan KRUPP, waarover hieronder meer omstandig wordt
behoeft te hestaan dat aan het einde van het jaar aan het
gesproken;
in de begrooting voor 1875 nedergelegd programma geen
3°. de hoogere kosten van de krachtiger stoomwerk- i voldoende uitvoering zal zijn gegeven.
tuigen van do schroefstoomsohepen der 1ste klasse, ten
Op dit ongenhlik kan de stand van zaken in korte
bedrage van f 95 000, voor ie'er schip (onder de boven* . woorden volgenderwijze worden omschreven.
genoemde som van f 400 000 begrepen) en de noodzake- '
Te Amsterdam werd voortgegaan niet den afbouw van
lykhoid om de werktuigen spoediger te doen afwerken dan I het ramtorenachip Koning der Nederlanden ; tegen het laatst
de schepen waarin, zy geplaatst moeien, worden, daar zij, ! van Octoher aanstaande, zal dat schip oaar Willemsoord
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worden overgebragt ton eindo daar verder getuigd en uitgeru.it te werden ; do stoomkanoniioerbooieu iJoy en Havik
zijn nagenoeg gereed. Do schroefstoomschepen 3de klasse
Alkmaar en 4de klasse Aruba werden, na geheel afgebouwd te zijn , naar Willemsoord ovorgebragt om verder
goiuigd en uitgerust to worden.
De herstellingen aan het ram9chip Bufftl en aan het
schroefetooinschip 2de klas.su Alarnix zyn nagenoeg afgeloopen ; ook dio schepen zullen binnen kort naar Willemsoord worden vervoerd, ten eindo daar verder voor
de dienst gereed te worden gemaakt. In het begin dezes
j a a r s werd de kiel gelegd en de bouw aangevangen van
het nieuw ontworpen schioefstoomschip lste klasje. dat
bij die gelegenheid den naam van Atjth ontving; met den
bouw van een tweede schip van gely'1. charter en van een
rammonitor lste klasse, zal eerstdaags worden aangevangen.
Eindelijk voltooide men te Amsterdam den bouw van
eene gioote stoonibarkas voor binu* ulandschu, en van twee
sloombarkassen voor do torpedodtenst, en wer ion gedurende den winter alle in dienst zijnde stoomb.irkassen in
orde gebragt T o Willemsooid werd bet schroefstoouischip
der lste klasse van Galen verder afgetimmerd (tegeu
November aanstaande zullen do daaraan neg to verrigten
werkzaamheden afgoloopen zgn), de noodige herstellingen
aan het ramschip Schorpioen «errigt, en hot ramtorenschip Prins Hendrik der Nederlanden,
na daarvoor in
gereedheid te z\jti gebragt, naar Fyenoord overgevoerd
om van nieuwe ketels te worden voorzien.
By de terugkomst der oeteningsdiviaie uit de WestIndien werden. an het schroef'stoomschip lste klasse Leeuwarden, en aan de sehroefstonmschepen 3de kla se Prinses
Maria en Cornelis lArks met spoed de noodige heistellingen en voorzieningen gedaan, zoodat die schepen na
een kort verblijf hier te lande op den «erlangden datum
weder zee konden kiezen.
Het fregat mot stoomvermogen Anna Paulowna werd
in het dok aan een naauwkeurig onderzoek onderworpen.
De uitslHg daarvan was in vele opzigten zeer ongunstig,
verscheidene buiten huidsgangen, vele inhouten en wegeringen , bleken in meer of' minder hevige mate door j
vuur aangedaan to zijn , waardoor eene herstelling van
dien bo<letn 01 ge-eer twee jaren duren en tot zeer be- I
langrijke uitgHven leiden zou , ongorekend nog de kosten ;
aan het beschieten, uitrusten enz. van dat schip \ e r - |
bonden.
Tegen die kosten zou de ondergeteekende evenwel niet '
opzien, indien men daardoor oen goed en deugdelijk < orlogsschip zou verkrygen , doch aangezien door de inrigting '
van het kuildek en de gi schutpoorton , nagenoeg tien jaren
geleden ontworpen , dit schip nooit anders gewapend zou
kunnen worden dan hoogstens met getiokken kanons van
16 c.M , eeue wapening veel te ligt voor den tegenwoor- |
digen tijd , en het stoomvermogen van dit fregat te zwak .
is voor de eischen die men thans aan een oorlogsschip van
dat charter moet stellen (het liep op den proeftogt slechts
10,5 mijl) mag daarvan gein sprake zijn en beeft hij moeten besluiten aan dat schip slechts hot hoog noodige tot
gewoon onderhoud te doen verrigten, aanvankelijk met het
doel om het later hij ontstaande behoefte tot wachtschip of
andero diensten bim.enguats te bestemmen en in te rigten.
Het transportschip Java wordt thans in het drooge dok
onderzocht om daarna ook omtrent de verdere bestemming '
van d u n bodem eone beslissing te kunnen nemen.
Uit het voor zeeschip afgekeurde stoouifregat Admiraal !
van Wassenaer zijn do werktuigen en ketels genomen ; het \
voornemen bestaat dat schip in te rigten tot opleiding van :
ligt matrozen en jongens te Amsterdam.
Met de herstellingen aan het raderstoomschip lste klasse !
Valk, voor welken bodem nieuwe ketels gereed stnan, is |
een aanvang gemaakt.
Te Hellevoetsluis werden de herstellingen aan de zeilbrik
Zeehond begonnen on voortgezet, zoodat die bodem weldra
«oor de dienst gereed kan zijn.
De monitors Jleiliyerlee, Tijger, Krokodil, Panter . Hyena
en Haai, die het vorige j a a r in di^ n*t zijn gewe.ist , werden door eenige herstellingen en voorzieningen weder geraad gemaakt, terwijl van de ondervinding door het manoeuvreren met die schepen opgedaan , gebru k werd geniftakt om aan al die vaartuigen eenige belangrijke «or- I
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beteringen aan to brengen , waardoor zij aan handelbaarheid
veel hebben gewonnen.
De schroefstoom-chepon 4de klasse Amstel en Soestdijk,
benevens het stoomflottillovnartuig Hector werden aan een
onderzoek onderworpen , waaruit bleek dat de Amstel nog
geschikt is om als wachtschip to Vlissingen te dienen,
waarvoor het dan ook zal worden ingei igt, doch dat de
Soestdijk en IIretor voor de dienst moeten worden afgekeurd. Het fregat de Rijn werd als wachtschip te Hellevootsiuis vervangen door het fregat Prins van Oranje.
Op alle werven werd het buiten dienst zijnde drijvend
materieel volgens de daarvoor vastgestelde bepalingen goconserveerd, de uitrustingsbehoeften voor het materieel
bestemd tot binnenlandscho verdediging , werden verzameld
en voor ieder schip afzonderlijk in daarvoor bestemde en
ingerigte localen geborgen , een maatregel waardoor onder
anderen te Hellevoetsluis de monitors reeds • p den dag
van de indienststelling gereed waren om de haven te
verlaten en den o foningstogt aan te vanden.
Van de doeltreffende uitkomsten der voorgeschreven conservatiemiddelen , werd het bewijs geleverd bij het uitnemen der stoomketels van het ramtorenschip Prins Hendrik
der Nederlanden, daar het bleek dat de binnenzijde van
den dubbelen bodem onder de ketels in den zelfden gaven
toestand verkeerde als negen j a a r geleden bij de aflevering
van het schip.
Aan de fabriek van de Nederlandsche Stoombootmaatsch»ppij te Fijenooid werd de bouw van de drie stoomkanoi.neeibooten Brak, Lynx en Vos voortgezet en nagenoeg voltooid en na aankomst van het ramtorenschip Prins
Hendrik der Nederlanden met spoed de daaraan t e v e i r i g t n werkzaamheden b>gonnen; tegen medio October aanstaande zal dat schip naar Willemsoord kunnen terugkeeren om daar verder voor de dienst te worden gei eed gemaakt.
Met den bouw van een rammonitor 2de klasse aan die
fabriek opgedragen , werd een aanvang gemaakt. Bij de
herstelling van het gepantserde en ander materieel, behoorende tot het Zuider frontier , bewees die inrigting ook
nu weder uitstekende diensten.
De bij do Koninklijke Fabriek van stoom* en andere
werktuigen te Amsterdam in aanbouw zijnde stoomkanon*
neerbooten Gier, Raaf en Geep kwamen nagenoeg gereed.
Plannen voor een nieuw schroefstoomschip 4de klasse
en voor twee nieuwe stoomkanonneerbocten werden ontworpen , *as'geste!d en de bouw dier vaartuigen aan die
fabriek opgedragen en begonnen.
De twee andoren op de begrooting van 1875 voorkomende stoomkauonneerbooten , zullen worden gebouwd aan
de

fabriek

van

CHRISTIE,

NOLET

EN

DE

KUYPER

te

Dellshaven.
Voor een snelstoomend torpedovaartuig is een contract
aangegaan met de voor de vervaardiging dier soort van
vaartuigen gunstig hekend staande firma YARROW HEDI.EY
te Londen ; in October aanstaande zal dat vaartuig afgeloverd moeten worden.
Met den bouw van een vaartuig voor de bovenrivieren
werd nog geen begin gemaakt. Hoewol de aanvankelijke
uitkomsten der beproeving van de pantserschijf door veldgeschut niet ongunstig w a r e n , wenscht men de uitkomsten
uf te wachten van het vuur met glasharde granaten uit
een achterlaad-veldkanon van h,7 c.M. op eene schijf, hel
gepantserd boord van een zoodanig vaartuig voorstellende,
eene proef waarvoor eerst dezer dagen de gelegenheid
ontstond.
D J voor rekening van hot Departement van Koloniën
onder het toezigt van dat van Marino gebouwde raderstoomschepen 2de klasse Bromo en Merapi, worden door
de zorg van dat Departement uitgerust.
Artillerie.
Dat de vraag, met welke vuurmonden de aan te bouwen
schepen zullen gewapend moeten worden, namelijk met
voorlaad geschut, even als in dm laatsten tyd geschiedde,
dan wel niet Hchterlaad-geschui , in navolging van nagenoeg
alle groote Europesche nat en uitgezonderd Engeland, ook
in den loop van dii j a a r ernstiger dan ooit tt r -prake
k w a m , nu zelfs in Engeland vele bekwame ondeskundige
mannen hunne s t i m m n luide begonnen te vei heffen tegen
het blijven vasthouden aan het voorlaad-stelsel, zal voor*
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zvkor geen bevreemding baron bij ieder, die weet op welke
Het artillerio-materioül voor alle, behalve voor eonige
wij7.11 dut gewigtig vraagpunt, iu den luutsten tijd vooral, eerst onlangs in aanbouw gebragte schepen , is voorhanden;
werd besproken.
voor het nog ontbrekende zijn of zullen eerstdaags c mtracten
Du voor- en nadeelen van beide stelsels werden rijpelijk worden gesloten; de voorraad buskruid werd ook dit jaar
overwogen, de uitkomsten met beide soorten van geschut, vermeerderd doch is no* niet voldoende te achten, zoodat
ook wat de materie betreft, waaruit zij moeten worden te met de verdere aanvulling in het volgende j a a r zal worden
zamongesteld, elders door proefneming verkregen, aan- voortgegaan
De proeven met het inrigten der revolver-pistolen voor
dachtig nagegaan, en bij den ondergeteekende ontstond de
overtuiging, dat zoo niet alle, dan toch de meeste onzer metallieke patronen hebben zulke gunstige uitkomsten opoorlogsschepen voortaan met stalen achterlaad-gescbut vol- geleverd , dat men met die vervorming is begonnen ; in
gons het stelsel van Knupp dienen te worden gewapend en den loop van het volgende jaar denkt men daarmede gehet voornemen om daaraan zoodra mogelijk gevolg te geven. reed te zullen komen.
Bij de vermeerdering van den voorraad buskruid en
Zou het noodig zijn der Vertegenwoordiging dooreen uitvoerig en technisch betoog van de gegrondheid en de nood- projectilen en by het nog ontbreken van eigen berging
zakelijkheid van dat voornomen insgelijks de overtuiging te . op geschikte plaatsen voor die ammunitie in de stellingen
scheuken, daar waar de groote steeds op den oorlog voor- Amsterdam en Helder, is het zeer noodzaketijk in die
bereide nat ieu, als: Fiaukrijk , 1'rui.snen , Oosunrijk, Italië, leemte door hot bouwen van een tweetal kruidmugazijncn.
Rusland en anderen, allen het achterittad-steloel reeds speciaal voor de marine, te voorzien; voorloopig werd
aannamen, zoowel voor leger als vloot? De Minister ge- daarvoor f 20 000 op deze begrooting uitgetrokken ; de
looit zulks niet en meent te kunnen volstaan met te wnzen tegenwoordige bergplaats nabij Amsterdam is niet alloen
niet alleen op de duurzaamheid, maar tevens op de trol- slecht gelegen voor de zoo noodwendige spoedige uitru*zekerheid, de uitwerkiiig van het rakend schol, de snelheid ting der schepen , maar tevens slechts tijdelijk in leen aan
van vuur, de drie factoren van de uitwerking der projec- de Marine afgestaan en veel te klein voor de berging der
tilen, allen zoo veel grooter bij achici laad- dan bij voor- voor Amsterdam benoodigde ammunitie; te Heldor worden
laad-kasonnen, voordeeion, die in ruime mate opwegen die behoeften thans geborgen in het fort Oost-Oever,
tegen de grootere kosten aan de aanschaffing van achter* eene bergplaats , eveneens t» klein en die in tijd van oorlog
dadelijk ontruimd moet worden.
laad-kanouuen verbonden.
In overleg met het Departement van Oorlog werd de
Zulke feiten pleiten genoegzaam voor de noodzakelijkheid
om voor de wapening van nieuwe schepen achterlaad-ge- torpedodienst zoodanig geregeld , dat voortaan de defeusive
schut te kiezen, want dooi langer vast te houden aan het toi pedo's tot het beheer van dat Departement en de offensive
vooi laad-sti lsel zou het artillenematerieel der marine als torpedo's tot dat van Marine zullen behooren ; men verhet ware vrijwillig afstand doen van de verhoogde vuur- trouwt daardoor dien tak onzer verdedigingsmiddelen geregel uitwerking, die op het tegenwoordig standpunt der weten- der en spoediger op eene gewenschte hoogte te zullen brengen ,
schap allten door actiterlaad-geschut is te bereiken en die dan wanneer, zoo als aanvankelijk het voornemen was , het
zoo onmisbaar is om zoo veel mogelijk het aanvallend en gebeele beheer onder één Departement ware gebragt.
De proeven en oefeningen met offensive watermijoen en
verdedigend vermogen gelijken tred te doen bouden met
wel vooreerst die met sleep- en spar-torpedo's, worden
dat van andere natiën.
Evenmin als bij verbeteringen en andere zaken het be- thans te Nieuwediep met ijver vervolgd: in afwachting der
staande niet uttrjd onoruikbaar kan worden geacht, zullen gereedheid van t en speciaal torpedo*vaartuig worden daarook oii/.u vuorluad-kauounen hunne waaide blijven bcliou- voor sioombarkassen gebezigd.
Om een duidelijk overzigt te geven van het aanwezige
deu , en zoo noodig goede diensten kunnen bewijzen, j a
zells komt het weuecueiyk. voor sommige uie uw aan te voornaamste artillerie-mateiieel in verband met de behoefte
bouwen oorlogsvaariuigeu. ouder andereu uie bestemd voor daaraan tot wapening der schepen voor binnenlandscheen
de Indische militaire marine, met voorluud-ge chut te blij- algeineeue diensten , is de bijlage C dezer omwerpen beven Wapenen, aaugez>eR voor die schepen de voordeelen groo.ing op eene andere e n , naar de ondergeteekende vorvan eenvoimigheid in wapening, en uus v.in mimi,ir en t r o u w t , doelmatiger wijze ingerigt geworden.
Daar door die verandering eene vergt lrj kei de opgaaf van
voorruadstukkeu met bestaande schepen van gelijk charter
en be.-lcmiuing sterk .spreken en ue uitwerking tan dat bet geldswaardig bedrag van het thans aan»ezige voornaamste artillerie •matei ieol met dat van het vorige j a a r ,
geschut, met het oog op de bestemming van uie vaart ui
tot verwarring aanleiding zou kunnen geven, wordt die
gen, zeer voldoende is te achten.
opgaaf ditmaal weggelaten om bij de begrooting voor 1877
Voor eene marine als de onze , die slechts over beperkte
even als vroeger , wederom gevoegd te worden.
hulpmiddelen kan beschikken, is het ongeraden zelf proefnemingen te doen om tot een goed achterlaadstelsel te
geraken , daar zulke proefnemingen, zuilen z j werkelijk
Stoomvaartdienst.
iets boteekenen, zoo veel lijd vorderen en onkosten na
zich slepen , dat daaraan onmogelijk gedacht kan worden.
Het komt dan ook beier voor dene keuze te doen uit
De werktuigen en stoomketels voor het ramtorenschip
die bestaande stelsels die het meest algemeen zijn ingevoerd, Koning der Nederlanden , vervaardigd door JOHN PENN &
waarmede de meeste proeven zijn genomen en die hunne SONS te Groenwich, kwamen gereed en werden naar Ampraktische bruikbaarheid hebben bewezen. Als zoodanig sterdam overgebragt, waar men ze in het schip plaatste
kunnen slechts in aanmerking komen het Fransche stelsel en stelde ; weldra zullen zij gemeerd worden beproefd.
zoo als dat na de jongste verbeteringen werd ingerigt en
In overleg met de Koninklijke Fabriek van Stoom- en
het KRUPP-stelsel.
andere werkiuigen te Amsterdam en de Nederlandsche
De vervaardiging van vuurmonden volgens het eerstge- Stoombootmaatschappij te Fijenoord , werden de werktuigen
noemde stelsel eischt groote zorg en goede controle, en en stoomketels voor de nieuwe schroefstoomschepen 1ste
niettegenstaande cercleren en tuberen, zal toch een giet- klasse ontworpen , ten einde daardoor zooveel mogelijk
ijzeren kanon, wegens de mindere veerkracht en vastheid eenvormigheid te verkrijgen en de kennis on ervaring van
van dat metaal, inferieur ziju aan een geheel uit staal beide grooto fabrieken ten meesten nutte aan te wenden
vervaardigden gecercleerdeu vuurmond. Voor de deugdelijke Aan de fabriek tn Amsterdam werd daarop de vervaardiging
confectie vim zulke vuurmonden levert de fabriek van KRUPP van een stel dier werktuigen en stoomketels opgedragen
de beste waai borgen op, terwijl do doeltreffendheid van terwijl die voor een tweede schip van dat charter te
het stelsel op die fabriek gevolgd, voldoende blijkt uit de Fijenoord zuilen worden gemaakt.
Voor de vervaardiging van een stel werktuigen en stoomomstandigheid , dat Pruissou , Rusland, Oostemijk en andere
regeringen, vuurmonden volgens die beginselen ingerigt, ketels voor den aan te bouwen rammonitor Iste klasje
hebben aangenomen. In hoofdzaak bragten deze overwegingen ?ijn onderhandelingen aangeknoopt met de Koninklijke
den ondergeteekende lot het voornemen om tot de aanschaf- Fabriek van Stoom- en andere werktuigen te Amsterdam,
fing van stalen achterlaad-gescbut van KRUPP in ruimere en de plannen nagenoeg gereed.
mate over te gaan.
De werktuigen en stoomketels van het ramschip Schorpioen
Verder heeft de ondergeteekende de eer het volgende en de monitors Krokodil, Panter, Haai, Heiligerlee, Tijger
en tlyena, zoomede de werktuigen van het schroefstoomnog mede te doelen:
üijblad van de N'ederlandBche Staate-courant. — 1875 - 1*78.
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Koppen.
Transp. 3916

schip 2de klasse Alarnix, ondergingen meer of min Ier boliiiiL'i i j k n

tr.24

litTMt-llillen..

Van lift schroelstoomschip 3de klasse Alkmaar werden
de machines ou gereedheid met uits'ekend gevolg beproefd ,
terwijl ook met die van het schroefstoomschip 4de klasse
Aruba bij de beproeving met gemerrd schip gunstige uitkomsten werden verkregen ; in het schroefstoomschip 1ste
klasse van Galen werden de herstelde werktuigen van de
Zoutman met nieuwe ketels opgesteld ; ook daarmede werden
zoowel gemeerd als varende met zeer goed gevolg proeven
genomen.
De werktuigen enz. van de stonmkanonncerbooten Dog en
Havik zyn gereed ; men is bezi» die in de suhepen tu stellen.
Nieuwe ketels weiden gemaakt voor bet ramlorenschip
Prins Hendrik der Neiterlannen, het ramschip Buffel, het
schroefstoomschip 2'le klasse Marnix. de stoombarkas n°. 3
en de stoomweikplaats te Willemsoord ; plannen voor
nieuwe stoomketels voor het ramscliip Schorpioen en den
monitor Heiligerlee zijn onderhanden.
Van de in dienst en in conservatie zijnde schepen zijn
de ketels en werktuigen in zoodanigen staat gehouden , dat
zij steeds voor de dienst gereed kunnen geacht worden.
I V d e AFDEELING-

Hot uitgetrokken cijfer bedraagt f 3 572 550.30.
Voor 1875 werd t 3 404 809,30 toegestaan, zoodat de
raming f 167 741 meer bedraagt.
Het active personeel dor zeemagt is voor het j a a r 1876
geraamd op 5796 , uitmakende de bemanning van 46 schepen.
Onder dit aantal bodems zijn niet gerekend de dieustdocnde wachtschepen te Rotterdam en te Vlissingen, noch
de kleine oefeningsvaartuigen, zeil- en stoomkanonneerbooten, riviervaartuigen enz., aangezien die worden bemand door detachementen van de wachtschepen.
Evenmin is de zeemilitie , sterk 600 m a n , in het bovengonoemde getal koppen begrepen.
De active zeemagt is voor de verschillende diensten aldus
verdeeld:
Binnenlandsche dienst, oefenings- en kruistogten.
koppen
1 wachtschip te Willemsoord

400

1

idem

» Hellevoetsluis

350

1

idem

» Amsterdam

100

1 fregat opleidingschip te Amsterdam . . . .

250

1 brik idem voor bootsmansleerlingen.

100

. . .

3 ramschepen a 117 koppen

351

6 monitors

«83

498

3 schroefstooinschepen 1ste klasse

675

1

100

idem

3de

i

2824

18
West-Indie..
1 schroefstoomschip 3de klasse (Curacao) .
1

idem

4de

»

K'0

(Suriname).

75

bovenrol

17
—

192

Oost' Indie.
Auxiliair

eskader.

2 scbioefstoomscbepen 1ste klasse a 225.

450

1

180

idem

2de

»

. . .

1 ramtorenschip Prins Hendrik der Nederlanden
boven rol
.

230
40
900

tr. 24
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Indische

militaire

marine.

I wachtschip te Batavia

122

1

120

idem

n Soerabaija

2 raderstoomschepen 2de klasse k 100

.

4

90

.

360

9 schroefstoom.schepen 4de klasse k 75

.

675

idem

3de

I

»

200

1 opnemingsvaartuig

30

2 raderstoomschepen 4de klasse k f>2 .
2

idem

a 43

.

104
86

staf

12

bovenrol

171

—
46 schepen
koppen.

1880
mot

eene

totale

bemanning

van

5796

De gepantserde schepen binnen 's lands zullen alleen
gedurende den zomer dienst doen.
Ten einde het jeugdig scheepsvolk spoedig en beter te
ontwikkelen en op te lei len dan tot nu toe geschiedt,
wordt het noodig geoordeeld die opleiding meer stelselmatig
te doen plaats hebben. Een eerste veroischte daartoe is
een speciaal daarvoor bestemd en ingerigt schip, waarop
zij zich aan zindelijkheid , orde en tucht leeren gewennen
en de eerste beginselen van hun vak grondig leeren, alvorens op de zeilschepen geplaatst te worden. In Engeland
bestaan de zoogenaamde " T r a i n i n g ships" reeds verscheidene jaren en leveren uitstekende resultaten. Voor zoo
verre de inrigting en localiteit van het wachtschii te Amsterdam het toelieten, ontvingen de in dienst komende
scheepsjongens t ( t nu toe aldaar hunne eerste vorming en
leiding, doch die inrigting is hoogst gebrekkig en de localiteit veel te klein.
Bovendien kan zulk eene opleiding geene goede vruchten
afwe pen, zoolang de kommanderende officieren en onderofficieren nog andere diensten te verrigten hebben, dan
die opleiding vordert; zij behooren al hunne aandacht en
hun gehcehn ijver aan dit zoo gewigtig onderdeel van do
dienst te wijden.
Op grond dier overwegingen zal een speciaal opleidingschip voor jongens en ligtmatrozen te Amsterdam worden
gestationeerd.
By de l l l d o afdeeling is reeds vermeld dat het fregat
Admiraal van Wassenaer daarvoor zal worden ingerigt.
Aan dat opleidingschip zal de zeilbrik Ternate , thans tot
opleiding van bootsmansleerlingen in dienst, als tender
worden toegevoegd, waarmede gedurende de zomermaanden
kleine togten tot oefening op du Zuiderzee zullen gehouden
worden.
Het zooveel ligtere tuig van dat vaartuig is ook in den
winter meer gtschikt voor de oefening der jongens dan
het zwaie tuig van een fregat of korvet.
De onderyeteekeude stuit zich voor dat jongens die op
deze wijze hunne eerste opleiding gedurende een of twee
jaren hebben verkregen en daarna op de oefeningsdivisie
geplaatst worden, binnen veel korteren tijd dan thans het
geval is, geschikte matrozen zullen worden
Ook twijfelt hij niet of de lust voor de zeedienst zal
door dien maa regel bij de Nederlandsohe jeugd toenemen
en de bezwaren van ouders of voogden tegen in-diensttreding hunner kinderen en pupillen verminderen, indien
gevoeld woi d l , dat de belangen dier jongens, van den
beuinne af', stelselmatig behartigd worden.
De. zeilbrik Zeehond , moer geschikt voor togten buitengaats dan de Ternate , zal, nadat laatstgenoemde aan het
opleidingschip is toegevoegd, worden gebezigd voor opleiding
van bootsmansleerlingen; de praktische ontwikkeling van
deze toekomstige onderolficieren zal daarbij ongetwijfeld
veel winnen.
De schrot fstoomschepon 1ste kl. Leeuwarden en 3de kl.
Cornelis Dirka en Prinses Maria, die in het najaar van
1874, tot eene oefeningsdivisie vereenigd, naar de WestIndien vertrokken , keurden naar de bovonwiuds-eilajoden
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Curacao, Laguayra en Havanna bezocht te Ie blien , in Mei
van dit j a a r iu Nederland terug i in J u n y daaraanvolgende
vertrokken zij weder tot het doen van een kiuis- en oefeningstogt in den Noord-Atlantischen Oceaan.
Reeds na den eersten oefeningstogt bleek het groote nut
van de oefening in zee. De kapitein ter zee di w>ioknmmandant rapporteerde Da afloop daarvan: » het doel van
den kruistogt, vorming van jeugdige officieren, goede
onder-officieren en equipages, is, naar mijne bescheiden
meening, met goeden uitslag bekroond.
» D J ZOO gewenschte eenheid en vlugheid in manoeuvres
en exercitien is in voldoende mate bereikt en ik houd mij
overtuigd dat dezo wijze van oefening de beste kan geacht
worden om de ambitie op te wekken, zoowel by de meerderen als bij de minderen en de eenise weg is om den
verdoren teruggang van het personeel der Koninklijke N e derlandscho marine te voorkomen, enz."
Op den togt van nog geen zes maanden zijn dan ook
bevorderd kunnen worden :
schipper tot opperschipper

1

2den zeilmaker tot lsten zeilmaker

1

kwartiermeester tot schiemansmaat

1

bootsmansleerlingen tot kwartiermeester

. . .

7

matroos 1ste klasse tot kwartiermeester

. . .

3

matroos 2de klasse tot matioos 1ste klasse

.

.

14

matroos 3de klasse tot matroos 2de klasse

.

.

23

ligt matroos tot matroos 3de klasse

21

jongens tot ligtmatroos

27
98

17 verschillende qualiteiten werden opgenomen in het
vaste corps schepelingen beneden den graad van sergeant
en 2 opgenomen in het vaste corps dek- en ondor-officeren
Het schroefstoomschip Curaqao , dat almede in hei najaar
van 1874 de reede van Texel verliet, bezocht achtereenvolgens Lissabon, Rio de Janeiro, Montevideo, Bienos-Ayres,
stevende door Straat Magellaan en deed op de westkust
van Amerika Valparaiso, Callao (Lima) en San Francisco
a a n , welke laatste plaatsen sedert 1849 en 1852 niet door
Nederlandsche oorlogsschepen waren bezocht; vervolgens
rigtte dat schip den steven naar Japan , waar het ongeveer
eene maand zul vertoeven om zich verder over Shanghai
en Manilla naar Batavia te b'geven, alwaar het zich bij
de vlag zal voegen, om bij het auxiliair eskader te worden
ingelijfd, ter vervanging van do Watergeus, welk schip tot
het ondergaan eener kapitale herstelling en het ontvangen
van een stel nieuwe ketels tijdelijk te Soerabaija builen
dienst zal worden gesteld.
De Curaqao, aldus van de sterkte der oefening-schepen
afvallende, zal voor die dienst door het Zilveren Kruis
worden vervangen, welk schip, zoo de toestand van het
personeel het toelaat, 1 October aanstaande in dienst zal
worden gesteld, om deel uit te maken van de oefeningsdivi»ie.
Gedurende den zomer zijn 2 ramschepen en 3 monitors
in dienst gesteld tot oefening der schepelingen en zeemiüciens.
Nog 2 kleine vaartuigen met gedetacheerde bemanningen ,
de stoomkanotieerboot Ever en de stalen kanonneerboot
n°. 3 , werden gebezigd om in de noordelijke deelen VBII het
land en aan de rivieren gelegen gemeenten jeugdig scheepsvolk aan te werven.
De 2 ijzeren raderstooroschepen 2de klasse der Indische
militaire marine Bromo en Merapi weiden in dienst gesteld
en vertrokken in Julij 187ó, via Suez naar Atjeh; eerstgenoemde zal op de reis Djeddah aandoen.
Niettegenstaande de werving van schepelingen vrij gunstige
resultaten oplevert (in het j a a r 1874 werden 728 man aangeuomen, in do eeiste ho ft van lö75 366 m a n ) , is toch
de generale sterkte van het personeel niet belangrijk toegenomen , aangezien er een nagenoeg uven groot getal de
dienst verliet, hetzij met pensioen, hetzij met ontslag;
ongetwijfeld brengt de oorlogstoestand te Atjeh, v a n w a a r
velen, ongeschikt om langer te dienen , in bet vaderland

VI.

2.)

11

terugkomen , veel bij om het verlies aan sterkte belangrijk
te doon blijven.
Van do 728 in 1874 aangenomen schepelingen waren
405 onbevaren ligtmatrozen, jongens; en van de 366 in
het eerste halfjaar 1875 aangenomen, 168 onbevaren
schepelingen.
Is de toestand van het personeel thans nog onbevredigend ,
men kan met grond verwachten dat zy , als men op den
thans ingeslagen weg voorigaat, binnen weinige jaren
aanmerkelijk beter moet worden.
Immers het meerendeel der onbevarenen zal tegen dien
tijd tot goede matrozen en onderofficieren gevormd zijn ,
die dan nog ruim 5 a 0 jaren aan de zeedienst verbonden
blijven , terwijl de betere voornitzigton hunner toekomst ,
het reëngageren ongetwijfeld zal aanmoedigen.
De toekomst van het ondergeschikt personeel moet dan
ook voornamelijk gezocht worden in het jonge volk dat
zich voor 10 jaren en langer aan de zeedienst verbindt,
en daarom vooral moet men er zich op toeleggen dat jonge
volk door stelselmatige vorming en leiding te ontwikkelen
en zoo spoedig mogelijk in hun vak te bekwamen, w a a r t o e ,
zoo als hierboven reeds is gezegd, speciaal een schip zal
worden bestemd
De werving van vreemdelingen heeft der Nederlandsche
marine een tal van flinke matrozen verschaft; aangezien
echter sommige nationaliteiten zich dikwerf aan desertie
schuldig maken, en anderen wegens vroegere verbindtenissen door hunne Regering werden gereclameerd , is de
werving van vreemdelingen tot enkele natiën beperkt
moeten worden.
Eene poging om in de West-Indische koloniën, voornamelijk op de eilanden , inboorlingen van Nederlandsche
nationaliteit aan te werven, is aanvankelijk vrij goed geslaagd; eenige mildere bepalingen onlangs in het belang
van die werving genomen , zullen de uitkomsten daarvan ,
naar met grond verwacht w o r d t , nog verbeteren.
Eene proef om jongelieden (inlandsche kinderen) uit de
liefdadigheidsgestichten op Java aan to werven , heeft voorloopig geen resultaat opgeleverd.
Nadat het Indisch Bestuur geraadpleegd is omtrent de
mogelijkheid, om de mindere klassen van matrozen bij de
Indische militaire marine te doen vervangen door bekwamo
! inlandsche matrozen , en gebleken is , dat de adviesen der
kommanderende officieren op het oorlogsterrein aanwezig,
zonder uitzondering gunstig voor dien maatregel luiden ,
is besloten , aan dat denkbeeld geleidelijk gevolg te geven.
Na eenige jaren zal het Europeesch personeel bij do
Indische marine , alsd.m met een 300tal koppen verminderd kunnen worden.
De werviDg voor het corps mariniers leveit, niettegenstaande geen middel wordt verzuimd of te gering geacht
om haar aan te moedigen (de premien en aanbrenggelden
zijn in den loop van dit j a a r weder aanmerkelijk ver! hoogd), nog steeds weinig bevredigende resultaten op.
Bovendien heeft het corps door de diensten te Atjeh
gevoelige verliezen ondergaan.
Het detachement van 300 man , dat in Mei 1873 naar
In die vertrok, zul, na een driejarig verblijf, tegen de
helft van het volgend j a a r terugkeeren.
Met het oog op de verhooging die de soldijen der ondtrofficieren en minderen der zecmagt in het j a a r 1875
ondergingen , komt het billijk en noodig voor om ook die
: der ingescheepte onderofficieren en minderen van het corps
mariniers in dezelfde verhouding te verbeteren, terwijl
tevens ter aanmoediging tot dienstneming de soldijen der
gekazerneerde onderofficieren en minderen en meer bijzonder
die der korporaals, va-i welker graad bij dat corpn inzouderheid veel gevorderd wordt, eane verhooging dienen te
ondergaan ; voor die verbetering in soldijen worden op dezo
begrooting de noodige gelden aangevraagd.
.Naardien het aandeel dat de marine zal hebben bij 'slands
I verdediging door middel van torpedo's, thans geregeld is
i en hel wenschelijk wordt geoordeeld om voor die dienst
I een vast personeel te oefenen en beschikbaar te hebbon,
werd een corps torpedisten opgerigt.
Een vaartuig is tot oefening, een ander tot kazerneschip voor dat p.-rsoneel aangewezen.
Een der eerste voorwaaiden om bij dat corps opgenomen
te worden is bekwaamheid als zeeman , en voorloopig,
zoolang de behoeften niet volkomen bekend zijn, zal het
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corps geene te grooto uitbreiding orliin^en, door alleen de
bijzondere goschikten daarbij toe te luten.
Het voornemon bi slaat ook de zeemilitie voor een deel
in de behandeling van het torpedo-materieel te oefenen.
De opleiding van de adelborsten bij hut Koninklijk Instituut voor de Mirine te Willemsoord geeft de meeste
redenen tot tevredenheid; ditzelfde kan gezegd worden van
die der ni-icliini<t- , boots* en Muurmansleerlingen. Ook
die voor de kanonniers beantwoordt aan haar doel.
Niet genoeg kunnen de lofwaardige pogingen die het
bestuur der Kweekschool voor Zeevaart te Leiden a a i wendt, om die inrigtingtot nut der marine te doen strekken,
gewaardeerd worden.
De incompletie bij het corps officieren van gezondheid
der marine is in hut afgeloopon jaar nog grootor geworden
dan 7ij in het verleden jaar was, zoodat hut hoogst bcswarend is om de active schepen van de benoodigde
officieren van gezondheid te voorzien.
Alles wordt aangewend om artsen te verkrijgen . geneigd
om zich onder hoogst voordeelige geldelijke voorwaarden
voor 4 jaren aan du zeedienst te verbinden, doch zouder
noemenswaardig gevolg.
Ook bij de officieren van gezondheid van het leger wordt
thans eene poging aangewend om eenige dier officieren op
gunstige voorwaarden voor vier jaren bij de marine gedetacheerd te krijgen.
Bovendien bestaat het voornemen om de zeetractcmenten
der dirigerende officieren van gezondheid en officieren van
gezondheid 1ste en "2de klasse te verhoogen, waarvoor by
deze begrooting de noodigo gelden worden aangevraagd.
Het personeel der officieren bij het corps mariniers is
in dit jaar vers erkt door den overgang van een 2den
luitenant van het leger en de bevordering van 4 sergeanten
van de infanterie en een onderolficier der mariniers tot
dien rang, die allen aan de eischen van het examen voldaan hadden.
De ond' rgeteekende stelt zich voor in den vervolge de
vacatures bij dat corps zoo niet geheel, dan toch ten deele
nan te vullen door opleiding van adelborsten aan het
Koninklijk Instituut voor de Marine.
' Ten aarizien van de zeemilitie wordt het navolgende
medegedeeld:
Van de ligting van 1874 heeft zich voor de zeemilitie
aangemeld een getal van 1605 personen , waarvan werkelijk
opgekomen en in»elijfl zijn 600.
Als genoegzaam geoefend hebben daarvan onbepaald
verlof bekomen, in :
Augustus

1874

11

September

»

4

October

»

570

November

»

8

Ontslagen wegens ligchaamsgebreken

. . . .

3

Overgegaan bij de zeemagt met eene vaste verbindtenis

1

Overleden

9

2.)

Por transport
Zuidhollanil

142

Zeeland

25

Noordbrabant

. . . .

Limburg

600
Voor zoo verre daarvan door de betrokken Commissariss n des Konings opgave is gedaan, hebben van degenen
die met onbepaald verlof van boord vertrokken zijn, 59
vergunning bekomen tot het uitoefenen van de buitenlandsche
zeevaart.
Van de ligting van 1875 hebben zich na aftrek van hen,
die buiten oproeping blyven, 1641 p< rsonen voor de zee*
militie aangemeld, al-t in
Friesland .

.

168

Groningen.

.

179

Drenthe

.

.

35

Overijssel.

.

68

Gelderland

.

62

Utrecht

.

13

.

Noordholland

653

Zuidholland .
Zeeland

.

36 f

.

67

Noordbrabant

32

1641
Volgens art. 5 der wet van 19 Augustus 1861 [Sta3tsblad n°. 72) mogen echter niet meer dan 600 zeemiiiciens
tot de zeemilitie worden toegelaten; dien ten gevolge konden, naar evenroiligo verd.-eling. overeenkomstig art. 2
van Zr Ms besluit van 18February 1875 (Staatsblad n°. 20).
voor de dienst ter zee bestemd worden, van
Friesland

61

Groningen

65

Drenthe

13

Overijssel

25

Gelderland

23

Utrecht
Noordholland

5
. . . .

51

Groningen

47

Drenthe

16

Overijssel

29

Gelderland

28

Utrecht

5

Noordholland

. . . .

239
133

Zeeland
Noordbrabant

Friesland

8
1

Zuidholland
Deze miliciens waren herkorastig uit de volgende provincien:

424

24
. . . .

12
600

Met uitzondering van één, die ingevolge art. 116 der
militiewet werd ontslagen, worden deze zeemiiiciens aan
boord van de wacht- en gepantserde schepen geotfend.
Voor de verdere toelichting vermeent de ondergeteekende
beleefd te mogen verwezen naar den toelichtenden staat.
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